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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Inom röntgensjuksköterskans profession ligger stor vikt på att undersökningarna är så 

effektiva som möjligt för att hinna med avdelningarnas patientflöden. I dessa sammanhang 

hamnar patienten lätt i skymundan. Person- och patientcentrerad vård har blivit mer aktuella 

under de senaste åren, där personcentrerad vård är en del av professionens målbild, vilket lett 

till ett behov av ökad medvetenhet om begreppen och deras skillnader. 

Syfte 

Studiens syfte var att ta reda på om röntgensjuksköterskor är medvetna om de jobbar med 

person- eller patientcentrerad vård samt om de vet skillnaden mellan dessa två begrepp och 

om detta följs upp antingen via utbildningar, föreläsningar eller på arbetsplatsträffar.  

Metod 

En kvalitativ intervjustudie utfördes semistrukturerat med öppna frågor. Intervjuerna utfördes 

med 15 röntgensjuksköterskor vid två sjukhus. Intervjuerna analyserades med en induktiv 

manifest innehållsanalys och delades upp utefter domäner, subteman och teman. 

Resultat 

Majoriteten av informanterna på sjukhusen hade någon kunskap angående begreppet 

patientcentrerad vård från sin utbildning eller arbetsplats. Några få informanter hade hört 

talas om begreppet personcentrerad vård men för flertalet var detta ett nytt begrepp. 

Begreppen förväxlades ofta och informanterna kände inte till någon tydlig skillnad. 

Informanterna kände flera gånger en avsaknad av informering om begreppen från sina 

avdelningar. 

Slutsats 

Röntgensjuksköterskornas avsaknad av kännedom om begreppet personcentrerad vård visar 

att det är lång väg kvar innan professionens mål om personcentrerad vård är uppnått på 

röntgenavdelningar. Genom vidare informering kan medvetenheten om begreppen öka. 

Tidsbrist var det största hindret för röntgensjuksköterskorna att kunna arbeta utifrån 

patientens behov. 

Nyckelord: personcentrerad vård, radiografi, vårdkvalitet, patientomhändertagande  



 

 

ABSTRACT 

Background 

Within the radiographers’ profession, efficiency of examinations is of great importance to 

keep up with patient flows. In these contexts, patients can easily be forgotten. Person- and 

patient-centered care have become more relevant in recent years, with person-centeredness 

being a part of the profession’s goals, which leads to a need for increased awareness of the 

concepts and their differences. 

Purpose 

The study’s purpose was to find if radiographers are aware of whether they work person- or 

patient-centered, whether they know the difference between these two concepts and whether 

this is followed up either through education, lectures or workplace meetings. 

Method 

A qualitative semi-structured interview study was conducted with open questions. Interviews 

were conducted with 15 radiographers at two hospitals. The interviews were analyzed with 

inductive manifest content analysis with regards to domains, sub-themes and themes. 

Results 

Most informants had some knowledge regarding the concept of patient-centeredness from 

their education or workplace. A few informants had heard of the concept of person-

centeredness but for many it was a new concept. The informants did not know any clear 

difference between the two concepts and often lacked information regarding the concepts 

from their departments. 

Conclusion 

The radiographers’ lack of knowledge regarding the concept of person-centeredness shows 

that the profession’s goal of person-centered care is far from being achieved in practice. 

Through further information the consciousness of the concepts can increase. Lack of time 

was the biggest obstacle for the radiographers to be able to work with patients’ need in mind. 

 

Keywords: person-centered care, radiography, quality of health care, patient care  
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BAKGRUND 

Den svenska vården står de närmaste årtionden inför en demografisk förskjutning där den 

äldre befolkningen över 65 år beräknas öka med 30 % (Regeringskansliet, 2010). Denna 

ökning kommer leda till att antalet patienter stiger vilket innebär att vården behöver förbereda 

sig för att bemöta det större flödet. Fler patienter medför i sin tur högre vårdkostnader och 

längre köer (Regeringskansliet, 2010). 

 

 I och med en åldrande befolkning kommer även antalet skador förknippade med ålder att öka 

såsom; fallskador och trauman som är knutna till det mänskliga åldrandet. (Llompart-Pou, 

Pérez-Bárcena, Chico-Fernández, Sánchez-Casado, & Raurich, 2017). Ur ett 

samhällsperspektiv är det här som röntgensjuksköterskan kommer in som en viktig del i 

vårdkedjan i framtiden (Andersson, Lundgren & Lundén, 2017). 

 

Röntgensjuksköterskans profession 

Röntgensjuksköterskans huvudfokus är radiografi och är ett tvärvetenskapligt 

kunskapsområde som består av fyra områden: strålningsfysik, omvårdnad, medicin men även 

bild- och funktionsmedicin (Svensk förening för röntgensjuksköterskor [SFR], 2012). Under 

de senaste årtionden har teknologisk utveckling lett till stora krav på att öka 

röntgensjuksköterskors kompetenser, speciellt inom strålningsfysik och bild- och 

funktionsmedicin, en utveckling som har lyckats korta ner undersökningstiderna och skapat 

bättre diagnostiska resultat (Andersson, Lundgren & Lundén, 2017). Denna utveckling kan 

hjälpa till med att bemöta framtidens längre vårdköer, men kombinerat med den ökade 

tekniska komplexiteten i röntgensjuksköterskans arbete har de kortare undersökningarna ökat 

riskerna för att röntgensjuksköterskor distanserar sig från patienterna (Hayre, Blackman, & 

Eyden, 2016). 

 

Denna utveckling är bekymmersam då omvårdnad även är viktigt vid kortare patientmöten, 

som konventionella röntgenundersökningar, då dessa möten många gånger är 

engångsföreteelser för patienten i svåra och sårbara skeden av deras liv (Brask & Birkelund, 

2014). Forskning har visat att där sjukvårdspersonal har lyssnat på patientens behov har 

patientens återhämtande blivit snabbare och är mer tillmötesgående mot den eventuella 

behandlingen (Bolderston, Lewis & Chai, 2010). Professionens kompetensbeskrivning 

beskriver att vården vid röntgenundersökningar ska vara av en bra kvalitet och inte leda till 
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någon skada gentemot patienten, vilket är två av de fyra grundprinciperna för att åstadkomma 

den främsta omvårdnaden (SFR, 2012). Exempel på hur röntgensjuksköterskor har uppnått ett 

omvårdande fokus till varje enskild patient är genom att ge ett bemötande som innehar 

medkänsla, vördnad och omtanke i sina behandlingar (Bolderston, Lewis & Chai, 2010).  

 

Synen på omvårdnad och dennes förändring 

Traditionellt sett har omvårdnad och behandling baserats på tanken om att människan endast 

är en biologisk varelse, den så kallade biomedicinska modellen. I den biomedicinska 

modellen ses patientens symptom och sjukdom endast som en manifestation av biologiska 

problem i patientens kropp, ett synsätt som förbiser patientens psykosociala behov och 

upplevelser av sitt eget tillstånd. I denna modell är definitionen av god hälsa att patienten 

saknar biologiskt baserade sjukdomar (Wade & Halligan, 2004). 

Det stora problemet med den biomedicinska modellen är att den reducerar en patient till 

dennes biologiska funktioner. Detta leder till att behandlingen bara behöver fokuserats på det 

biologiska och kan därför ske snabbt och effektivt, på bekostnad av patientens välmående. 

Detta tankesätt förbiser att patientens emotionella och psykosociala tillstånd påverkar 

sjukdomsförloppet (Wade & Halligan, 2004). På grund av dessa problem har det på senaste 

tiden kommit krav på förändringar inom omvårdnad i Sverige och även internationellt. 

Regeringskansliets syn på omvårdnad är att vården ska anpassas efter varje individs 

förutsättningar genom att man därav har rätt till att kontrollera sin egen hälsa. Mer kunskap 

om sin medicinska hälsa gör att man kan ta en större del av beslutet av sin egen omvårdnad 

och leder till att patienterna blir stärkta i sina roller som vårdtagare. De blir både nöjdare och 

vårdresultaten blir bättre då patienternas psykosociala behov bemöts. I Sverige tas fördelarna 

med ökat patientengagemang även upp bland åtgärder som vården kan göra för att öka sin 

effektivitet mot framtida demografiförskjutningar (Regeringskansliet, 2010). 

 

Patientcentrerad vård 

Patientcentrerad vård uppkom sedan 70-talet som ett förhållningssätt där patienten är i fokus 

och man tar hänsyn till patientens aktuella vårdsituation.  

Förhållningssättet uppkom som en motreaktion på den tidigare biomedicinska modellen där 

en patient endast sågs som en samling symptom som på ett standardiserat sätt skulle 
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behandlas (Mead & Bower, 2000). I patientcentrerad vård ligger stor vikt på att förstå 

patientens unika situation och anpassa vården utifrån patienten (Morgan & Yoder, 2012). 

 

För att arbeta patientcentrerat bör man som sjukvårdspersonal vara mer kommunikativ och 

integrerande med sina patienter. Detta i sin tur kan leda till att det blir en bättre utförd 

undersökning, jämfört med om man istället skulle utföra undersökningen utan att aktivt 

involvera patienten i själva processen (Khuan & Juni, 2017). 

 

Personcentrerad vård 

Ekman et al. (2011) beskriver att en nackdel med patientcentrerad vård är att ordet patient i 

sig och detta skapar en miljö där vårdtagare hamnar i en beroendeställning till vårdgivaren, 

något som Morgan och Yoder (2012) håller med om. Därför har konceptet personcentrerad 

vård utvecklats där vårdtagaren behandlas och lyssnas till som en person istället för patient 

(Ekman et al., 2011). Personcentrerad vård är ett relativt nytt område som fortsätter att 

utvecklas och vad som innefattar ett personcentrerat sätt att arbeta. 

 

Röntgensjuksköterskans användning av person- och patientcentrerad vård 

I Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska kan man finna att varje 

högskola eller universitet som har röntgensjuksköterskeutbildning på grundnivå ska innehålla 

inlärning om ordet personcentrerad vård inom sin utbildningsplan (SFR, 2012). 

 

Kompetensbeskrivningen tar upp samma principer som Ekman et al. (2011) att 

personcentrerad vård ska utgå från personen i frågas eget önskemål och dennes egen 

integritet. Syftet med personcentrerad vård beskrivs ytterligare vara att röntgensjuksköterskan 

ska vara professionell i sin yrkesroll och det förklaras att mötena ska vara av vårdrelation 

karaktär där röntgensjuksköterskans riktlinjer för arbetsrutiner följs (SFR, 2012). 

Internationellt finns det en målbild att personalen på röntgenavdelningar ska arbeta 

personcentrerat, men i verkligheten når det dagliga arbetet inte upp till detta mål (Hayre, 

Blackman, & Eyden, 2016). Anledningen är att tidspressen på avdelningarna leder till en 

miljö där undersökningarna måste utföras mer effektivt och detta leder till att personalen blir 

mer stressade. Denna stress får personalen att behandla patienterna som opersonliga objekt 

som ska föras igenom ett löpande band, något som fullständigt går emot principerna om 

individuellt bemötande inom personcentrerad vård (Hayre, Blackman, & Eyden, 2016). 
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Inom patientcentrerad vård finns det flera internationella studier som pekar på att arbetet på 

röntgenavdelningar inte utförs med patienten i fokus. Ett sätt som personalen på 

röntgenavdelningar distanserar sig från patienten är genom att referera till patienten utifrån 

kroppsdelar som ska undersökas, ett arbetssätt som har sitt ursprung från den biomedicinska 

modellen (Reeves & Decker, 2012). Ett annat hinder i arbetet för att sätta patienten i fokus är 

enligt Reeves och Decker (2012) att röntgenundersökningar redan har ett annat mål, att få 

fram bilder, och att detta mål kan krocka med patientens välmående i situationer där patienten 

upplever smärta. 

