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Språkbarriärer mellan patient och vårdpersonal på röntgenavdelningen; 

en utmaning för patientsäkerheten 

 

  En litteraturöversikt 

 

 

 

Abstrakt: 

Att som röntgensjuksköterska möta patienter som inte talar samma språk är inte ovanligt. Det kan 

ses som påfrestande och svårt att förklara för patienten hur undersökningen går till. Hälso- och 

sjukvårdslagen har krav på̊ att vård ska ges på̊ lika villkor för hela befolkningen. Syftet med denna 

litteraturstudie var att sammanställa kunskap från studier om hur röntgensjuksköterskan kan 

underlätta kommunikationen, vilka redskap som kan användas samt om det är patientsäkert att 

röntga dessa patienter. Totalt har 11 vetenskapliga artiklar analyserats. Resultatet visade att 

bristande kommunikation och språkbarriärer mellan röntgensjuksköterskor och patienter påverkar 

patientsäkerheten negativt, det kan även påverka kvalitén på undersökningen eftersom vissa 

undersökningar behöver patientmedverkan. Redskap och verktyg kan användas för att underlätta 

kommunikationen vid språkbarriärer. Flera studier pekar på att professionella tolkar är det mest 

effektiva sättet att förbättra och underlätta kommunikationen mellan patient och 

röntgensjuksköterska. Det visar också att kvalitén på undersökningen förbättras eftersom patienten 

känner trygghet när tolk finns tillgänglig vilket gör att båda parterna kan kommunicera. 

Röntgensjuksköterskan kan tänka på att undvika medicinsk jargong, använda korta och konkreta 

meningar samt lära sig enkla och korta fraser på vanligt förekommande språk för att underlätta 

kommunikationen. 

         

Nyckelord: Kommunikation, språkbarriär, röntgensjuksköterska, patientsäkerhet, systematisk 

litteraturöversikt 
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Language Barriers between patients and health professionals in the radiology department; 

a challenge for patient safety 

 

A literature overview 

 

 

 

Abstract: 

That radiographers meet patients who do not speak the same language is not uncommon. It can be 

seen as strenuous and difficult to explain to the patient what the procedure is and how the procedure 

is performed. Requirement from the health care law is that health care should be provided on equal 

terms for the entire population. The purpose of this study was to compile knowledge from studies of 

how the X-ray nurse can facilitate the communication, what tools can be used and if it is really safe 

to x-ray these patients. A total of 11 scientific articles were analyzed. The results showed that the 

lack of communication and language barriers between radiographers and patients affect patient 

safety negatively, it can also affect the quality of the investigation because some examinations 

requires the patients involvement. Tools can be used to make the communication easier in language 

barriers. Many studies suggests that professional interpreters is the most effective way to improve 

and facilitate communication between patients and the radiographer. It also shows that the quality 

of the exam is improved because the patient feels secure when an interpreter is available and allows 

that both parties can communicate. The radiographer can consider avoiding medical jargon, use 

short concrete sentences and learn simple/short phrases on common languages in order to facilitate 

communication. 

 

Keywords: Communication, language barriers, radiographer, patient safety, systematic literature 

overview 
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Radiografins betydelse för vården har enligt Aspelin och Pettersson (2008) ökat kraftigt de senaste 

åren. Denna utveckling kommer på sikt att fortsätta öka då kraven inom diagnostiken ökar både från 

remitterande läkare och patienter eftersom radiologin och röntgenbilden är en viktig och 

betydelsefull del för möjligheten att ställa diagnos (Aspelin & Pettersson, 2008). 

Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi vilket är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde. 

Kunskapen hämtas från bild-och funktionsmedicin, omvårdnad, medicin samt strålningsfysik. 

(Örnberg & Andersson, 2012). 

 

Kommunikation är endast kommunikation när den är ömsesidig och uppstår när information 

överlämnas från en person till en annan, som i sin tur ger respons. Om ett budskap inte nått 

mottagaren har endast information gått ut, men inte mottagits (Magnusson, 2014). Vården bygger 

på förmedling och utbyte av information och verbal kommunikation är av stor betydelse (Angel & 

Hjern, 2004). Kommunikation är något som sker i alla möten på ett eller annat sätt mellan 

röntgensjuksköterskan och vårdtagaren (Örnberg & Andersson, 2012). I röntgensjuksköterskans 

yrkesetiska kod beskrivs att ”Röntgensjuksköterskan skall verka för god omvårdnad i vårdmötet” 

samt att ”Röntgensjuksköterskan ansvarar för att ge information i samband med undersökningar och 

behandlingar och stödjer vårdtagaren inför fortsatta vårdhändelser” (Örnberg & Eklund, 2008). God 

kommunikation mellan patient, närstående och vårdpersonal ligger till grund för god omvårdnad 

(Fossum, 2013; Annosheh, Zarkhah, Faghihzadeh & Vaismoradi, 2009; Magnusson, 2014). Språket 

kan därför beskrivas som ett primärt verktyg för att kommunikationen mellan olika människor skall 

fungera (Angel & Hjern, 2004). 

 

Människor kommunicerar främst genom kroppsliga och språkliga handlingar, 

kommunikationskanalerna brukar därför delas in i två huvudgrupper: den verbala och icke verbala 

kommunikationen (Hanssen, 2005). Icke verbal kommunikation uttrycks genom till exempel 

ansiktsuttryck, röstlägen, ögonkontakt, gester, men även genom den fysiska beröringen. Den icke 

verbala kommunikationen förstärker de talade orden och beskrivs vara lika viktig som den verbala 

kommunikationen i möten med människor (Baggens & Sandén, 2009; Seifert, 2012). I en studie av 

Hellman och Lindgren (2014) beskrivs att det är vanligt att röntgensjuksköterskor använder ett 

enkelt språk eller icke-verbal kommunikation för att kommunicera med patienter som helt eller 
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delvis inte kan samma språk som röntgensjuksköterskan. Detta är något som begränsar samtalet och 

småprat med patienter utelämnas, att bilda en relation med patienterna blir därmed svårt. 

Det beskrivs också att patienter känner rädsla eftersom de inte förstår undersökningens förfarande 

och inte verbalt kan förmedla hur de mår eller ställa frågor till röntgensjuksköterskan (Hellman & 

Lindgren 2014). 

 

Patientsäkerhet är grundläggande kunskap inom radiografi. Undersökningar ska alltid ske i 

samverkan med patienten utifrån patientens behov och förutsättningar. Patientsäkerhetslagen syftar 

till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården, där vårdpersonal även är skyldig att 

utöva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete (SFS 2010:659). Enligt socialstyrelsen (2009) är 

kommunikation och överföring av information ett riskområde och problem inom hela vården. Om 

patienter inte förstår eller misstolkar vårdpersonalens information kan det medföra konsekvenser 

och risker som påverkar patientsäkerheten negativt (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Bristande kommunikation beskrivs enligt Seifert (2012) vara en av de största orsakerna till att fel 

sker inom vården. Korrekt information är viktigt för att vården ska bli patientsäker. Om 

vårdpersonal känner att det inte känns säkert är det viktigt att säga ifrån eller avbryta för att inte 

någon skada ska ske (Seifert, 2012). Patientmedverkan är viktigt vid röntgenundersökningar för att 

det ska kunna genomföras patientsäkert, vilket säkerställs genom utbyte av information och 

kommunikation mellan röntgensjuksköterskan och patienterna (Hellman & Lindgren, 2014). En 

säkerhetsåtgärd som är viktig är att varje patient får anpassad information som patienten förstår och 

kan ta sig an. Undersökningen kan annars riskeras att upplevas som obehaglig eller oprofessionell 

om kommunikationen brister (Shafipour, Mohammad & Ahmadi, 2014). 

 

Det faktum att vårdpersonal och patienter talar olika språk gör att en falsk klyfta kan skapas, det 

bildas lätt ett “vi mot dem”. Kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter måste ske 

respektfullt och med värdighet, och vården skall ges med respekt för alla människors lika värde 

(HSL, SFS 1982:763 §2). Patienten ska inte behöva känna att dess integritet är hotad eller känna sig 

utsatt (Lidén, 2009, s.164; Cheyette, 2011). Enligt Anoosheh et al. (2009) uttryckte patienter som 

har svårt att förstå språket att de var mindre nöjda med sjukvården. De kände brist på förståelse av 
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känslor jämfört med patienter som talar samma språk. Vårdpersonal bör vara medveten om det 

språk de använder, en del medicinska ord kan vara svåra att förstå, även om patient och 

vårdpersonal talar samma språk (Anoosheh et al., 2009). 

 

Den allt mer globaliserade värld vi lever i skapar utmaningar och ställer allt högre krav på 

sjukvården. Med globalisering menas att nationer, företag och människor blir mer anslutna och 

beroende av varandra. Den ökade globaliseringen kan medföra att kommunikationsproblem uppstår 

när patienterna inte talar eller förstår språket (Grootjans & Newman, 2013). Enligt Örnberg och 

Andersson (2012) är det på en röntgenavdelning oftast väldigt korta möten med patienter, ibland 

endast ett par minuter. Som röntgensjuksköterska krävs att snabbt kunna etablera en relation med 

patienter för att kunna genomföra en undersökning. I det korta patientmötet krävs det att 

röntgensjuksköterskan med gott omdöme och kunskap kan ge rätt anpassad information till 

patienterna som kan ha varierande vårdbehov och behov av information (Örnberg & Andersson, 

2012). Röntgensjuksköterskor måste förklara för patienterna enkla instruktioner som att andas in 

och hålla andan. Detta kan vara svårt att förklara för patienter som inte talar eller förstår samma 

språk som röntgensjuksköterskan. Ibland kan det fungera att visa med kroppsspråket men många 

gånger förstår inte patienterna vilket kan leda till att önskat resultat vid undersökningen inte uppnås. 

 

I samband med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och när författarna arbetat på 

röntgenavdelning har båda upplevt och stött på problem med att kommunicera med patienter som 

inte talar samma språk. Vården ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) ges på 

lika villkor och med lika rättigheter för hela befolkningen, vilket författarna tror kan vara svårt när 

vårdpersonal och patient inte talar samma språk. 

 

Det övergripande syftet med denna litteraturöversikt är att sammanställa kunskap som belyser de 

problem som kan uppstå när röntgensjuksköterskan och patienten inte talar samma språk.     

Frågeställningar författarna utgick ifrån var:      

•     Påverkas patientsäkerheten vid undersökningen?     

•     Vilka redskap och verktyg kan användas vid språkbarriärer? 

•     Vad kan röntgensjuksköterskan göra för att underlätta kommunikationen 
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Metod   

Denna studie genomfördes som en systematisk litteraturöversikt. Detta för att få en djupare kunskap 

om det valda problemområdet, denna metod är den bredaste metoden för att summera tidigare 

litteratur (Whittemore & Knafl, 2005; Friberg, 2012; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). En 

litteraturöversikt innebär att systematiskt söka, kritiskt granska samt sammanställa litteratur och 

tidigare kunskap inom det valda ämnet för att skapa sig en överblick av forskningsområdet (Polit & 

Beck, 2012, s. 94). Inför litteratursökningen genomfördes en pilotsökning. Det gjordes för att se om 

det fanns tillräckligt med litteratur till att genomföra studien (Willman et al., 2011). Under 

pilotsökningen upptäckte författarna att det fanns ett begränsat antal artiklar inom det valda syftet. 

Författarna breddade därför sökningen med hjälp av flera olika sökord och fick på så sätt en ökad 

mängd artiklar. Litteraturöversikten strukturerades enligt Goodmans sju steg. Stegen innebär att: (1) 

Problemet först preciseras, (2) inklusions- och exklusionskriterier formuleras, (3) formulera en plan 

för litteratursökningen (4) litteratursökning genomförs och studier som möter inklusionskriterierna 

inkluderas (5) Resultaten från de funna studierna tolkas, (6) bevisen sammanställs. Det sista steget i 

Goodmans sju steg valdes bort då det endast inkluderar evidensbaserade studier (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s.51-52). 