 

Inte tillräckligt med forskning har gjorts på hur man har patienten i fokus i praktiken på en 

röntgenverksamhet, samt att ha patienten i fokus har för innebörd för 

röntgensjuksköterskorna själva under pågående undersökningar (Møller 2016).  

 

Problemformulering 

I beskrivningen om patient- och personcentrerad vård återkommer samma teman, exempelvis 

kommunikation, empati och holistiskt fokus (Håkansson Eklund et al., 2019), något som ökar 

förvirringen om termerna (Slater, 2006). Forskning har visat att det finns en okunskap av vad 

begreppet personcentrerad innebär och att det förekommer oftare i vetenskapliga studier 

jämfört med det liknande begreppet patientcentrerad. I många fall kan författare av studier 

haft som mål att beskriva patientcentrerad vård men använder begreppet personcentrerad 

(Slater, 2006). Betydelsen av personcentrerad vård blir därmed svårfångad, speciellt med 

tanke på att det i de teoretiska beskrivningarna endast förekommer små skillnader mellan 

personcentrerat och patientcentrerat. 

 

Då det inom röntgensjuksköterskans profession ligger stor vikt på att minimera stråldosen till 

patienten och att undersökningen är så effektiv som möjligt för att hinna med patientflödet på 

röntgen hamnar personcentrerad- och patientcentrerad vård lätt i skymundan ur ett etiskt 

perspektiv. Eftersom person- och patientcentrerad vård har blivit mer aktuellt under de 

senaste åren och att det förstnämnda begreppet finns med i professionens 

kompetensbeskrivning (SFR, 2012) har det lett till ett behov av ökad medvetenhet om 

begreppen.  
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Syfte  

Studiens syfte är att ta reda på om röntgensjuksköterskor är medvetna om de arbetar med 

person- eller patientcentrerad vård samt om de vet skillnaden mellan dessa två begrepp och 

om detta följs upp antingen via utbildningar, föreläsningar eller på arbetsplatsträffar. 

 

 

METOD 

Design 

En kvalitativ intervjustudie utfördes semistrukturerat med öppna frågor. Bristen på tidigare 

studier om person- och patientcentrerad vård på röntgenavdelningar gör att en kvalitativ 

studie passar bra då det kan ge en förståelse för röntgensjuksköterskornas erfarenhet om 

begreppen (Danielson, 2017a). Semistrukturerade intervjuer hjälper till med att få 

informanterna att ge detaljerade svar om sin kunskap och erfarenhet (Danielson, 2017a). 

 

Urval 

Två svenska sjukhus som valdes för att medverka i studien var mellan medelstora sjukhus till 

stora sjukhus, detta gjordes för att det var mer troligt att sjukhusen skulle ha flera modaliteter 

vilket skulle öka chansen för att röntgensjuksköterskorna hade erfarenhet av mer än en 

modalitet. Från dessa sjukhus tillfrågades 15 röntgensjuksköterskor om att delta i studien. 

Urvalet gjordes strategisk och mer än hälften av informanterna kom från ett av sjukhusen där 

avdelningschefen utsåg vilka röntgensjuksköterskor som kunde utifrån vilka som arbetade 

under de aktuella intervjudagarna. Vid det andra sjukhuset hade inte avdelningscheferna 

möjlighet att utse informanter som mötte de inklusionskriterier och exklusionskriterier och 

gjordes därför av författarna själva. 

 

För att kunna medverka i studien hade informanterna mer än tre års erfarenhet inom sitt 

arbete som röntgensjuksköterska. Studien var intresserade av att se hur mycket som lärdes ut 

om person- och patientcentrerad vård inom Sverige och därför var inklusionskriterier att man 

ska ha tagit en röntgensjuksköterskeexamen på en svensk högskola eller universitet. 

 

Studien bestod av erfarna röntgensjuksköterskor som fortfarande var verksamma på de två 

utvalda sjukhusen och fortfarande arbetade med att utföra undersökningar, då författarna hade 



6 

 

valt det som exklusionskriterie. Informanternas representation var i varierande åldrar och 

kön.  

 

Inklusionskriterier 

- Mer än tre års erfarenhet som röntgensjuksköterska 

- Tagit röntgensjuksköterskeexamen på svensk högskola eller universitet 

- Arbetat med två eller fler modaliteter 

 

Exklusionskriterier 

- Tagit röntgensjuksköterskeexamen utanför Sverige 

- Röntgensjuksköterskor som inte möter patienter i sin yrkesroll 

 

Bortfall 

Inga informanter valde under studiens gång att avbryta sitt deltagande. 

 

Kontext 

Alla intervjuerna utfördes vid de två sjukhusen som deltog i studien. På det större sjukhuset, 

som deltog i studien fick författarna tillgång till ett avskilt rum avsett för samtal och möten 

och kunde därför fokusera på att utföra intervjuerna under en och samma dag. Det krävdes en 

bokning av detta rum och därför blev man inte störd av annan personal som inte hade tillgång 

till rummet.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen utfördes med semistrukturerade intervjuer efter en intervjuguide (Danielson, 

2017a). Intervjuguiden som användes togs fram av författarna själva och bestod av nio frågor 

(Bilaga 2). Dessa frågor behandlade fem huvudsakliga teman: informantens kunskap och 

applicering av patientcentrerad vård, informantens kunskap och applicering av 

personcentrerad vård, informantens åsikt om de två vårdsätten, arbetsplatsens information om 

de två vårdsätten samt vilka möjligheter informanten har att påverka arbetet med patienter. 

Utöver dessa frågor ställdes följdfrågor för att få fram mer detaljer från informantens svar.  

 

Tillvägagångssätt 

Innan intervjuerna utfördes skickades tillståndsansökningar till verksamhetscheferna vid bild-

och funktionsmedicin på respektive sjukhus. Ansökningarna skickades tillsammans med 
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studiens informationsbrev (Bilaga 1), projektplan samt beskrivning om studiens syfte och 

design. Ett av sjukhusen behövdes en påminnelse skickas ut för att kunna få ett svar om 

sjukhuset ville delta i studien. Efter godkända tillståndsansökningar kontaktades 

avdelningschefer vid båda sjukhusen för att hitta datum då intervjuerna kunde ske samt få 

tillgång till möjliga informanternas kontaktuppgifter. Samma sjukhus som det skickades ut en 

påminnelse vid tillståndsansökning stadiet, behövdes ytterligare påminnelser skickas till 

avdelningscheferna för att få svar på hur många informanter som var intresserade av att delta.  

 

De möjliga informanterna tillfrågades om intresse att vara med i studien och informerades om 

datum då intervjuerna kunde ske samt fick mer information om studien via 

informationsbrevet. De 15 intervjuerna spelades in i avskilda rum där två av rummen var mer 

anpassat efter möten och samtal på sjukhusen. För att undvika att viktig information skulle gå 

förlorad spelades därför intervjuerna in via mobil. Samtliga inspelade intervjuer 

transkriberades utav författarna själva för denna studie. Dessa inspelningar pågick mellan 6 

minuter 42 sekunder - 16 minuter 2 sekunder och transkriberades till textform för att kunna 

förenkla arbetet med intervjuerna. 

  

Forskningsetiska överväganden 

Intervjuerna hölls konfidentiella genom att det inte skrevs ut namn eller andra uppgifter om 

de medverkande enligt hänsyn till personuppgiftslagen. Varken personuppgifter eller 

sjukhusens namn finns med i studiens rapport (SFS 2010:659). 

 

I informationsbrevet till informanterna framgick det att deltagande i studien är frivilligt och 

att de kan avbryta sitt deltagande närsomhelst under studiens gång. Det framgick även att vid 

avbrutet deltagande skulle informantens insamlade data att tas bort, därav inte vara en del av 

studiens underlag. Informanterna tillfrågades även muntligt innan intervjun började, samt att 

de fick skriva på ett samtyckesformulär om att delta i studien (Bilaga 1). 

 

Studien har följt de forskningsetiska riktlinjer och värdegrunden för statsanställda vilket 

ligger i grund för kommissionens rekommendationer om den europeiska stadgan för forskare 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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Bearbetning och analys 

Studien analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys som utgick från en induktiv 

manifest innehållsanalys. Där utgår man från innehållet i texten och visar texten i sin helhet 

och på så sätt på vilket djup tolkningen kan ske. Innehållsanalysen hjälper till att identifiera 

likheter och skillnader i de transkriberade intervjuerna på så sätt att olika teman blir synliga 

för analys (Danielson, 2017b).  

 

Huvudfrågor som ingick i intervjuguiden (Bilaga 2) tog upp huvudsakligen fem teman: 

informantens kunskap och applicering av patientcentrerad vård, informantens kunskap och 

applicering av personcentrerad vård, informantens åsikt om de två vårdsätten, arbetsplatsens 

information om de två vårdsätten samt vilka möjligheter informanten har att påverka arbetet 

med patienter och infogades i tabellen.  

 

Innehållsanalysen bestod av följande steg: 

● Intervjuerna transkriberades utifrån inspelningarna till löpande text utifrån vad 

informanten själv hade sagt muntligt under intervjun. 

● Den transkriberade texten kondenseras samt lästes igenom ett flertal gånger innan, för 

att bryta ner texten till mindre meningsenheter.  

● Meningsenheterna kondenserades sedan till kortare meningar, för att sedan brytas ner 

till en kod. Vilket skulle beskriva meningsenheternas innehåll. 

● Koderna delades in i subteman och teman. 

● Utifrån resultatet jämfördes likheter och skillnader av innehållet av subteman och 

teman för att sedan finna ett gemensamt tema som sammanbinder resultaten.  

 

De 15 intervjuerna transkriberades och sammanfattades i löpande text på totalt 73 sidor. De 

aktuella meningsenheterna sattes in i tabellen beroende på vilken huvudfråga de tillhörde 

(Bilaga 2). Meningsenheterna bröts ner till kortare meningar för att bilda en kod för att sedan 

kunna beskrivas med ett fåtal ord. Utifrån koderna placeras de in i olika subteman och teman 

för att finna det aktuella tema som sammanbinder resultaten. 
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RESULTAT 

Analysen av studiens intervjuer fokuserades kring fem domäner. Från dessa fem domäner 

hittades teman och subteman som sammanställts i tabeller (Tabell 1–5). I redovisningen av 

resultatet användes bokstäver (A–O) för att anonymt beteckna informanterna. 

 

Inom domänen Patientcentrerad vård (Tabell 1) upptäcktes teman Kunskap om begreppet, 

Aspekter av patientcentrerad vård, som behandlade röntgensjuksköterskornas bild av vad 

som räknades som patientcentrerat, Hinder för att kunna arbeta patientcentrerat och 

Personalens roll i mötet med patienten. 

 

Domänen Personcentrerad vård (Tabell 2) fick uppdelningen i teman Kunskap om begreppet 

och Begreppet i praktiken som beskriver röntgensjuksköterskornas förståelse över vad 

personcentrerad vård innebär. 

 

För att undersöka personalens möjligheter att aktivt använda patientcentrerad vård användes 

domänen Tid att arbeta patientcentrerat (Tabell 3) med uppdelningen i Saknar tid och Har 

tid.  

 

Slutligen undersöktes personalens syn på Information och utbildning om patient- eller 

personcentrerad vård (Tabell 4) samt vilka Påverkansmöjligheter (Tabell 5) personalen har 

över avdelningens arbetssätt. 
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Tabell 1. Domänen Patientcentrerad vård med teman och subteman. Koderna kom 

huvudsakligen från kondenserade meningsenheter av intervjusvar till fråga 1 och 2 i 

intervjuguiden (Bilaga 2). 