 

Litteratursökning 

Vid litteratursökningen användes de medicinska databaserna Cinahl, Medline Proquest och 

PubMed. Eftersom kommunikationsproblem inom radiologin inte är ett väl utforskat ämne var det 

viktigt att författarna sökte brett, för att få ta del av så mycket relevant data som möjligt. Det första 

steget var att översätta de svenska sökorden till engelska MeSH-termer (Medical Subject Headings), 

detta för att öka relevansen i sökningen. Fria sökord användes också för att bredda sökning, vilket 

innebär att databasen inkluderade alla referenser som innehöll något av de valda sökorden. Detta 

gör dock att bruset i sökningen ökar och att en större mängd artiklar kan påträffas (Willman et al., 

2006, s. 68). Olika sökord kombinerades tillsammans med den Booleska sökoperatorn AND. När 

AND används kan databasen styras så att endast artiklar som innehåller de angivna söktermerna 

visas och därmed avgränsas sökningen. Författarna använde sig även av trunkering (*) vilket 

innebär att ändelsen på ordet tas bort så att stammen blir kvar. Databasen söker då på ord med 

tänkbara ändelser (Willman et al., 2006, s.63-69). Sökorden som användes var: communication, 
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native language, nurse -patient communication, patient satisfaction, language barriers, foreign 

language, interpret*, knowledge, immigrants, radiologi, patient safety, radiographers, risk, nursing 

care, nurs*, patient, experience. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier i studien var att alla artiklarna ska vara peer reviewed vilket innebär att artiklarna 

är granskade av personer med erfarenhet innan publicering (Willman et al., 2006, s.162). Artiklarna 

skulle vara på engelska och skrivna mellan år 1990 och år 2015 eftersom författarna inte ville 

begränsa sökningen för mycket. Inga begränsningar gällande kön eller ålder på patienter gjordes. 

Detta för att vidga sökningen och få ta del av så mycket data som möjligt eftersom det valda 

området är väldigt begränsat och är ett område som inte är så utforskat än. Inga exklusionskriterier 

användes då inklusionskriterierna ansågs avgränsa sökningen tillräckligt.    

 

Tabell 1. Översikt över litteratursökningen 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sökning  Sökord    Träffar Valda artiklar 

 
Cinahl 2015- Nurs* AND communication AND knowledge 75 2   
10-26 AND interpret*                                                                                                                                      
 Nurse-patient communication AND patient satisfaction 14 1    
 
 Communication AND native language  5 1   
 AND immigrant                                                                                               
                                     
 Language barriers AND nurs* AND interpret*  29 2 
 
 Experiences AND immigrants AND communication 198 2   
 
 Radiology AND interpret* AND risk 15 1 
 
 Communication AND patient safety AND language  10 1   
 barriers                                                                                                                                                   
 Communication AND patient satisfaction AND 39 1 
 interpret* 
 
PubMed 2015-  Radiographers AND nursing care 14 1  
10-27    
       
Manuell sökning  Referens i annan artikel  1 
2015-11-01 
 
           Totalt :       13 



9 
 

 
 

I Tabell 1 redovisas endast sökningar som har givit träffar med resultat. Mer sökningar har således 

genomförts i PubMed och Medline, dock var flera av dessa träffar artiklar som författarna redan 

hittat och tagit ut från databasen Cinahl. En artikel har författarna funnit via manuell sökning. Detta 

har skett genom att bland annat granska referenser och källor i vetenskapliga artiklar för att bredda 

sökningen och finna ytterligare artiklar som svarar mot syftet. Urvalet av de vetenskapliga 

artiklarna genomfördes genom att författarna läste titeln på artiklarna i litteratursökningen, vilket 

resulterade i totalt 424 lästa titlar. Om titeln gav intrycket att artikeln svarade mot syftet lästes sedan 

abstrakt, i detta steg minskade artiklarna till 30 stycken. Därefter lästes de utvalda artiklarna i sin 

helhet flera gånger för att få en uppfattning om artiklarnas innehåll, här försvann ytterligare artiklar 

och kvar blev 13 stycken. Författarna gjorde sökningarna tillsammans och läste därför samtliga 

artiklar och gjorde ett gemensamt urval. Denna urvalsprocess resulterade i tretton artiklar: 11 

stycken från Cinahl, en från PubMed, samt en artikel genom manuell sökning som svarade mot 

syftet och gick vidare och kvalitetsgranskades.   

 

Kvalitetsgranskning   

Litteraturen som studien bygger på har granskats och kvalitetbestämts enligt Willman et al. (2011, s. 

93). För att avgöra kvaliteten på de utvalda artiklarna användes tre olika granskningsprotokoll. Ett 

protokoll användes för systematiska litteraturöversikter, ett annat för kvalitativ metod och ett tredje 

protokoll för artiklar med kvantitativ metod. Frågor i protokollet som besvarades med ett positivt 

svar tilldelades en poäng, och negativa svar och svar som ej kunde utläsas tilldelades noll poäng. 

Resultaten räknades ihop och presenteras i procent och graderas med kvaliteten hög, medel eller låg 

kvalitet (Tabell 2). Studier med 80-100% anses som hög kvalité, studier med 70-79% medelhög 

kvalité och studier med 60-69% som låg kvalité. Två artiklar fick låg kvalité och exkluderades ur 

resultatet för att uppnå hög tillförlitlighet, de användes inte i litteraturöversikten (Tabell 3) och 

presenterades därmed inte (Willman et al., 2006, s.95-96). Alla artiklarna som gick vidare till 

kvalitetsgranskning lästes var för sig av båda författarna och granskades därefter gemensamt utifrån 

protokollen.             
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Tabell 2. Bedömning av utvalda artiklars metodiska kvalitet (Willman et al., 2006, s. 96-97).     

Metodisk kvalitet  Procent      Antal artiklar 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Hög  80-100 % 9 
 
Medel  70-79% 2 
 
Låg  <70% 0 
_______________________________________________________________________________ 
 
Tabell 3. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=11) 
________________________________________________________________________________ 
Författare/år Typ av Deltagare Metod Huvudfynd  Kvalitet 
 studie   Datainsamling/ 
    Analys 
_______________________________________________________________________________ 
Andersson, BT. Kvalitativ 14 st  Kvalitativ studie   Två huvudområden Hög  
Fridlund, B.     där gruppintervjuer som beskriver    
Élgan, C. &      skedde med röntgen- röntgensjuksköterskans   
Axelsson, ÅB.      sjuksköterskor. kompetens som antigen   
2008    Intervjuerna spelades försvårar eller underlättar   
    in. för god omvårdnad.   
 
Benad et al. Kvantitativ 57 st  Sjukvårdspersonal Översättningsredskapet Medel 
2005    utvärderade över- var användbart vid flera 
    sättningsredskapet fall och resulterade i 
    FAST. minskad stress för  
     vårdpersonalen. 
 
Bischoff et al. Kvantitativ 723 st  Sjuksköterskor gjorde Resultatet var varierande Hög  
2003    intervjuer med asyl- kvaliteten på god    
    sökande. kommunikation är subjektiv.   
 
 
Fatahi et al. Kvalitativ 11 st  Gruppintervjuer med Behovet av en tolk bör Hög 
2010    röntgensjuksköterskor stå i röntgenremissen. 
    intervjuerna spelades in. Röntensjuksköterskan 
     bör utbildas i kulturell- 
     kommunikation. 
 
Gracia, Kvalitativ 96 st  Semi-strukturerade Det finns riksker vid Medel 
Reramare &    intervjuer. kommunikation med   
Dhami     patienter med begränsade   
2011     spårkkunskaper.    
 
Hultsjö & Kvalitativ 36 st  Semi-strukturerade Resultaten visade  Hög 
Hjelm    intervjuer I fokus- svårigheter i samband 
2005    grupper. med vård av asylslökande 
     flyktingar, att det kunde 
     ske stora misstan när det 
     brast i kommuniktaionen. 
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Forts.Tabell 3. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=11) 
________________________________________________________________________________ 
Författare/år Typ av Deltagare Metod Huvudfynd  Kvalitet 
 studie   Datainsamling/ 
    Analys 
________________________________________________________________________________ 
McCarthy et al. Kvalitativ 23 st  Semi-strukturerade Svårt att kommunicera med Hög  
2013    intervjuer med vård- patienter som inte talar samma   
    personal. Induktiv språk. Försökte använda kropp-   
    analys metod. Språket. Ansåg att familje-   
     medlemmar inte var ett bra 
 
 
Mickhaelsen et al. Kvantitativ  567 st  Enkätundersökning. Majoriteten av vårdgivarna Hög 
2004    induktiv analysmetod. tyckte att patienter som inte 
     talade samma språk var på- 
     frestande. 
 
Murphy, K & Kvalitativ 18 st  Muntliga intervjuer Sjuksköterskorna Hög  
Clark    med 8 st röntgen- kände framförallt att vården   
1993    sjuksköterskor där inte blev komplett på grund   
    dem fick chans att av att de inte kunde kommun-   
    tala fritt. icera med patienterna.   
________________________________________________________________________________ 
 
Dataanalys 

Analysmetoden som använts finns beskriven i Whittemore och Knafl (2005) metodartikel för 

systematiska litteraturöversikter. Analysmetodens steg innebär att data kategoriseras, ordnas och 

summeras. De utvalda studierna har båda författarna läst och granskat flera gånger för att få en 

förståelse för innehållet och för att öka kvaliteten i arbetet, men också för att kunna sammanfatta de 

olika artiklarna i en tabell (Henricson, 2014, s.473; Friberg, 2006). I samband med läsningen av 

artiklarna gjordes en uppdelning av artiklarna utifrån varje frågeställning. Denna uppdelning utifrån 

de olika frågeställningarna utgjorde sedan grunden för de tre huvudområdena. Nästa steg innebar att 

ta ut data ur artiklarna och detta genomfördes genom att identifiera och lyfta ut relevanta 

textenheter ur varje artikel som svarade mot frågeställningarna. Därefter översattes textenheterna 

varsamt från engelska till svenska för att behålla kärnan i textenheten. Detta steg innebar att göra 

data mer överskådligt och hanterbart för författarna. Nästa steg i analysprocessen innebar att 

sammansätta textenheterna, vilket innebar att korta ned dem utan att förlora essensen i innehållet 

(Whittemore & Knalf, 2005). Textenheterna jämfördes och likheter och skillnader i studiernas 

resultat identifierades. Resultatet presenteras i löpnade text utifrån huvudområdena tillsammans 

med en tabell som presenterar vilka artiklar som svarar på vilken frågeställning (Tabell 4).  
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I det andra huvudområdet kunde författarna urskilja tre underkategorier, professionell tolk, anhöriga 

som tolkar samt redskap som kan underlätta kommunikationen, vilka presenteras var för sig med 

rubrik. 

 
Resultat  
 
Tabell 4. Översikt av artiklarnas fördelning utifrån huvudkategori 
 
  Kommunikationens Redskap och verktyg Vad röntgensjuksköterskan kan 
  påverkan på patient- som kan användas vid göra för att underlätta 
  säkerheten.  språkbarriärer.  kommunikationen. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Andersson, BT.    X    
Fridlund, B.         
Élgan, C. &         
Axelsson, ÅB.          
2008        
 
Bernad et al.  X  
2005 
 
Bischoff et al.    X    
2003        
 
Fatahi et al.  X X X 
2010 
 
Gracia-  X X     
Retamero &        
Dhami        
2011        
 
Hultsjö &  X X 
Hjelm 
2005 
 
Juarez, G.  X X X    
2011        
 
MacCabe et al.    X 
2004 
 
McCarthy et al.    X    
2013        
 
Mickhaelsen et al.   X X 
2004 
 
Murphy, K &    X    
Clark, 1993         
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Kommunikationens påverkan på patientsäkerheten  

Språkbarriärer blir allt vanligare inom vården eftersom befolkningen blir allt mer mångkulturell. 

Språkbarriärer och kommunikationsproblem inom vården beskrivs i flera studier som ett hinder för 

att kunna ge patienter en bra vård som är av god kvalité (Bernard et al., 2005; Juarez, 2011; Hultsjö 

& Hjelm, 2005). I flera studier framkom att det fanns oro över de konsekvenser och risker som kan 

bli följden av att vårdpersonal och vårdtagare inte talar eller förstår samma språk (Hultsjö & Hjelm, 

2005; Bernad et al., 2005). I en studie av Fatahi, Mattsson, Lundgren och Hellström (2010) beskrivs 

det att otillräcklig eller bristande kommunikation ökar risken för missförstånd mellan patienter och 

röntgensjuksköterskor. En lungröntgen kan verka lätt att genomföra, men enkla kommandon som 

"andas in och håll andan" är ibland svårt för patienten att förstå (Fatahi et al., 2010) Detta kan 

resultera i bristande kvalité på undersökningen, eftersom undersökningen inte kan utföras på ett 

adekvat och säkert sätt. Bristfälligt genomförda undersökningar kan kräva att ytterligare 

undersökningar måste genomföras, vilket resulterar i mer strålning till patienten (Fatahi et al., 

2010). Det är viktigt som röntgensjuksköterska att fråga patienter om eventuell graviditet för att 

undvika strålning till fostret, eftersom ett foster är mer strålningskänsligt. Detta är något som 

beskrivs kan vara svårt och känsligt att fråga patienter om, och som lätt kan missuppfattas eller 

tolkas på fel sätt av patienter som inte talar eller förstår samma språk som röntgensjuksköterskan 

(Fatahi et al., 2010).   