Domän Patientcentrerad Vård 

Tema Kunskap om 

begreppet 

Aspekter av Patientcentrerad vård Hinder Personal

ens roll 

Subtema Har 

kunskap 

Saknar 

kunskap 

Patient 

som 

individ 

Involvera 

patienten 

God 

omvårdn

ad 

Underlätt

a 

  

Koder Kännedom Ingen 

kännedom 

Anpassa Delaktighet I fokus Optimera Tidsbrist Vårdgivare 

 Målbild Oklart Behov Autonomi Optimal 

vård 

Strålsäkerh

et 

Övertalning Skyldighet 

  Olika 

betydelser 

Fördomsfri Patientmed

vetenhet 

Omvårdnad Samordna Unik 

arbetsplats 

Underlätta 

för personal 

   Lyssna på 

patienten 

Valfrihet Omtanke  Kompromi

ss 

 

   Uppfylla 

behov 

Patientens 

vilja 

Relatera  Beroendest

ällning 

 

     Samarbete  Patienten 

sövd 

 

     Trygghet    
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Tabell 2. Domänen Personcentrerad vård med teman och subteman. Koderna kom 

huvudsakligen från kondenserade meningsenheter av intervjusvar till fråga 4 och 5 i 

intervjuguiden (Bilaga 2). 

Domän Personcentrerad Vård 

Tema Kunskap om begreppet Begreppet i praktiken 

Subtema Igenkänna

nde av 

begrepp 

Jämför 

med 

Patientcent

rerad 

Inte hört 

om 

begreppet 

Sker 

automatiskt 

Se personen Utveckla 

vården 

Konflikt 

med 

arbetet 

Koder Delvis 

kännedom 

Synonym 

 

Oklart 

 

Inlärd 

kunskap 

Individ Omvårdnad Ta beslut åt 

patienten 

  Förväxla Ingen 

kännedom 

Automatiskt Medmänniska Förberedelser Ej 

applicerbart 

  Mer 

omfattande 

Konstigt 

begrepp 

Omedvetet Se personen Autonomi  

   Oklart 

begrepp 

 Behov Informerade 

beslut 

 

   Personal i 

vårdkedjan 

 Anpassa Optimal vård  

      I fokus  
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Tabell 3. Domänen Tid att arbeta patientcentrerat med teman och subteman. Koderna kom 

huvudsakligen från kondenserade meningsenheter av intervjusvar till fråga 3 i intervjuguiden 

(Bilaga 2). 

Domän Tid att arbeta patientcentrerat 

Tema Saknar tid att arbeta patientcentrerat Har tid 

Subtema Hinner inte Påverkan av 

tidsbrist 

Orsaker till 

tidsbrist 

Lösningar Hinner Hinner 

ibland 

Koder Stressad Stress påverkar Bristande 

kommunikation 

Göra flera 

saker samtidigt 

Hinner Anpassat 

tidsbehov 

 Tidsbrist Inte kan bemöta 

tillräckligt 

Effektivitet Bättre 

planeringar 

Hinner på 

intervention 

Stressad ibland 

 Tidsbrist på 

skelett 

Inte hinna läsa 

remiss 

Högt tryck Få reda på 

behov 

Hinner vid 

kateterinläggning 

Fokus beror på 

labb 

 Tidsbehov Endast prata om 

undersökningen 

Ta igen förlorad 

tid 

Aktuell patient 

i fokus 

Ta sin tid Mer tid på vissa 

undersökningar 

 Tidsbehov för 

mer fokus 

Hinner inte 

besvara frågor 

Missförstånd i 

förberedelser 

 Inget tidsbehov  

  Drar ut på tiden Snäva 

bokningsprogram 

 Patienten får ta 

sin tid 

 

   Diffusa 

frågeställningar 

   

 

  



13 

 

Tabell 4. Domänen Information och utbildning om patient- eller personcentrerad vård med 

teman och subteman. Koderna kom från intervjusvar till fråga 7 i intervjuguiden. 

Domän Information och utbildning om patient- eller 

personcentrerad vård 

Tema Arbetsplatsen Utbildning Förändringsbehov av 

informering och utbildning 

Eget 

ansvar 

Subtema Informeri

ng sker 

Avsaknad 

av 

informeri

ng 

Informeri

ng sker 

Avsaknad 

av 

informeri

ng 

Förändri

ngsbehov 

Tveksam

het 

Inga 

förändri

ngsbehov 

 

Koder Får 

information 

Inte följs 

upp 

Grundkuns

kap 

Inte från 

utbildninge

n 

Bör 

uppmärksa

mmas 

Beror på 

motiv 

Inget 

behov 

Inlärd 

kunskap 

 Aktivt Får inte 

information 

Ingår i 

grundutbild

ning 

Nytt 

begrepp 

Borde 

informeras 

Kanske 

från 

sjukhuset 

Inget 

behov 

under 

utbildning 

Kommit på 

själv 

 Samordna Saknar 

övergripan

de bild 

Utlärt från 

utbildninge

n 

 Mer 

information 

  Praktisk 

inlärande 

 Redan 

använder 

Inte 

informerats 

om begrepp 

Tillräcklig 

utbildning 

 Introduktio

n vid 

anställning 

  Alltid finns 

med 

 Diskutera Ingen 

information 

  Förbättra 

arbetet 

  Värdegrund 

 Allmän 

information 

Tas inte 

upp 

  Facklig 

information 

  Passiv 

kunskap 

 Utskick    Större 

träffar 

  Patientkont

akt 

 Arbetsplatst

räffar 

   Patienten 

som källa 

  Eget ansvar 

 Tillräckliga 

möten 

   Behov    

 Föreläsning

ar 

   Fler 

föreläsning

ar 
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Tabell 5. Domänen Påverkansmöjligheter med teman och subteman. Koderna kom från 

intervjusvar till fråga 8 i intervjuguiden. 

Domän Påverkansmöjligheter 

Tema Möjligheter att påverka Hjälp från 

arbetsgivare 

Behov att påverka 

mer 

Subtema Möjligheter att 

påverka 

Viss 

möjlighet 

att 

påverka 

Hinder för 

att 

påverka 

 Behov 

att 

påverka 

Inte behov 

att påverka 

Koder Självklarhet Kategorimö

te 

Individuellt Oenighet Möten Behov Inte behov 

 Mötesforum Kontinuerli

gt 

Viss 

påverkan 

Inga resultat Stöd från chef  Hålls 

informerade 

 Påverknings

möjligheter 

Lyssnas på Varierande 

gehör 

Patientbehov 

kommer före 

Chefer lyssnar  Informatione

n är 

tillräcklig 

 Ventilations

möjligheter 

Styra eget 

arbete 

Förhoppnin

g till 

förändring 

 Delaktighet  Kan påverka 

 Anpassning Kan 

påverka i 

mindre 

grupp 

Orimliga 

krav 

 Medarbetarenkäter  Ej behov till 

förändring 

 Diskussion Maktställni

ng 

Hinns inte 

alltid med 

 Mall för möte  Tillräckligt 

 Synpunkter Säger till Till viss del     

 Möjlighet 

till 

diskussion 

Enade Lättare 

påverka i 

mindre 

grupp 

    

 

Patientcentrerad vård 

Kunskap om begreppet 

Vissa röntgensjuksköterskor hade stor kännedom om begreppet patientcentrerad vård och 

visste även att arbetsplatsen hade som mål att uppnå detta arbetssätt. 

“Man hör ju det hela tiden både i utbildningen och ehm på interna utbildningar liksom att 

det är sjukhusets mål och så vidare.” (A) 

 

Andra hade hört talas om begreppet och kopplade det till sina arbetsuppgifter. 
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“Jag känner till begreppet ...vi har ju ganska mycket patientcentrerad vård, eller man ska ju 

alltid utgå från patienten när man har dom i olika förhållanden…” (D) 

 

Begreppet hade stötts på men kunde tolkas som likställt med all omvårdnad. 

“Ja, jo men det har jag säkerligen gjort [hört talas om begreppet], men jag trodde liksom all 

vård var centrerad till patienten, bäst alltså.” (I) 

 

I fall där röntgensjuksköterskor inte hade kännedom om begreppet patientcentrerad vård 

kunde de då försöka komma fram till en betydelse från ordet i sig. 

“Njaa… just det uttrycket har jag nog inte hört riktigt? Men det är väl kanske att patienten 

ska var i centrum?” (G) 

“Ingenting, jag antar att man sätter patienten i centrum.” (B) 

 

Användandet av olika begrepp historiskt sett ledde till oklarheter i dess betydelse. 

“... alltså det var länge sen jag blev klar [med utbildningen] så att de här begreppen har haft 

olika namn hela tiden så… jag är inte riktigt helt hundra faktiskt.” (E) 

 

 

Aspekter av patientcentrerad vård 

Patient som individ 

För att arbeta patientcentrerat tänkte man på patienten och att anpassa dess vård. 

“Tänker mig att man hanterar vården utifrån patienten... och hur den vill bli behandlad så 

man försöker anpassa vården utifrån patienten.” (O) 

 

Bemötandet kunde anpassas genom att lyssna på patientens önskemål. 

“… det kan till exempel handla om att patienten har ett visst önskemål: “Berätta gärna hela 

tiden vad ni gör” eller “Lägg en till kudde under knäna”, det kan vara såna här små grejer 

som ändå kan… som kan betyda mycket.” (A) 

 

Patienten skulle även ses och behandlas som individ istället för att få samma bemötande som 

alla andra. 

“Att det inte är något generellt, för man inriktar sig väl på en patient…… utefter behov. Så 

då måste det väl vara mera… patientcentrerat… för då är det inte 10 patienter som blir 

behandlad…… på likadant vis.” (I) 
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Involvera patienten 

Det var viktigt att låta patienten själv bestämma över sin egen vård. 

“Patienten är delaktig i beslutet att man, att man gör den här behandlingen eller 

undersökningen.” (A) 

 

För att kunna ta dessa beslut om sin vård bör patienten få veta mer om sin vårdsituation. 

“… här får [patienten] bestämma lite själva om man här ska veta lite mer om sin egen vård 

också… förut var det mer att man bara kanske skickar remisser lite hit om inget annat och 

kunde inte läsa sina svar och å, hade inte så mycket koll kanske, man kanske har lite bättre 

koll idag.” (E) 

 

Patientens vilja skulle komma fram och detta skulle styra patientens behandling. 

“men jag tycker att det är […] a och o inom vården att man jobbar utifrån patientens vilja… 

så. Så ja vi har inget jobb om inte patienten är här så att säga… och man ska alltid får välja 

själv hur man vill… om sin vård.” (O) 

 

God omvårdnad 

Den tredje aspekten av patientcentrerad vård enligt röntgensjuksköterskorna var att ta hand 

om patienterna på ett så bra sätt som möjligt. 

“Patientcentrerad vård, att patienten ska få det så bra som, den stunden som man är här och 

vi tar hand om de med så god vård.” (F) 

Ett sätt för att ta bättre hand om patienten var att relatera till denne och på så sätt se patienten 

som en person.  

“Försök att se varje patient som att det är din morfar eller nått som kommer in liksom så blir 

det lättare att se det här som en riktigt person.” (A) 

 

Förutom det fysiska välmåendet, att patienten ligger bra, underströks också att det psykiska 

välmåendet påverkade undersökningen. 
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“Men man försöker hela tiden på något sätt att dom under den tiden dem är här ligger bra i 

maskinen och så där att… att det funkar… men det är många som är väldigt oroliga, nervösa 

när dom kommer hit också…” (H) 

 

Underlätta 

Det fjärde sättet att arbeta patientcentrerat enligt röntgensjuksköterskorna var att se mer 

övergripande än bara undersökningen, exempelvis genom att tänka på om undersökningen 

verkligen behövdes och strålsäkerheten gentemot patienten. 