 

Vid undersökningar där kontrastmedel skall injiceras kan vissa normala biverkningar förväntas 

uppstå som: känsla av värme inuti kroppen och smaken av metall i munnen. Denna information är 

viktig att informera för patienten, eftersom det annars kan resultera till att patienten blir orolig och 

börjar röra på sig under bildtagningen och resultera i en förstörd undersökning (Fatahi et al., 2010). 

Något som beskrivs vara viktigt för patientsäkerheten är att röntgensjuksköterskan och patienten 

kan förstå varandra, speciellt om en allergisk reaktion på kontrastmedlet skulle uppstå (Fatahi et al., 

2010).  
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Enligt en studie av Hultsjö och Hjelm (2005) beskrivs det att språkbarriärer och otillräcklig 

kommunikation mellan vårdpersonal och patienter kan leda till felaktiga bedömningar, felaktig vård 

till patienten och risken för att patienten blir fel diagnostiserad är större än vid god kommunikation, 

vilket leder till en bristfällig patientsäkerhet (Hultsjö & Hjelm, 2005). Det beskrivs även att när 

språkbarriärer uppstår kan det vara svårt att veta om informationen som gavs har uppfattats rätt 

(Hultsjö & Hjelm, 2005). Garcia-Retamero och Dhami (2011) studie visar att invandrarpopulationer 

och etniska minoriteter med begränsade språkkunskaper löper störst risk att inte överleva sina 

sjukdomar på grund av att de inte förstår informationen. 

 

Redskap/verktyg som kan användas vid språkbarriärer  

Professionell tolk 

Patienter som inte talar samma språk som röntgensjuksköterskan kan vara i behov av tolk, för att 

kunna kommunicera och svara på röntgensjuksköterskans frågor som kan vara relevant inför, under 

eller efter undersökningen (Fatahi et al., 2010). I ett flertal studier menade vårdgivare att använda 

en professionell tolk som det mest effektiva sättet att förbättra och underlätta kommunikationen 

(Fatahi et al., 2010; Hultsjös & Hjelm, 2005; Murphy & Clark, 1993). I många länder finns det 

olika språk och dialekter, valet av tolk måste avgöras av patientens modersmål och inte bara på 

deras nationalitet. Det är viktigt att exakt ta reda på var patienten kommer ifrån samt vilket språk 

denna talar. Tolken måste tolka bokstavligen och får inte lägga till egna tolkningar (Fatahi et al., 

2010; McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy 2013). Röntgensjuksköterskorna i en artikel av Fatahi 

et al. (2010) betonade professionell tolk som ett viktigt redskap, och en länk till det främmande 

språket. Tolken skall ses som en opartisk bro mellan röntgensjuksköterskan och patienten som inte 

talar samma språk. Tolkningen skall skapa ett förtroende och trygghet för patienten vilket resulterar 

i bättre kvalité på undersökningen. Behovet av en professionell tolk finns speciellt vid 

undersökningar då röntgensjuksköterskan behöver kommunicera med patienten på en djupare nivå, 

till exempel som tidigare nämnts vid undersökningar med kontrastmedel är en tolk nödvändigt för 

att höja patientsäkerheten (Fatahi et al., 2010). Enligt Juarez (2011) kan tolken översätta via telefon, 

dock blir kvaliteten på kommunikationen bättre om tolken är med i undersökningsrummet med 

patienten. 
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Anhöriga som tolkar 

I en studie av Hultsjö och Hjelm (2005) beskrivs det att tolkar behövs och är nödvändigt till 

personer som inte talar samma språk som vårdpersonalen. Det beskrivs även att det är svårt att finna 

en tolk när man väl är i behov av en, därför används ofta anhöriga som tolk (Hultsjö & Hjelm, 

2005). Resultaten från studier (Hultsjö & Hjelm, 2005; Fatahi et al., 2010) visade att användandet 

av anhöriga till patienten som tolk är vanligt, det är bekvämt eftersom de känner patienten och är 

tillgänglig på plats. Dock bör användning av släktingar och vänner som tolk undvikas om möjligt 

(Hultsjö & Hjelm, 2005; Fatahi et al., 2010). Anhöriga kan aldrig vara helt neutral i sin tolkning 

eftersom de många gånger är alltför engagerade och känslomässigt kopplade till patienten. I en 

studie av Fatahi et al. (2010) beskrivs fall där anhöriga har undanhållit information eftersom den 

inte ville såra patienten. I Hultsjös och Hjelms studie (2005) beskrev personalen att de ibland hade 

svårt att lita på anhöriga som tolk, och de hade en känsla av att familjemedlemmar inte alltid 

översatte det som sades. Orsaken till detta kan vara att de anhöriga har bristande språkkunskaper 

eller undviker att göra en korrekt översättning av olika skäl. Men i nödfall är ibland anhöriga det 

enda alternativet (Fatahi et al., 2010; Juarez, 2011; Murphy & Clark, 1993; McCarty et al., 2013). 

 

Redskap som kan underlätta kommunikationen 

Bernard et al. (2005) introducerade ett nytt översättningsredskap för vårdpersonal. Redskapet, 

Focused Accessible Spanish Translator (FAST), är utformat som ett portabelt kort, där vanligt 

förekommande fraser och frågor som ofta användes översattes från engelska till spanska. Fraser 

som kunde ge omfattande och komplexa svar undveks för att svaren som skulle genereras skulle 

kunna tolkas av personalen som inte talade spanska. I studien framkom det att vårdpersonalen 

tyckte att översättningsredskapet var användbart i många fall i deras dagliga arbete, främst 

sjuksköterskor. Översättningsredskapet FAST användes av sjuksköterskor i 53 % av fallen där 

patient och vårdgivare inte talade samma språk. Det framkom att vid användandet av 

översättningsredskapet upplevde vårdgivarna minskad stress vid kommunikation med 

spansktalande patienter (Bernard et al., 2005). 
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Juarez (2011) beskriver att det finns gratis översättningstjänster online som omedelbart översätter 

text. Studier har dock visat att de flesta av de medicinska översättningarna från dessa sidor är 

oförståeliga eller översätter felaktigt (Juarez, 2011). Ett hjälpmedel som Garcia och Dhami. (2011) 

beskriver är att använda sig av bilder för att göra sig förstådd. Visuella hjälpmedel gör patienterna 

mer uppmärksamma. Vid kommunikation med patienter som inte talar samma språk kan utöver det 

enkla, direkt översätta hälsobudskapet även bilder användas för bäst resultat på kommunikationen 

(Garcia-Retamero & Dhami, 2011).  

 

Vad röntgensjuksköterskan kan göra för att underlätta kommunikationen 

Enligt Michaelsen, Krasnik, Nielsen, Norredam och Torres (2004) fick vårdpersonal frågan om de 

ansåg att patienter som inte talar samma språk var en särskild påfrestning. Detta bekräftades av en 

stor del av den tillfrågade vårdpersonalen. En annan fråga som ställdes var om patienter som inte 

talar samma språk gör arbetet mer intressant, vilket bekräftades av mindre än häften av 

vårdpersonalen. De tillfrågades även om de hade upplevt att invandrade patienter inte respekterar 

rutiner på sjukhuset till lika stor grad som övriga patienter, vilket bekräftades av mindre än hälften 

av vårdpersonalen (Michaelsen et al., 2004). 

 

Fatahi et al. (2010) menar i sin studie att röntgenpersonal saknar utbildning och träning i olika 

länders språk och kultur "Vi behöver utbildning om andra kulturer för att förstå patienter med annan 

etnisk bakgrund". Enligt Juarez (2011) kan språkbarriärer hindra tillgång till hälso- och sjukvård, 

det kan resultera i sänkt kvalité på vården och skapa ett missnöje med vården. Språk och kultur är 

viktiga faktorer i hur hälso- och sjukvården levereras och tas emot, det är viktigt att sjukvården och 

deras personal agerar med lyhördhet för de behov och önskemål som kulturell och språklig 

mångfald som dem möter (Juarez, 2011).  

 

Det är viktigt att som röntgensjuksköterska informera om vad som kommer att ske, även om det är 

svårt att kommunicera med patienter som inte talar samma språk, det är en obehaglig känsla för 

patienter som inte vet vad som kommer att hända med dem (Andersson, Fridlund, Elgán & 

Axelsson, 2008). Det är även viktigt att lyssna på patienten och ibland ta sig tid att fortsätta att 

lyssna efter undersökningen har slutförts. Enligt Mcarthy el al. (2013) kan kommunikationen lätt bli 
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ansträngd och begränsad när patienten och sjuksköterskan inte talar samma språk. Sjuksköterskorna 

försökte bryta ned informationen till mindre delar och visa med kroppsspråket för att förtydliga 

informationen, men de upplevde ändå stora svårigheter att få patienterna att förstå informationen 

(Bischoff et al., 2003).          

 

McCabe (2004) menar att det krävs äkthet, värme och empati för god kommunikation. Öppen och 

ärlig kommunikation hjälper patienter att hantera sin sjukdom positivt. För att uppnå detta räcker 

det inte bara med verbal kommunikation utan kroppsspråket spelar en stor roll för patienters 

upplevelse (McCabe, 2004). Vårdpersonalen förklarade att de ofta var tvungna att vara kreativa och 

påhittiga och med hjälp av en rad icke-verbala uttryck försöka få patienten att förstå vad dem 

menar. Användandet av kroppsspråket har visat sig i flera studier vara ett redskap för att underlätta 

kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter (Mcarthy et al., 2013; Murphy & Clark, 1993). 

 

I en studie av Murphy och Clark (1992) kände vårdgivare, att mötet med patienter som inte talar 

samma språk kunde vara frustrerande och tidskrävande. Vårdpersonalen i studien menar att det 

största problemet är att vårdpersonalen inte kan kommunicera ordentligt och inte förstår vad 

patienterna ville förmedla. Flera gånger upplevde vårdpersonalen att patienterna förstått men att det 

sedan visat sig att dem inte gjort det (Murphy & Clark 1992). I studien upplevde personalen att dem 

fick en bra relation till patienten eftersom att hon försökte förklara så mycket och att patienten i 

fråga uppskattade det. De upplevde att det kunde hjälpa att prata med kollegor och diskutera deras 

upplevelser av att kommunicera med patienter som inte talar samma språk. Det beskrivs att 

vårdpersonalens kunskaper om andra kulturer kan ha påverkan på kommunikationen (Murphy & 

Clark 1992). 

 

McCabe (2004) menar att patienterna upplevde att vårdpersonalen inte ger tillräckligt med 

information utan att de var mer intresserade av uppgifterna än att prata med patienterna. Dock kan 

detta grundas i att vårdpersonalen känner tidspress eftersom de har många arbetsuppgifter. Detta 

påpekade även patienterna och kände att de inte ville klandra vårdpersonalen för att de inte hinner. 

Patienterna känner sig säkrare om vårdpersonalen använder ett mer personligt förhållningssätt när 

dem pratar med patienterna. McCabe (2004) berättar vidare att patienterna kan känna att deras 
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välbefinnande och trygghet rubbas om röntgensjuksköterskan fokuserar mer på informationen än på 

patienten. Enligt Juarez (2011) kan röntgensjuksköterskan tänka på att prata till patienten och inte 

till tolken, använda korta och konkreta meningar, undvika medicinsk jargong, be patienten att 

upprepa det den förstått, undvika anhöriga som tolkar och bara använda tolk via telefon om det inte 

finns bättre alternativ. Röntgensjuksköterskan kan även lära sig enkla fraser på det mest 

förekommande språken, för att underlätta kommunikationen med patienter som inte talar samma 

språk. 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att sammanställa kunskap från studier som beskriver 

kommunikationsproblem när patient och röntgensjuksköterska inte talar samma språk, en faktor 

som påverkar vård och omvårdnad. Frågeställningarna författarna utgick ifrån var att undersöka om 

patientsäkerheten påverkas vid undersökningarna, belysa vilka redskap och verktyg som kan 

användas vid språkbarriärer samt få upplysning om röntgensjuksköterskan kan göra något för att 

underlätta kommunikationen. 