“Sen är det ju vi som tar ställning till har den här patienten röntgats mycket tidigare? Ska 

man göra den här undersökningen? Är det relevant för patienten… eller kan man titta på 

tidigare undersökningar och få svar på det här och slippa röntga igen för att inte stråla 

patienten igen.” (L) 

 

Förberedelser som kunde optimera undersökningarna var också av stor vikt. 

“Man planerar oftast in med att patienterna är… på mottagningar något med före med 

prover och antibiotika och att patienten har PVK. Att han är förberedd ordentligt och sen så 

kommer han hit och då, då gör vi undersökningen och tar hand om honom på det bästa 

viset.” (F) 

“… vi försöker samköra undersökningar till exempel, kolla om de ska på andra 

undersökningar att om man inte är ju något annat man kan göra samtidigt, försöker göra så 

bra med förberedelser med fasta och sånt där att. Aa så man optimerar då så att det blir det 

bästa för patienten.” (M) 

 

 

Hinder 

Ett återkommande hinder som var i vägen för att röntgensjuksköterskorna kunde arbeta 

patientcentrerat var de korta möten som undersökningarna innebar. Dessa vårdmöten kunde 

inte jämföras med vårdmöten på andra avdelningar. 

“De kommer ju hit kort tid, så det är ju ganska snabba möten… eller ja här ja tar dem längre 

tid... men vi har ju inte möjlighet att prata med dem hela tiden.” (H) 

“… de här snabba och korta mötena som man gör det bästa man kan av, för att få en bra 

undersökning till patienten, så allting utgår väl ändå från det tycker jag faktiskt. För vi har ju 
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ändå en speciell arbetsplats när man jobbar på röntgen. Det är inte så som att jobba på en 

vårdavdelning.” (E) 

 

Alla patientens önskemål kunde inte alltid uppfyllas, något som krävde att personalen 

bestämde hur undersökningen skulle ske. 

“Ibland måste man göra så att patienten kanske inte alltid håller med oss vad vi gör i 

stunden.” (D) 

 

Vid angiografiska undersökningar var patienten i en stor beroendeställning till personalen då 

patienten endast kunde ligga stilla och inte påverka hur undersökningen gick. 

“Alla angiografier är man i och för sig vaken men det är ju svårt så… som patient där va 

göra någonting annorlunda än att ligga still.” (C) 

 

 

Personalens roll 

Röntgensjuksköterskorna kunde se det som sin skyldighet att bemöta patienten på ett bra sätt 

vid sina undersökningar. 

“… så ska man väl alltid ha patientcentrerad vård det är ju alltid patienten… vi är ju här för 

patienternas skull.” (D) 

“Jag är skyldig patienten att göra en bra undersökning. Jag har en sån känsla det är mitt 

uppdrag, jag är skyldig den här patienten att göra så gott jag kan.” (K) 

 

Samtidigt kunde även patienten ses ha en skyldighet gentemot personalen att samarbeta i 

undersökningen så att personalen kan utföra sitt arbete. 

“Jag måste ha ett samarbete … för medverkar inte patienten så försvårar det ju… för både 

patient och för mig. För att få, för att jag ska kunna utföra mitt jobb.” (I) 

 

Personcentrerad vård 

Kunskap om begreppet 

Vissa röntgensjuksköterskor hade hört begreppet tidigare men hade inte någon kännedom om 

begreppet personcentrerad vård. De kunde då försöka att komma fram till en betydelse från 

ordet i sig. 

“Jag vet inte riktigt vad jag ska tänka mig är personcentrerad. Patienten är ju en 

person [skrattar] så uppenbarligen är alla personer.” (O) 
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“Ja me de det borde, jag menar patienten är ju en person så det går väl hand i 

hand? En person ska väl behandlas likadant som en patient och en patient ska väl 

behandlas som en person…” (I) 

 

Begreppet upplevdes för en del som en synonym till patientcentrerad vård. 

“För mig är det ju ungefär samma sak fast där… jag vet inte skillnaden på patient och 

person [...] jag vet inte riktigt skillnaden på de [begreppen]…” (N) 

“Det är väl personen i centrum men personen och patienten tycker jag nog är samma om det 

om det har med vård att göra.” (O) 

 

I en del fall då röntgensjuksköterskan inte hade någon kännedom om begreppet 

personcentrerad vård ville vissa ha mer kunskap om begreppet. 

“Nej, förklara.” (I) 

“Njaa det låter ju som person och patient asså… näe det kan jag inte komma på vad det kan 

innebära näe.” (K) 

 

 

Begreppet i praktiken 

Sker automatiskt  

I praktiken så skedde arbetet med patienterna automatiskt och att man arbetade omedvetet på 

ett personcentrerat sätt många gånger. 

“Jag är ju sjuksköterska i botten så jag har ju läst röntgen vidare, så jag har ju… med mig 

det ifrån… från vårdavdelning där jag har jobbat. [...] Jag tror att det sker ganska mycket på 

automatik… då blir ju inte att man tänker på vad man kanske gör alla gånger och… hur man 

gör och man tänker inte in i någon begrepp och så.” (N)  

 

Se personen  

Det fanns ett naturligt tankesätt bland röntgensjuksköterskor att patienten var en individ som 

ska behandlas som en medmänniska, och att vården ska utformas efter personens behov. 

“Lite mer alltså att man ska bestämma lite själv hur man vill… vårdas.” (E) 

“Alltså då tänker jag att person, aaa då kanske man ser ut mera runt omkring patienten 

också, alltså eller personen i sig hur, alltså inte bara…den här diagnosen som patienten 

kanske har eller att man ser hur det ser ut [...] kanske är socialt.” (B) 
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“Kanske att man inte ska tänka att det är… en patient då mer att man tänker mer att är att 

alla är individer på något annat ja något sånt. Att det inte… att man kommer bort från att det 

är en patient då eller att alla liksom att man kanske tänker på… alla personer som har med 

själva kedjan att göra.” (M) 

 

Utveckla vården 

Som röntgensjuksköterska skulle man göra ett så bra arbete som möjligt och hjälpa patienten 

ta informerade beslut och påverka undersökningen. 

“… säg patienten ifråga, att man går i… tar hand om så bra som möjligt och har reda på så 

mycket som möjligt om patienten innan hen kommer så att man är förberedd.“ (F)  

“De väl kanske får informationen de gör så att de får önska sig att det ska hända vissa 

saker.” (C) 

 

Konflikt med arbetet 

Det kunde uppstå hinder som tidsbrist eller skilda åsikter för att kunna tillmötesgå varje 

patients önskemål om sin egen vård. 

“Ah jag tro att det här begreppen kan vara lite svåra kanske på en röntgenavdelning där 

mötena är otroligt… korta och så där.” (C) 

“Ja men vi gör ju ibland undersökningar som patienterna själv inte vill att vi ska göra, så är 

det ju, för en del kan ju liksom inte… … alltså men en del kan ju inte gå bara därifrån. “Jag 

vill inte göra det här”, alltså säger en del men vi gör det ändå, tyvärr alltså.” (E) 

 

Tid att arbeta patientcentrerat 

Saknar tid att arbeta patientcentrerat 

Hinner inte 

Det uppstod tillfällen då personalen ansåg att det var svårt att hinna med att arbeta på ett 

patientcentrerat sätt. 

“Mhm, det tycker jag. Det är självklart att det kan bli stressigt ibland att man vill få 

undersökningen gjord för patientens bästa.” (O) 

“Ja,så är det också alltid ändå. Då hade vi ännu mer kunnat fokuserat på det … att ha 

patienten i centrum.” (L) 

“Det är ju ett dilemma ibland att man har för lite tid.” (K) 
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Tidsbrist uppstod oftast på modaliteterna skelett och CT då röntgensjuksköterskorna kände 

att mer tid behövdes. 

“På CT så tycker jag att jag inte hinner det riktigt.” (A) 

“Jag menar skelett… det är ju oftast… en snabb undersökning. Du tar dina bilder sen är 

patienten borta.” (I) 

 

Påverkan av tidsbrist 

Flera kunde känna igen sig när det kom till att inte få tiden att räcka till för patienterna. 

“Det är klart i visa fall kan man ju känna att vissa behöver lite mer tid så man kanske inte 

har den tiden som man skulle vilja ge patienterna.” (G) 

 

De upplevde att tidsbristen gjorde att de inte hann prata om andra saker med patienten än 

själva undersökningen i sig. 

“När många vill fråga nåt annat som inte har just med det här att göra. [… ] vill bara prata 

en liten stund om så ska vidare på en annan undersökning och är vill passa på och fråga om 

den eller så där det hinner vi ju kanske inte alltid, det har vi inte så mycket tid med.” (L) 

 

Samt att vid vissa tillfällen inte hinna läsa på sig om patienten under själva undersökningen. 

“Här hinner man inte alla gånger med så mycket… man vill ju gärna var påläst i remissen 

innan man tar in en patient på MR tex och ibland får man läsa på i farten kanske när första 

sekvenserna går och liksom läsa in sig och sånt där och det kan vara lite otillfredsställande 

tycker jag.” (K) 

 

Orsaker till tidsbrist  

Ett högt patientflöde och snäva bokningsmallar var bidragande orsaker till tidsbrist mellan 

undersökningarna för att kunna uppnå ett patientcentrerat arbetssätt. 

“Ja absolut. Generellt det tycker jag tycker det är snäva bokningsprogram alltså mallar.” 

(K) 

“Men så klart, det är ju många som inte får den tid de behöver så är det ju det är ju ett högt 

tryck.” (G) 

”...förlorar man liksom fem minuter någonstans ska man försöka få igen det någon 

annanstans tyvärr, så är det ju.” (E) 
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Det framkom även att bristande kommunikation mellan patient och tidigare given 

information mellan röntgen orsakar brist av tid. 

“Men ett problem är också att patienterna inte alltid läser informationen de får även om de 

har fått en bibba liksom meh där det står exakt vad som ska göra och genomgå alla 

förberedelser, alla prover och allt de ska ta och allting, så är det inte alltid att de har gjorts 

det ändå.“ (E) 

  

Även bristande kommunikation mellan vårdavdelning till patient var även en bidragande 

faktor för att uppnå att få patienten i fokus. 

“Det tar oftast längre tid då, man… oftast är de lite, de är inte så god informerade från 

avdelningen eller mottagningen innan de kommer så att… aa de vet inte riktigt vad de ska 

göra när de kommer hit.” (F) 

 

Otydliga frågeställningar kunde kräva mer tid i slutändan för den aktuella patienten.   

“… det kan va undersökningar som vi inte är beredda på, som kan vara lite konstiga, det 

kanske är konstigt frågeställning eller konstig prioritering, eller så är det något särskilt med 

patienten som vi behöver ta hänsyn till som gör att undersökningen tar längre tid eller blir 

mer komplicerad och det här upptäcker vi ofta direkt när vi har patienten på bordet.” (A)  

 

Lösningar 

En bättre lösning enligt de flesta hade varit att kombinera vissa undersökningar för de 

patienter som ska genomgå flera undersökningar. 

“...det är oftast det att om de har andra undersökningar som man kan samköra.” (M) 

 

Andra fick anpassa sitt eget arbetssätt genom att göra flera saker samtidigt för att lösa 

tidsbristen. 

“Nu vet jag att jag inte har så mycket tid på mig då ber jag kanske patienten lägga sig på 

britsen och sen får patienten kanske prata om det som han eller hon vill.” (D) 

 

Tydligare remisser vid bokning av patienter med vissa behov sparade tid. 
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“...ja det behöver det inte vara mer tid men att får veta i tid om det är någon speciell grej. Att 

det framgår på något sätt via, de som bokar att de läser remissen noga å ser att här är det 

något som avviker från det normala och kanske kontaktar oss.“ (A) 

 

För att hinna fokuserades det på den aktuella patienten som är där just nu, även om det är 

stressigt och man ligger efter i körschemat.  

“… en patient i taget så den är ju alltid i centrum, så tar man den patienten och sen blir det 

nästa.” (G) 

 

 

Har tid 

Hinner 

De flesta ansåg sig ha den tid de behövde för sina undersökningar och patienter. 

“I de flesta fall ja.” (G) 

“Jaaa, det tycker jag. Det är i, det är därför vi är här.” (F) 

“...patienter får ta så lång tid den behöver och det är ju klart att man håller det kort om man 

kan. För det finns ju alltid dem som behöver mer tid.” (B) 

 

På vissa modaliteter ansågs det finnas mer bokat med tid för att hinna med patienterna. 

“Ja det beror på… alltså på intervention hinner man ju det eftersom det är ju det typen av 

arbetssätt vi har där uppe.” (J) 

“Om man säger så…medans om man lägger in en kateter, kan det ju ta allt ifrån en… ja 

halvtimme till en och en halv timme… jag menar då har man en väldigt fin kontakt med 

patienten.“ (I) 

 

Hinner ibland 

Det mesta berodde på vilken patient man har att göra med, om man kommer att hinna i tid 

eller bli lite sen med nästa och vid de tillfällena hade det varit bra med lite marginaler att 

räkna med. 

“… Ibland och ibland behövs det inte. Det liksom beror på vilken patient det är, alla 

patienter är ju olika och har olika behov. Så att ja de som har större behov önskar jag nog att 

jag hade mer tid till.” (N) 



24 

 

“… i den bästa av världar skulle man ju det… naturligtvis ha lite tid ifall att… ifall att den 

här patienten behöver något extra.” (L) 

 

Det påverkade om det handlar om tidsbokade labb eller akuta labb av hur mycket tid som 

finns att utgå ifrån. 

“Ja om det är tids bokat labb då går det ju att arbeta mer … patientcentrerad då än att det 

akut labb om man vet att det är mycket som ligger i listan så blir det inte super centrerat på 

patienten.” (D) 

“Eftersom jag är mycket på magnetkameran och där behöver de ju mer tid ibland av olika 

anledningar. Så då kan man ju göra den noteringen så man ser det när de kommer tillbaka så 

att det får lite mer tid.” (G) 

 

Information och utbildning om patient- eller personcentrerad vård 

Arbetsplatsen 

Informering sker 

Röntgensjuksköterskor uttryckte att informering sker dagligen genom sina arbetsdagar och att 

detta kunde ske informellt med samtal eller diskussioner mellan kollegor. 

“Sen tycker jag också det är väl något som vi jobbar med hela tiden och pratar om såklart att 

patienten är de som ska stå i centrum.“ (O) 

“Sen har det ju ändå med att göra med kommunikationen mellan oss… på avdelningen 

åtminstone på kliniken att vi liksom kollar av mellan dem.“ (N)  

 

Informationen kunde antingen ges ut via utskick, arbetsplatsträffar samt på olika 

föreläsningar som respektive sjukhus hade.  

“… dels är det ju utskick som kommer.” (G) 

“Det är ju arbetsplatsträffar som informationen kommer ut på.” (B) 

“För på ett år sen så var jag på en, det var någon föreläsning här på sjukhuset … det var 

superintressant och jag tror att man skulle behöva, mycket mer av det i, vardagen.“ (A) 

 

Avsaknad av informering 

Röntgensjuksköterskor upplever att ingen information har getts om de två olika begreppen 

patient- eller personcentrerad vård inom avdelningen. 
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“Jag har inte ens hört någon prata om det här överhuvudtaget.” (E) 

“För det är klart att jag tycker inte att vi har fått tycker jag, särskilt mycket information om 

det [patientcentrerad vård].“ (L) 

“Det är ingenting som gås igenom när man blir anställd eller nånting.” (D) 

 

Röntgensjuksköterskor önskade att begreppen togs upp mer från sjukhuset sida än 

avdelningen för att kunna få en mer insikt till hur de andra vårdavdelningar arbetar.  

“Kanske inte liksom från röntgen så utan från själva sjukhuset… … för det oftast där man 

inte har någon insikt.“ (M) 

 

 

Utbildning 

Angående information om begreppen från grundutbildningen till röntgensjuksköterska hade 

informanterna en positiv syn på den informationen som gavs. 

“Ja precis det tycker jag ingår i grunden i liksom i grundutbildningen som man har med 

sig.“ (O) 

“Under min utbildning tyckte jag att det var ganska tydligt att det är patienten som är i 

centrum så där tror jag inte att man skulle ha mer och det har man ju med sig när man 

kommer till arbetsplatsen.“ (G) 

 

De röntgensjuksköterskor som hade en lång arbetslivserfarenhet och hade längre tid sedan 

examen, hade inte informerats om dessa begrepp på samma sätt.  

“Men den var så länge sen så så då kanske man inte riktigt tänkte så. Då kanske vi tänkte på 

ett annat sätt. För vi läste ju också en massa såna här… vårdetik och sånt men och det vi 

läste då räckte jättebra.” (B) 

“Alltså nu gick jag för så himla många år sen, så då hade de inte det [begreppet]... jag tror 

inte att man pratade om person utan man pratade om patient bara då.” (F) 

 

 

Förändringsbehov av informering och utbildning 

Förändringsbehov 

Ett behov fanns att förstå vad patient- och personcentrerad vård var och att det skulle 

behövdes tas upp mer i arbetet. 

“Men man kanske skulle lyfta fram det mer då man kanske skulle … bara prata om det mer. 
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För att göra alla uppmärksamma på det lite mer så.” (L) 

“Om jag får mer information så kanske jag lär mig att vara ännu bättre.“ (B) 

 

Förslag på hur de två olika begreppen skulle kunnat ha förmedlats om, var att man kunde ha 

fått information från en arbetsintervju på vilka sätt avdelningens arbete skedde med 

patienterna samt att det skulle ha lett till en förståelse av de olika begreppen i sig. 

“Jo men det är väl alltid bra att liksom gå igenom när man blir anställd att dem liksom går 

igenom att jo men här arbetar vi med patientcentrerad och personcentrerad vård hur ser du 

med det? Till exempel som med en arbetsintervju… det hade typ varit bra då hade man ju 

iallafall hört det och sen så kanske vetat vad skillnaden är och förstått begreppen så en 

arbetsintervju absolut.” (D) 

 

Patienterna sågs också som en källa för information angående hur röntgensjuksköterskorna 

bättre skulle arbeta med patienter. 

“Det bästa skulle väl vara om det kom från patienterna… egentligen. Och sen att det 

samlades kanske ihop, antingen att de kommer och berättar själva eh några patienter som ett 

exempel på en sån här planeringsdag som vi har.” (A) 

 

Tveksamhet 

Det fanns också tveksamheter om att få mer information och utbildning då behovet skulle 

bero på vad målet är. 

“Det [mer information] beror på då, vad det leder till då… och vad det ska ge.” (I) 

 

Inga förändringsbehov 

Alla höll inte med om behovet för vidare information från arbetsplatsen, då denna 

information ansågs självklar. 

“Näe jag tycker det är så självklart när man jobbar inom vården att det är liksom för 

patienterna vi är här.” (G)  

 

Även angående grundutbildningen till röntgensjuksköterska fanns det åsikter emot att öka 

mängden information om patient- och personcentrerad vård. 

“Nja det vet jag inte vi fick så mycket annat där. under utbildning.” (H) 

 

 



27 

 

Eget ansvar 

Kunskapen om hur man arbetar patient- eller personcentrerat kan komma från det eget 

praktiska arbetet. Denna kunskap kan antingen ha kommit naturligt och alltid varit med en 

eller så har det krävts eget initiativ till att hitta mer information. 

“Det är väl saker som man har kommit på själv liksom och på golvet och sånt där som man 

får tips. … det är sånt som man har fått lärt sig i praktiken, det är liksom ingenting som 

kommer från några riktlinjer, så eller någonting från arbetsgivaren.” (M) 

“Men sen så handlar det väldigt mycket om eget sökande, att man måste söka information 

själv.” (B) 

“På nåt sätt är det nått som… som alltid ska finnas med en i det här jobbet i den här rollen 

som vi ha.” (L) 

 

Påverkansmöjligheter 

Möjlighet att påverka 

Möjligheter att påverka 

På en arbetsplats skulle man ha möjligheter att påverka för att vilja utveckla sitt arbetssätt 

gentemot patienterna och att cheferna lyssnar. 

“Det är väl bara någonting som är självklart på något sätt i arbete… arbetssätt som man 

jobbar i varje dag.” (O)  

“Så det tycker jag, då det blir det att jag påverkar egentligen.” (M) 

“Men jag tycker nog att de lyssnar i den mån de kan.” (G) 

 

Man har påverkningsmöjligheter att lägga upp sitt eget arbete. 

“Jo men dels på hur jag själv lägger upp mitt arbete.” (G) 

 

Förändringar tar tid att appliceras på en arbetsplats. 

“Vi kan ändra vi kan vi kan ändra arbetssätt eller vi kan prata om att vi ska ha ett annat ett 

annat… ett annat tänk eller att vi ska ett annat fokus och så gör vi det sen.” (L) 

 

Viktigt med kontinuerligt och uppföljning av mötesträffar mellan de olika yrkesgrupperna för 

ventilation av problem eller funderingar som uppkommit.  
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“Vi har ju mycket möten så klart det måste man ju ha för att kunna... diskutera allt som dyker 

upp.” (L)  

“Men det är iallafall en gång i månaden där kanske med sköterskegruppen.” (H) 

 

Lättare att applicera förändringar till en mindre grupp. 

“Där är det ju enklare för där det ju sex stycken sköterskor så att det är ju klart att det är 

enklare att få till också än att man ska ha … fyrtio sköterskor.” (J)  

 

En enad yrkeskår bidrar till att påverkningsmöjligheter snabbare sker men tar längre tid att få 

alla med sig. 

“Det är klart att vi är många och det tar lång tid och man ska ändra på någonting så tar det 

lång tid att få alla med sig men jag tycker ändå att vi kan… vi kan påverka.”(L) 

 

Det fanns de som ansåg sig ha den möjligheten att förändra något på plats när det inte fungerar 

som det ska. 

“Säger till...antingen säger jag till min chef eller nån annan vem det nu kan tänkas vara.” (B) 

 

Viss möjlighet att påverka 

De intervjuade som kände att de hade viss möjlighet att påverka var upp till sig själv att 

komma på påverkningsmöjligheter. 

“Ja jo men det är såklart att det är individuellt liksom också för alla ser ju till sitt.” (M) 

“Ja… minimalt...så.” (C) 

 

Ett fungerande samarbete mellan kollegor är en viktig aspekt för att få stöd sinsemellan samt 

ett samarbete med sig själv. 

“Vi har ju en viss möjlighet att påverka men inte full, dem har ju också självklart beroende på 

hur det fungerar gentemot deras arbetssätt.” (J) 

 

Förhoppningar vid synpunkter och förslag som tas upp. 

“I bland, och ibland inte men så är det väl med alla möten… ibland så får man gehör och 

ibland så får man inte gehör, ibland så tar det långt tid, ibland går det fort.” (I) 

“Ja det tas iallafall upp sen om det blir några förändringar av det inte alltid det blir men 

ibland blir det.” (H) 
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“Sen är det inte så mycket som de hinner med kanske. Men alltså ja, jag tror kan man 

påpeka att man kanske kan ta upp det med.”(F) 

 

Kraven skulle vara genomförbara. 

“Ja det beror ju såklart på vad det gäller om jag säger att varje patient behöver en 

halvtimme, så kan de ju inte lyssna på det för det är ju inte möjligt om det är en 

undersökning som tar fem minuter, så det går ju inte att jag behöver mycket mer tid det är ju 

inte hållbart så då lyssnar de ju inte.” (G) 

 

Hinder för att påverka 

Att det finns flera viljor som drar åt olika håll i stället för att samarbeta. 