 

Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes som en systematisk litteraturöversikt, vilket ansågs vara en lämplig och 

bra metod för att få en djupare kunskap om det valda problemområdet. Den valda metoden beskrivs 

som den bredaste metoden för att summera tidigare litteratur (Whittemore & Knafl, 2005; Friberg, 

2012; Willman et al., 2011), och tillåter att kvalitativa och kvantitativa studier inkluderas i 

litteraturöversikten. När en litteraturstudie genomförs finns risk att författaren väljer ut information 

som stödjer den egna åsikten på grund av begränsad forskning inom området. Författaren måste 

därför ha ett kritiskt förhållningssätt vilket innebär att ta avstånd från egna åsikter och värderingar 

när urvalet av studierna utförs (Friberg, 2012, s.134-135).   

 

Författarna valde ut sökord som kändes passande till ämnet för att hitta relevanta artiklar. 

Författarna upptäckte under sökningen att det blev få träffar när radiografiska ord användes. Det 

enda som gav bra träffar var radiographers, det är därför det enda radiografiska ordet som använts. 

Detta gör att antal artiklar riktade mot röntgen är begränsade i studien, vilket kan ses som en 
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nackdel, då studien riktar sig framförallt till röntgensjuksköterskor. Flertalet artiklar som författarna 

fann i sökningen handlar om sjuksköterskor, eftersom det fanns begränsat artiklar om 

röntgensjuksköterskor och författarnas valda syfte. Författarna anser och tror dock att mycket kan 

överföras till röntgenavdelningen, eftersom det handlar om kommunikation, omvårdnad och 

patientsäkerhet inom båda professionerna. 

 

Författarna sökte först i databasen Cinahl. När författarna sedan sökte i PubMed och MEDLINE 

kom flera träffar upp med artiklar som redan valts ut från databasen Cinahl. Detta tror författarna 

beror på att det finns begränsat med studier inom det valda området. Artiklar som svarade mot 

syftet och mötte inklusionskriterierna oavsett resultat valdes ut. Författarna läste inte artiklarnas 

resultat mer än i abstraktet för att se att artikeln svarade mot syftet. 

 

Författarna valde att använda ett långt tidsspann i sökningen, från år 1990-2015. Detta gjordes på 

grund av att det inte fanns så många artiklar i området. Det visade sig sedan att endast en artikel i 

analysen var skriven före år 2000, nämligen från år 1993. Att det inte fanns så många äldre artiklar 

kan bero på att det är ett ämne som är relativt nytt. Människor rör sig mer över gränserna, även på 

grund av de flyktingströmmar som kommer. Artiklarna som studien bygger på granskades och 

kvalitetbestämdes enligt Willman et al. (2006) av båda författarna vilket höjer trovärdigheten i 

studien. Samtliga artiklar som valdes ut var skrivna på engelska, eftersom det inte är författarnas 

modersmål kan det innebära en risk för feltolkning av texterna. Ord som var svåra att förstå 

översattes med hjälp av Google translate eller lexikon. Författarna har strävat efter en så noggrann 

och varsam översättning som möjligt, detta har författarna gjort genom att läsa artiklarna ett flertal 

gånger samt kontinuerligt diskuterat innehållet mellan varandra för att öka förståelsen.   

 

Artiklarna som ingick i analysen var av medel eller hög kvalité, den största delen var av hög kvalité 

vilket ytterligare höjer resultatets trovärdighet (Willman et al., 2011). Eftersom studien skall visa på 

aktuell forskning hade studier med låg kvalité kunnat inkluderas. Nackdelen med att välja bort 

artiklar med låg kvalité kan vara att författarna gick miste om fakta. Att välja bort artiklar med låg 

kvalité, i detta fall två artiklar gör att studien inte blir lika bred som författarna önskat. Författarna 

ville uppnå hög tillförlitlighet. Enligt Willman et al. (2011) är det de enskilda studiernas kvalitet 
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som avgör styrkan i det vetenskapliga resultatet, att använda sig av mestadels hög kvalitet är att 

rekommendera för att uppnå hög tillförlitlighet (Willman et al., 2011). Eftersom artiklarna som 

valdes att exkluderas hade så pass låg kvalité valdes de att inte inkluderas i resultatet. 

 

 

En svaghet med litteraturstudien skulle kunna vara att endast 11 artiklar ingick i analysen. Studie 

resultatens trovärdighet ökar om fler artiklar använts i sammanställningens resultat (Willman et al., 

2011, s.110). Enligt Friberg (2012, s.126) är det bättre att analysera färre artiklar grundligt inom det 

valda området än att analysera ett större antal artiklar inom ett bredare område. Författarna 

analyserade 11 artiklar, dock hade de önskat ett större antal artiklar men med tanke på bristande 

studier i området var det inte möjligt. Mycket tid lades på att finna relevanta artiklar eftersom det 

fanns ett begränsat utbud. En annan svaghet som ses är författarnas bristande erfarenhet av 

litteratursökning, vilket kan innebära en osäkerhet om författarna funnit all relevant litteratur inom 

ämnet. Tidsaspekten för studien har varit begränsat, vilket kan ha påverkat kvaliteten på arbetet och 

kan ses som en svaghet. Tidspressen kan antas ha påverkat alla delarna i processen, ytterligare tid 

hade säkerligen gynnat de olika momenten i litteraturstudien. 

 

Samtliga studier visar på liknande resultat i de olika huvudgrupperna, alla artiklarna tog upp flera 

olika problem och lösningar. Enligt Willman et al. (2011) innebär flertalet studier, där resultat pekar 

mot samma riktning att trovärdigheten vid sammanställningen ökar, även om studierna är utförda i 

olika länder med olika undersökningsgrupper och av skilda forskningsgrupper. 

Kommunikationssvårigheter på grund av språket är något som kan ske över hela världen. Inte 

enbart på röntgenavdelningar utan att resultatet även kan överföras till andra vårdenheter där 

kommunikation med patienter sker. Under arbetets gång har studien kontinuerligt granskats av 

handledare samt studenter vid ett antal seminarier, vilket styrker tillförlitligheten i studien och har 

varit till ovärderlig hjälp. Eftersom författarna själva stött på problemet och själva försökt komma 

på egna lösningar hade författarna redan en förförståelse till vad resultatet i studien skulle kunna 

visa. Författarna var noga med att inte försöka påverka studiens resultat, därför lästes samtliga 

artiklar som mötte inklusionskriterierna flera gånger av båda författarna och relevanta textenheter 

lyftes ur artiklarna för att inte styra eller påverka resultatet. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet visar att bristande kommunikation samt språkbarriärer mellan röntgensjuksköterskor och 

patienter påverkar patientsäkerheten negativt, det påverkar även kvalitén på undersökningen 

eftersom många undersökningar kräver patientmedverkan. Detta bekräftas av Bernard et al. (2006) 

som menar att hälso- och sjukvårdens kvalité påverkas på grund av språkbarriärer och att 

tillhandahålla hög kvalité på vården brister och påverkar patientsäkerheten. Resultatet pekade på att 

om patienten inte kan medverka i undersökningar på ett adekvat sätt kan det resultera i en 

misslyckad undersökning och kan innebära att fler undersökningar måste genomföras, vilket ger 

patienter ökade stråldoser. 