“Men självklart finns det… meningsskiljaktigheter även här på röntgen det är ju inget nytt.” 

(J) 

 

Under vissa arbetsplatsträffar kan inte alla delta då det krockar med akuta undersökningar. 

“Men som sagt det kommer akuta patienter ibland behöver man vara alla ute på labb så att 

det skulle var bra med två.” (D) 

 

Att inte känna sig nedslagen om det inte sker någon förändring. 

“Ibland blir det ju absolut inga resultat. Och det är ju lite tufft, men det är ju bara att 

fortsätta.”(B) 

 

 

Hjälp från arbetsgivare 

Det finns ett starkt behov att känna att man får stöd och uppmuntran från sina arbetsgivare. 

“På det viset så tycker jag att… att chefen gör stöd till det och dessutom då att våra 

sektionsledare också har sin ansvarstid där de kan jobba med… de bitarna också.” (N)  

“Vi som grupp har mycket idéer och många bra tankar och jag tycker att vi har chefer som 

lyssnar.” (L) 

 

Delaktighet från chefernas sida vid antingen arbetsplatsträffar eller kategorimöten som berör 

avdelningens arbete. 
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“Vi har ett APT möte varannan vecka och sen ett kategorimöte varannan vecka. Vi har 

egentligen mötestider en timme per vecka när vi kan komma med förbättringsförslag att 

jobba med.” (N) 

“Ja, kategori mötena är nästan dom bästa tycker jag iallafall. Då har vi något som cheferna 

ska vara med på då är dom med, annars är de inte det. Och då vi får mycket gjort på dom där 

mötena.” (L) 

 

Möjlighet att årligen ta upp viktiga saker som berör ens medarbetare för vidare diskussion. 

“Ja dels brukar man ju ha medarbetarenkäten brukar vara någon gång om året och sen 

brukar man väl ta upp kanske på… personalmöte och så där.” (H) 

 

 Göra enklare direktiv att gå efter vid mötesträffar för att sammanfatta det viktigaste. 

“En mall på för hur APT:erna ska se ut så alla ska följa den på hela sjukhuset. Då är det 

uppdelat typ hygien, arbetsmiljö … så där tror jag vi har en chans att lättare komma på om 

man har någonting att säga.” (A) 

 

 

Behov att påverka mer 

Behov att påverka 

En positiv inställning till behovet att vilja påverka mera i det dagliga arbetet både med 

patienter men även med kollegor. 

“Ja det hade inte varit helt fel.“ (A) 

 

Inte behov att påverka 

Hos några fanns det inget behov av att påverka då röntgen har korta möten med vårdtagaren. 

“Njaa det vet jag inte riktigt ändå. Det är ju liksom korta möten menar vi jobbar ju inte det 

är ju inte en vårdavdelning så.” (H) 

 

Det fanns redan mycket information ute om hur man ska arbeta på labb. 

“Nej vi har ju mycket det via mail och grejer också det kommer ut information. [...] Ja 

nånting som berör ändå som förändringar på någonting.” (H) 

 

Har man gjort ett bra jobb från början och patienten är nöjd så räcker det.  
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“Oftast så tycker jag faktiskt att det går ganska bra… alltså de flesta patienter som kommer 

hit är faktiskt väldigt nöjda och så att då tycker jag det känns att vi ändå [skrattar lätt] gör 

något bra, att vi ändå har ett kvitto på vad vi gör, om vi har en nöjd patient eller om vi har en 

nöjd person som går härifrån.” (E) 

 

 

DISKUSSION 

Studiens resultat visade att röntgensjuksköterskorna många gånger saknade kunskap om 

patient- och personcentrerad vård. Kunskapsnivån om begreppen var spridd, men 

sammantaget kom det fram skillnader i kunskapsnivån om vad patient- och personcentrerad 

vård innebar. Personalens beskrivningar av patientcentrerad vård innefattade ett fokus på 

patienten som individ, involvering av patienten och allmänt god omvårdnad. Begreppet 

personcentrerad vård hade endast hörts av vissa och svårigheter uppkom i personalens försök 

att förklara begreppet som beskrevs med stor osäkerhet. Kunskapen om patientcentrerad vård 

skiljde sig beroende på hur länge man hade arbetat i yrket och de informanter som hade tagit 

sin examen tidigare hade inte samma kunskap av begreppet som de som nyligen hade tagit 

sin examen.  

 

Det största hindret för personalen att arbeta med patienten i fokus var stress och tidsbrist som 

kunde leda till mindre möjligheter att involvera patienten i undersökningen. Bristen på tid 

varierade bland avdelningarna men den vanligaste föreslagna lösningen till tidsbristen var att 

anpassa bokningstiderna utefter patientens individuella behov. 

 

Personalen kände att inlärandet av ett patient- eller personcentrerat vårdsätt var deras eget 

ansvar då arbetsplatsens informering om begreppen varierade kraftigt. Samtidigt kände 

personalen att de hade stora möjligheter att påverka hur arbetsplatsen arbetade med patienter. 

Det fanns en nyfikenhet att lära sig mer om begreppen. 

 

Resultatdiskussion 

Patientcentrerad vård 

Kunskap om begreppet 

Majoriteten av informanterna på sjukhusen hade någon form av kunskap om vad 

patientcentrerad vård var och dessa hade lärt sig begreppet under sin utbildning. De ansåg att 
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det var det sätt som man arbetade på arbetsplatsen. De resonerade att det sitter i ryggmärgen 

att patienten är i centrum och att det är patienterna de jobbar för och sätter främst. Begreppet 

förknippades oftast med att sätta patienten i centrum, något som inte i sig behöver visa på 

någon kunskap om begreppet utan kan vara endast en tolkning av ordet i sig. Även om 

begreppet inte kändes till av alla så kan röntgensjuksköterskornas svar om självklarheten av 

patienten i centrum tyda på ett stort steg bort från den biomedicinska modellen där 

symptomen var i centrum. 

 

Aspekter av patientcentrerad vård 

Personalens syn av patientcentrerad vård bestod av fyra områden: att se och behandla 

patienten som en individ, att involvera patienten i undersökningen, att ge en så bra 

omvårdnad som möjligt och att underlätta för patienten både inför och under en 

undersökning. Denna syn på patientcentrerad vård har många likheter med Håkansson Eklund 

et.al. (2019) uppdelning av begreppet i nio övergripande teman. Personalens syn på patienten 

som individ återkommer i teman individualiserat fokus och respekt, involvering av patienten 

tas upp i teman delat beslutsfattande och kommunikation, personalens definition av god 

omvårdnad innehöll empati och engagemang, och underlättandet för patienten inkluderade 

samverkan i vården. Två teman från Håkansson Eklund et.al som personalen inte direkt tagit 

upp i sina beskrivningar av patientcentrerad vård är helhetstänk och relationer. Dessa bygger 

på tanken att patientens psykosociala behov måste mötas och att ett partnerskap ska skapas 

mellan personal och patient. 

 

Hinder  

I och med att vårdmöten mellan röntgensjuksköterskan och patienten på röntgenavdelningen 

oftast var korta var det en bidragande faktor till att det ibland kunde vara svårt att uppfylla 

patienternas önskemål. Vid en del tillfällen krävdes det att röntgenpersonalen klev in och tog 

över undersökningen för att den skulle bli gjord inom utsatt tid. Detta hinder var starkt 

kopplat till modaliteter, och syntes inte lika mycket på längre undersökningar som 

exempelvis inom angiografi. Att längden på undersökningarna kommer i vägen för ett 

patientcentrerat arbetssätt är problematiskt då en avsaknad av patientengagemang har 

kopplats till en försämrad återhämtning bland patienter (Bolderston, Lewis & Chai, 2010). 

 

Röntgenundersökningar är ofta engångsföreteelser och av denna anledning är det enligt Brask 

& Birkelund (2014) av stor betydelse att man försöker uppfylla patientens önskemål till den 
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mån som går. Däremot skulle röntgensjuksköterskorna kunna påverkas negativt av stress om 

de känner att de, inom de tidsramar som är utanför deras kontroll, även måste tänka totalt på 

patienten även i de mest stressade situationer. Därför borde problematiken inte endast läggas 

på röntgensjuksköterskornas axlar, utan lösningar krävs även i hur arbetet planeras och 

organiseras av högre instanser. 

 

Personalens roll 

Röntgensjuksköterskorna såg det som sin skyldighet när de behandlade sina patienter att ge 

ett gott bemötande och få till ett bra samarbete. Samma känsla av skyldighet har observerats 

tidigare bland röntgensjuksköterskor, då i samband med att bemöta patientens behov 

(Hellman & Lindgren, 2014). Detta kan komma från att patienten under radiografiska 

undersökningar är beroende av röntgensjuksköterskan i varierande utsträckningar. 

 

 

Personcentrerad vård 

Kunskap om begreppet 

Vid frågan angående om de visste om eller kände till begreppet personcentrerad vård blev det 

delade svar. Vissa av röntgensjuksköterskorna hade hört ordet förut, för andra var det något 

nytt eller att de inte visste att det fanns en skillnad mellan person- eller patientcentrerad vård. 

I det sistnämnda upplevdes begreppet som en synonym för patientcentrerad vård. En skillnad 

mellan de två begreppen är dock begreppens mål: patientcentrerad vård har som mål att 

patienten ska ha ett funktionellt liv medan personcentrerad vård har som mål att patienten ska 

ha ett meningsfullt liv, en skillnad som påverkar på vilken nivå patienten som individ sätts i 

fokus (Håkansson Eklund et.al, 2019). Det är därför naturligt att dessa två begrepp förväxlas 

med varandra då begreppen liknar varandra i sina beteckningssätt och bådas syfte är att på sitt 

sätt få patienten att bli mer delaktig i sin vård samt att fokuserats på (Håkansson Eklund 

et.al., 2019). Det är däremot svårt att se hur denna skillnad skulle märkas på en 

röntgenavdelning i och med att röntgensjuksköterskor flera gånger arbetar med 

undersökningar istället för behandlingar.I detta sammanhang kommer röntgensjuksköterskan 

in som en del av processen för att hjälpa diagnostiseringen av patienten, men tillsammans 

med vanligtvis korta vårdmöten blir det mindre konkret hur röntgensjuksköterskans agerande 

kan hjälpa patienten att uppnå ett meningsfullt liv, speciellt i jämförelse med 

vårdavdelningar. 
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Begreppet i praktiken 

I det dagliga arbetet upplevdes det som att de allra flesta jobbade med att ha patienten i 

centrum rent automatiskt och att de arbetade omedvetet utan att veta vad det korrekta 

vårdsättet definieras som rent semantiskt. Detta kan bero på att det alltid funnits en 

omvårdnadsaspekt i röntgensjuksköterskeyrket men att detta inte alltid har haft samma namn. 

Samtidigt kan den begränsade kunskapen som informanterna visade om begreppet 

personcentrerad vård ha fått dem att skapa sin egen uppfattning av begreppet, baserat på sina 

egna erfarenheter. 

 

Det naturliga tankesättet hos röntgensjuksköterskorna var att se patienten som en individ som 

ska behandlas med respekt, autonomi och att vården på bästa sätt ska utformas efter 

personens aktuella behov. Detta resultat om röntgensjuksköterskornas syn på omvårdnad 

stämde överens med tidigare studier om patientbemötande vid svenska CT-undersökningar 

(Hellman & Lindgren, 2014). I praktiken kan begreppet kollidera med verklighetens arbete 

när patienten inte inser vikten av att göra undersökningen och det kan då bli en tidskrävande 

utmaning att försöka få patienten att gå med på undersökningen utan att ta över 

maktpositionen helt över patientens egen vilja. 

 

Många informanter upplevde att information ut till patient från vårdavdelningarna kunde bli 

bättre och enklare att förstå för patienten. Personalen upplevde att i många fall så hade 

patienterna inte förstått varför undersökningen skulle göras eller kunde bero på grund av den 

bristande kommunikation mellan olika enheter under vårdkedjans gång. Denna 

informationsbrist mellan patienter och andra avdelningar visar på att lösningar måste skapas i 

ett större perspektiv då röntgenavdelningar inte alltid kan styra vilken information en patient 

fått inför en undersökning. 

 

Då vården börjar ställas om att arbeta efter mer ordet personcentrerat behöver 

röntgenverksamheten i sig hålla sig uppdaterad och hålla sig i framkanten inom utvecklingen, 

samt anpassa vad som mest är lämpligt inom röntgenverksamheten. Specifikt avseende att 

begreppet personcentrerad förekommer inom kompetensbeskrivningen och samtalas 

regelbundet inom yrkesförbundet. 
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Tid att arbeta patientcentrerat 

Saknar tid att arbeta patientcentrerat 

En del upplevde att det kunde vara stressigt och uppstå tidsbrist med att hinna med att arbeta 

på ett patientcentrerat sätt, något som ofta uppstod på modaliteter med korta undersökningar, 

höga patientflöden och snävt bokningsschema. Denna observation stödjer Hayre et.al. (2016) 

slutsatser om att effektivare undersökningar leder till mindre fokus på patienten. När 

personalen inte får tillräckligt mycket tid med patienterna uppnås inte ett av den 

patientcentrerade vårdens huvudteman, engagemang, som säger att vårdgivare ska tilldela 

patienten tillräckligt med tid under vilken personalen ska vara närvarande (Håkansson Eklund 

et al., 2019). Personalen kunde känna en avsaknad av tid att vara ordentligt påläst på vissa 

remisser eller reda upp oklarheter kring skickade remisser innan patienten kom för 

undersökningen. Möjligheten att ha tillräckligt med tid att förbereda ordentligt inför en 

undersökning har kopplats till allmänt god omvårdnad (Andersson, Fridlund, Elgán & 

Axelsson, 2008), vilket innebär att tidsbristen inte bara påverkar möjligheterna till ett 

patientcentrerat arbetssätt utan även försämrar den allmänna omvårdnaden. Det upplevdes 

även ibland en modfälldhet eller misslyckande att inte få tiden att räcka till för de patienter 

som behövde lite extra omvårdnad. 

 

Personalen upplyste lösningar och förbättringar till att få mer tid att hinna arbeta 

patientcentrerat genom bättre planering och upplägg för exempelvis tidsbokade patienter som 

har flera undersökningar som ska göras. Behov fanns också för att få till en mer tydlighet i 

remisserna om det var något utöver det vanliga. Att delge mer information till 

röntgensjuksköterskorna som ska utföra undersökningarna och ge dem ansvaret att anpassa 

undersökningarna utefter informationen, skulle endast öka mängden förarbete de skulle 

behöva göra i en redan stressad situation. Istället skulle denna förändring kanske kunna 

uppnås genom att remittenterna ger mer av informationen om patienterna till tidsbokningen 

som då använder detta i större grad för att anpassa längden på undersökningarna.  

 

Har tid 

Även om många ansåg sig sakna tid att arbeta patientcentrerat så ansåg sig även flertalet ha 

tid, men detta berodde ofta på vilken modalitet man arbetade på och om det handlar om 

akuta- eller tidsbokade labb. Vissa ansåg att varje undersökning fick ta den tid som patienten 

krävde. För den individuella patienten som får detta bemötande rimmar det helt med det 

patientcentrerade arbetssättet, men däremot kan inte kvalitén på vården läsas av på patienten 
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som behandlas bäst. När den enskilda patienten får en längre undersökning, utan förändringar 

i bokningstider, innebär detta antingen kortare eller avsaknad av undersökningar för 

resterande patienter som skulle undersökas samma dag, vilket skulle försämra 

patientcentreringen för dessa patienter. Denna problematik visar än en gång att enskilda 

röntgensjuksköterskors förändringar i arbetssätt inte är tillräckligt för att ge en bättre vård för 

alla patienter, utan istället krävs det mer resurser om personalen verkligen ska ha möjlighet 

att arbeta med varje enskild patient i fokus. 

 

 

Information och utbildning om patient- eller personcentrerad vård 

Arbetsplatsen 

Röntgensjuksköterskorna uttryckte att via arbetsplatsen gavs information ut antingen via 

mailutskick, arbetsplatsträffar eller via olika föreläsningar som respektive sjukhus har för sina 

anställda. Informering sker dagligen på arbetsplatsen och att det kunde ske informellt via 

samtal eller diskussioner sinsemellan kollegor och chefer. Denna informering som 

röntgensjuksköterskorna beskrev innehöll däremot sällan information om själva begreppen 

patient- eller personcentrerad vård, utan var istället mer generell. Då de båda sjukhusen hade 

nästintill samma tillvägagångssätt att förmedla ut information så skiljde sig dock hur mycket 

kännedom röntgensjuksköterskorna hade om föreläsningar om omvårdnad på sjukhusen. 

Denna ovisshet kunde ha skett för att det ena sjukhuset var bättre på att förmedla när man 

hade föreläsningar om omvårdnad och behöver inte betyda att det skedde i lägre grad i 

förhållande till det andra sjukhuset. Att ha föreläsningar om omvårdnad är ett bra sätt att 

kunna ge en möjlighet att kunna vidareutveckla hur man omvårdar och komma närmare dessa 

två begrepp.  

 

Röntgensjuksköterskorna upplevde avsaknad av information angående patient- och 

personcentrerad vård inom avdelningen. En önskan fanns bland de flesta att begreppen hade 

tagits upp från sjukhusets sida än själva avdelningen dels för att få en inblick till hur de 

övriga vårdavdelningarna arbetar. Detta skulle kunna ske genom större föreläsnings- och 

utbildningsdagar som involverar flera avdelningar samtidigt där personalen får möjlighet att 

diskutera hur de arbetar idag och hur detta kan förändras för att uppnå mer ett patient- eller 

personcentrerat arbetssätt. Detta skulle också öka förståelsen hur man arbetar på de olika 

avdelningarna och minska de missförstånd som uppstår.  
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Utbildning 

De röntgensjuksköterskor som hade en längre yrkeslivserfarenhet hade inte informerats om 

dessa två begrepp på samma sätt jämfört med deras yngre kollegor med färre år från deras 

examen och som hade grundutbildningens kunskap färskt i minnet. Denna skillnad i om 

begreppen lärdes ut beror troligtvis på att begreppen patient- och personcentrerad vård är 

relativt nya och inte alltid har relaterats till alla yrkesgrupper i vården. Att informanter med 

fler års erfarenhet hade fått mindre kunskap om begreppen är därför inte konstigt, på deras tid 

fanns andra begrepp och tankesätt för hur omvårdnad skulle ske i ett röntgensammanhang. 

Däremot visar att röntgensjuksköterskor som tagit sin examen mer nyligen har fått mer 

information om begreppen vilket visar att grundutbildningen utvecklats utefter att begreppen 

spridits. På senare tid har det genom grundutbildningen informerats om hur man kan arbeta 

och ha patienten i centrum, vid vilket båda begreppen hade nämnts vid tillfällen. 

 

Förändringsbehov av informering och utbildning 

Det framkom under studiens gång att det fanns ett behov för de flesta att förstå vad person- 

och patientcentrerad vård innebar och hur man ska applicera det i arbetet. Alla höll inte med 

om behovet för vidare information från själva arbetsplatsen behövdes, då denna information 

ansåg som självklart. Att det fanns en nyfikenhet och behov om dessa begrepp visar att den 

informering som görs både i utbildningen i sig och på arbetsplatsen inte är nog och av den 

orsaken borde informeringen öka. Alla informanter i studien hade minst tre års erfarenhet i 

yrket, vilket visar på att arbetsplatserna inte har funnits till för att täcka upp eventuella 

avsaknader av kunskap som uppstått under grundutbildningen. För att upprätthålla kraven 

som finns på röntgensjuksköterskor att känna till och praktisera patient- eller personcentrerad 

vård borde därför arbetsplatser införa åtgärder för att få alla inom arbetsplatsen att ha samma 

kunskap om begreppen via förslagsvis utbildningsdagar. 

 

Eget ansvar  

Kunskapen om hur man arbetar person- eller patientcentrerat kom många gånger genom det 

eget praktiska arbetet. Detta kunde antingen ske naturligt eller att det fanns de som ansåg att 

det låg i deras eget intresse att utvecklas och själva söka information som berör ens arbete. 

Röntgensjuksköterskorna upplevde att de själva var ansvariga för att lära sig mer om 

begreppen och omvårdnad. Därför visar det på att lokala och nationella mål på att förändra 

omvårdnaden inte nått hela vägen fram till sjukhusens och avdelningarnas sätt att utveckla 

personalens kompetenser inom området. 
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Påverkningsmöjligheter 

Möjligheter att påverka 

Majoriteten i studien ansåg att de hade någon möjlighet att påverka sitt arbetssätt gentemot 

sina patienter eller komma med förslag till sina chefer. De flesta ansåg sig har möjligheter att 

bestämma hur de ville lägga upp sitt eget arbete eller säga ifrån när något inte fungerar som 

det skulle. Denna känsla av att kunna påverka avdelningens arbete med patienter kan visa på 

att ett förändrat arbetssätt på röntgenavdelningar inte måste komma uppifrån i 

sjukhusorganisationen. Detta skulle medföra att mer information och utbildning till 

röntgensjuksköterskor om person- och patientcentrerad vård samt nyttorna med dessa 

arbetssätt, skulle kunna motivera röntgensjuksköterskorna att få till förändringar på sina egna 

avdelningar. 

 

Det framkom att det var viktigt med att ha arbetsplatsträffar samt kontinuerlig uppföljning av 

sina egna sektionsträffar och kategorimöten med sin egen yrkesgrupp eller hela avdelningar 

för att diskutera, samt ta upp funderingar man har som berör alla delar av avdelningen. Då det 

framgår att många uppskattar den mängd forum det finns att kunna diskutera och kunna 

påverka sitt dagliga arbete är det bra att avdelningen har gett den tid det finns för att kunna 

påverka sitt arbete. Detta kan leda till att mindre missnöje uppstår hos röntgensjuksköterskor 

då det finns en plats där man kan få ge uttryck åt sina egna tankar. Dock det som kan vara 

problematisk är att alla röntgensjuksköterskor inte kan vara med på dessa möten vid dessa två 

sjukhus då det kan vara bokade patienterna under dessa möten och därmed kan det vara att 

man inte får sin röst hörd.  

 

Hjälp från arbetsgivaren 

Utan stöd och uppmuntran från arbetsgivaren kunde påverkningsmöjligheter vara svåra eller 

omöjlig att genomföra, det krävdes en viss delaktighet från chefernas sida att stötta och sätta 

upp realistiska genomförbara mål för alla involverade yrkesgrupper genom att de kunde 

samarbeta och stötta. Informanterna såg även chefernas förmåga att ge kritik till ledningen 

som viktigt för att få stöd till förändringar och att de skulle kunna ta åt sig kritiken för att 

skapa en bättre förändring och arbetsmiljö. Utifrån dessa observationer kommer vikten fram 

av att ha stöd från arbetsgivare eller chefer för att få till förändringar. Då utan dessa stöd är 

det svårare att uppnå någon form av förändringar då det är i slutet dessa chefer som kan sätta 

idéer i handling.  
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Behov att påverka mer 

Det fanns en positiv inställning till att vilja påverka mera i det dagliga arbetet mellan kollegor 

och patienter, men hos vissa fanns det inte något behov att vilja påverka mer då de ansåg att 

de hade korta möten med patienterna och att det inte skulle påverka mer i slutändan. De 

ansåg att om man hade från början gjort ett bra jobb med att se patienten i centrum och givit 

en bra vård fanns det inga behov att påverka mer än nödvändigt. Att vissa 

röntgensjuksköterskor inte såg något behov att påverka kan bero på att de redan är nöjda med 

deras påverkansmöjligheter. En annan anledning kan vara att de tidigare haft svårigheter att 

få till förändringar vilket fått dem att mer fokusera på sitt eget arbete än på hur arbetet sker 

generellt på avdelningen. 