 

Resultatet i de studier som ingick under kategorin redskap och verktyg som kan användas vid 

språkbarriärer pekar på att professionella tolkar är det mest effektiva sättet att förbättra och 

underlätta kommunikationen mellan patienter och röntgensjuksköterskor. Det visar också att 

kvalitén på undersökningen förbättras eftersom patienten känner trygghet när tolk finns tillgänglig 

vilket gör att båda parterna kan kommunicera med varandra. Resultatet i flera studier visar att 

anhöriga som tolkar är vanligt, men är något som bör undvikas. Det är enligt Bischoff och Hudelson 

(2010) kvalitetsskillnader mellan utbildade och icke utbildade tolkar. De flesta artiklarna pekade på 

att det är bättre att använda professionella tolkar än anhöriga som tolk till patienten. Bates och 

Rowe (1991) menar dock att det till enklare undersökningar räcker med anhöriga som tolkar. 

Bernard et al. (2006) skriver i sin studie att det inte är möjligt att ha tolktjänster tillgängliga vid alla 

tidpunkter på alla platser inom alla sjukhus. Att ha tolk tillgänglig dygnet runt är inte möjligt 

ekonomiskt (Bernard et al., 2006). 

 

I en studie av Hogan (2005) hade det vid hälften av alla undersökningar med tolk uppstått allvarliga 

missförstånd, problem som påverkar antingen vårdgivarens förståelse av symptom eller 

trovärdigheten för patientens oro. Det blir svårigheter för vårdgivare när patienten talar ett annat 

språk då det inte är helt säkert att patienten förstått. Även om en tolk används kan skillnader i 

begrepp och ord göra att meddelandet missförstås, det är viktigt att upprepa informationen som 

givits för att säkerställa att patienten riktigt förstått budskapet (Hogan, 2005). Resultaten från 

studier (Bischoff & Hudelson, 2010; Bernard et al., 2006) menar att professionell tolk inte alltid 
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anlitas på grund av kostnadsskäl och att det krävs schemaläggning. Tidsbrist är vanligt på 

röntgenavdelningar och vid tolkning krävs det extra avsatt tid för översättningen, eftersom ett 

trepartssamtal tar längre tid. Bates och Rowe (1991) menar att det ibland inte räcker med en 

professionell tolk utan att det ibland krävs en medicinsk tolk som kan begreppen. 

 

I resultatet fann författarna även andra verktyg för att underlätta kommunikationen. Till exempel att 

använda bilder för att göra översättningen tydligare. Lang (2012) menar att skriven text kan 

tydliggöra kommunikationen och medicinska undersökningar kan utvecklas mer effektivt, säkrare 

och bekvämare för både patienter och vårdgivare.  

 

Resultatet i huvudområdet vad röntgensjuksköterskans kan göra för att underlätta 

kommunikationen visar att kommunikation med patienter som inte talar samma språk kan vara 

påfrestande och tidskrävande. I resultatet framkom det att vårdpersonalen ofta var tvungna att vara 

kreativa och påhittiga och med hjälp av icke-verbala uttryck försöka få patienten att förstå vad dem 

menar. Enligt Bates och Rowe (1991) är det bra att använda kroppsspråket samt att använda enkla 

ord för att tydliggöra för patienten vad vårdpersonalen vill. Resultatet visar att 

röntgensjuksköterskan även kan underlätta kommunikationen genom att undvika medicinsk 

jargong, använda korta och konkreta meningar samt lära sig enkla och korta fraser på vanligt 

förekommande språk. Bates och Rowe (1991) skriver att röntgensjuksköterskan kan lära sig enkla 

ord och uttryck som används mycket på vanligt förekommande språk. Detta kan medföra att 

patienter upplever att röntgensjuksköterskan har ansträngt sig och gör att dem kan känna sig mer 

manade att försöka göra sig förstådda via engelska. I resultatet framkom vikten av att informera 

patienten även om det är svårt när patienten inte talar samma språk. Bates och Rowe (1991) menar 

även att det är viktigt att patienten inte blir överraskad utan känner sig trygg. Lang (2012) skriver i 

sin studie att genom att kommunicera bättre med sina patienter, kommer vårdpersonal inte bara 

förbättra patienttillfredsställelsen, de kommer även att förbättra sin egen trivsel på arbetet. 
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Slutsats         

En djupare förståelse över de faktorer som påverkar kommunikationen vid mötet med patienter som 

inte talar samma språk ger röntgensjuksköterskan bättre förutsättningar genom att: öka 

patientsäkerheten, underlätta kommunikationen, samt att patienten kan känna sig tryggare samt 

mindre missförstånd sker och bilder behöver inte tas om. Det framkom att det finns flera redskap 

och verktyg som kan underlätta kommunikationen. Röntgensjuksköterskan kan underlätta 

kommunikationen på olika sätt, till exempel genom att använda kroppsspråket. Vad det gäller 

praktiska, teoretiska, etiska eller samhälleliga konsekvenser med resultatet, tänker sig författarna att 

vissa åtgärder för kommunikation med patienter som inte talar samma språk skulle kunna kosta 

pengar och tid. Exempel på det är om redskapet FAST skulle köpas in, eller om 

röntgensjuksköterskorna skulle få utbildning i språk.  

 

Då området inte är grundligt utforskat anser författarna att resultatet i denna studie motiverar för 

fortsatt vidare forskning om vad röntgensjuksköterskan kan göra för att underlätta 

kommunikationen vid språkbarriärer. Författarna ser gärna en kvalitativ studie där 

röntgensjuksköterskor och patienter som inte talar samma språk intervjuas för att se om deras 

upplevelser skiljer sig. 
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