 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte och för att få fram detaljerade svar om informanternas kunskap 

och erfarenheter angående begreppen patient- eller personcentrerad vård valde författarna att 

utföra en kvalitativ semistrukturerad intervju med öppna frågor. En kvantitativ enkätstudie 

var inte aktuellt då författarna ansåg att en risk fanns att en enkät skulle kunna skapa ett 

innehållsfattigt material då informationen om kunskapen om de båda begreppen skulle gå 

förlorad om deltagarna inte kände till något av begreppen. 

 

Författarna valde att tillfråga två större sjukhus från olika län då de ansåg att de satta målen 

för både inklusions- och exklusionskriterier lättare skulle uppfyllas samt få en bredare 

variation av informanter. Genom att intervjua röntgensjuksköterskor från två olika län 

hoppades överförbarheten och giltigheten av resultaten ökas genom att olika län kan ha olika 

riktlinjer och informering angående begreppen. Styrkorna i studien var att författarna valde 

att göra semistrukturerade intervjuer med öppna frågor istället för strukturerade eller 

ostrukturerade intervjuer. Detta val ledde till att informanterna kunde fundera och svara efter 

egen förmåga. I och med att det var semistrukturerade intervjuer kunde författarna ställa 

följdfrågor när de märkte att informanten inte kunde svara på frågan och därmed få gedigen 

information i slutändan. Därför kunde man undvika att ha fått en del av information gå 

förlorad, något som kunde ha skett vid en strukturerad frågeguide där det är av vikt att 

frågeguiden är enkel med förståelse av frågorna i den, vilket ger informanten tid att utveckla 

sitt svar till den som intervjuar. 
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Författarna fick en gedigen variation med informanter som hade flera års 

yrkeslivserfarenheter och en variation mellan kvinnor och män som deltog i studien. För att 

få det stora perspektivet på röntgensjuksköterskors syn på omvårdnad och deras kunskap om 

begreppen valde författarna att inte fokusera på enskilda modaliteter vilket kan ha givit 

studien en fördel då fler erfarenheter från olika modaliteter kunde representeras i resultatet 

och studiens prestanda kan i och med detta tillämpas mer generellt inom 

röntgenverksamheten. Detta beslut togs då det saknas studier om svenska 

röntgensjuksköterskors erfarenheter om patient- och personcentrerad vård och en så stor 

bredd i kunskap och erfarenhet som möjligt var önskvärt. Denna variation var bra för att 

kunna uppnå en allmän bild över hur omställningen till patient- och personcentrerad vård sker 

vid röntgenavdelningar i Sverige. 

 

Angående frågan om personalens möjligheter att arbeta patientcentrerat med avseende på tid 

var denna först formulerad för både person- och patientcentrerad vård. Vid analysen av 

intervjuerna framkom det att röntgensjuksköterskornas kunskap om begreppet 

personcentrerad vård var minimal, vilket förändrade naturen på domänen om personalens 

tidsbehov. 

 

Författarna märkte även att det var svårt att hitta vetenskapliga artiklar inom person-eller 

patientcentrerad vård eftersom detta ämne fortfarande är relativt nytt och outforskat. Därför 

var det ytterligare invecklat hur dessa begrepp informeras inom arbetsplatsen och hur 

röntgensjuksköterskans möjlighet att påverka inom arbetsplatsens sätt att lära ut om dessa.  

 

Svagheterna i studien var att ha exkluderat röntgensjuksköterskor som inte hade gjort 

utbildningen i Sverige. Detta hade lett till att fler kunde ha inkluderats att delta i studien och 

studien skulle fått en större bredd över kunskapen om begreppen vid röntgenavdelningar i 

Sverige. Det hade varit av intresse att se hur eller om begreppen lärdes ut på deras universitet 

eller högskola. Ett problem med studien var att det inte fanns tillräckligt med studier inom 

patient- och personcentrerad vård inom röntgen i Sverige och detta kunde ha lett till den 

minskade kännedom om begreppen. Därför skulle denna studie kunna vara mer applicerbar 

när begreppen är mer omtalade på en röntgenverksamhet.  

 

Eftersom denna studie hade ett nytänkt att tillfråga röntgensjuksköterskor om vilken kunskap 

som dessa informanter hade om begreppen personcentrerad- och patientcentrerad vård fick 
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studien bli som en pionjär för framtida studier. Detta i sig kan vara en svår situation om ingen 

vana finns att utföra forskningsstudier och kan uppge fler problem än incitament för att få 

fram ett betrott resultat för att motivera till att framtida studier görs inom forskningsämnet. 

 

Flertalet gånger när intervjuerna gjordes kunde störningar avbryta de pågående intervjuerna 

såsom ombyggnationer av sjukhusen eller ljud från helikopterplattan. Dessa störningsmoment 

är ett naturligt steg när man befinner sig på ett sjukhus då det är alldagliga ljud som uppstår 

till o från på sjukhusen. Det här var inget som påverkade i stort sett informanterna, däremot 

kunde detta försvåra arbetet för författarna att kunna genomföra följsamma intervjuer utan att 

bli påverkade av dessa avbrott. Dessa avbrott påverkade mest vid tidpunkten intervjuerna 

skulle transkriberas till löpande text för att kunna bearbeta data från inspelningarna och kan i 

några enstaka fall gett problem att uppfatta somliga ord då ljuden hördes under 

inspelningarna.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Under hela studien och i rapporten hölls informanterna och deras arbetsplatser konfidentiella. 

Alla informanterna förfrågades om samtycke för att vara med i studien och informerades om 

att de när som helst under studiens gång kunde ångra sitt samtycke, varvid deras insamlade 

data skulle tas bort. Inga informanter valde att avbryta sitt deltagande i studien. 

 

Förslag till vidare studier 

Röntgensjuksköterskors omvårdnad, specifikt person- och patientcentrerad vård, är ett 

relevant ämne vars spridning kan hjälpa nya men också erfarna röntgensjuksköterskor i hur 

de arbetar och tänker kring sitt arbetssätt och sin syn på patienten i praktiken. Därför vill 

författarna uppmuntra till att vidare studier görs i ämnet och att man i framtiden skulle kunna 

gör fler liknande studier då möjligheten är att begreppen skulle haft större spridning. Ämnet i 

sig skulle gynnas om man gjorde en enkätstudie för att kunna se om begreppen tas upp vidare 

och sker i praktiken, detta skulle kunna göras nationellt då flera svenska sjukhus skulle kunna 

ingå i studien. Utifrån detta resultat kan ett större underlag skapas över kunskapsnivån i 

ämnet. Eventuella frågor i en sådan studie skulle kunna ta upp:  

- Huruvida arbetsplatsen eller arbetsgivaren har givit mer information angående 

begreppen eller efter vilket begrepp man arbetar utefter på arbetsplatsen. 

- Huruvida externa eller interna utbildningar tar upp begreppen.  
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En observationsstudie skulle också kunna bidra genom att ge kunskap inom ämnet och ge 

insikt om begreppen i praktiken. Då ett flertal litteraturstudie redan har gjorts och få studier 

observerar hur begreppen ges ut av arbetsplatsen själva och hur röntgensjuksköterskor 

tillämpar begreppen i sin vardag. 

 

Framtida studier inom specifika modaliteter skulle kunna påvisa skillnader mellan 

radiografiska undersökningars omvårdnad. Sådana specialiseringar skulle också kunna leda 

till kunskap om utmaningar som specifika modaliteter har i sina försök att uppnå ett person- 

eller patientcentrerat förhållningssätt.  

 

Slutsats 

Studiens deltagare visade kunskap om begreppet patientcentrerad vård, men personcentrerad 

vård var det få som hade hört talas om. Då de inte hade en tydlig kunskap om de båda 

begreppen är det svårt att säga vilket begrepp som röntgensjuksköterskorna arbetar under sin 

arbetsdag. Kunskapsbrist om begreppet personcentrerad vård visar att det är en lång väg kvar 

innan målet om begreppet kan ses som uppnått, som är en av röntgensjuksköterskans 

grundpelare enligt kompetensbeskrivningen. Informanterna i denna studie gick åt rätt riktning 

då de hade möjligheter att påverka avdelningens sätt att arbeta med patienter. Arbetsplatsen 

gav mer ett generellt utlärande om omvårdnad. Det här visar att avsaknaden av begreppen 

som har uppstått ger en obalans mellan de röntgensjuksköterskor som inte hade hört talas om 

begreppen från sin utbildning jämfört med de som hade en minimum på tre års erfarenhet i 

yrket. För att kunna lösa denna obalans behövs mer utbildningar och föreläsningar ges av 

arbetsgivaren för att kunna uppnå något av dessa begrepp fullständigt.  

 

Det finns fortfarande ett stort hinder för att uppnå ett personcentrerat arbetssätt: de korta 

undersökningarna som finns på de flera modaliteterna. Dessa korta undersökningar förkortas 

vidare av teknologisk utveckling och detta innebär det raka motsatta som person- och 

patientcentrerad vård har som mål. Denna studie kan ses som en stickprovsbild av hur arbetet 

går till med att förändra synen på omvårdnad inom röntgensjuksköterskans profession. 
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BILAGA 1 

Informationsbrev och Samtycke 

Intervjustudie om användningen av person- eller patientcentrerad vård inom röntgen. 

Härmed tillfrågas du att delta i en intervjustudie som kommer ligga som grund till 

examensarbete i radiografi angående röntgensjuksköterskors uppfattning och användning av 

begreppen person- eller patientcentrerad vård inom sin profession på röntgen.  

 

Studiens Syfte 

Studiens syfte är att ta reda på hur röntgensjuksköterskan arbetar på ett person- eller 

patientcentrerat sätt inom sin profession och vilket sätt röntgensjuksköterskan föredrar. 

Studien vill också undersöka om de vet skillnaden mellan de olika förhållningssätten eller om 

det sker omedvetet i sitt arbete. 

 

Studieupplägg 

Intervjuerna kommer att ske på sjukhuset mellan 28/1 - 8/2 2019. Intervjun kommer att ta 

omkring 10-15 min och kommer spelas in. Deltagande i studien är helt frivilligt och om du 

vill avbryta ditt deltagande kan du närsomhelst under studiens gång kontakta oss. Vid 

avbrutet deltagande kommer din information som har sparats att tas bort och inte vara en del 

av studiens underlag. 

 

Hantering av data 

All data som samlas in kommer ges en kod för att kunna vara helt konfidentiellt och låsas in i 

ett skåp där obehöriga inte kommer kunna ta del av dessa enligt sekretesslagen (2009:400, 

OSL). Varken personuppgifter eller sjukhusets namn kommer finnas med i studiens rapport. 

Resultatet av studien kommer att publiceras i ett examinationsarbete vid Uppsala Universitet. 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och ger härmed mitt samtycke att delta i 

denna studie 

 

____________________________    ____________________________ 

Namn        Ort och datum 
 

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av 

Röntgensjuksköterskestudent    Röntgensjuksköterskestudent 

Zandra Branzell     Olivia Marklund 

zandra.bransell.5966@student.uu.se   olivia.marklund.4367@student.uu.se 

       Handledare 

       Hadis Honarvar 

       Adjunkt Uppsala Universitet 

hadis.honarvar@surgsci.uu.se  
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mailto:Olivia.Marklund.4376@student.uu.se
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BILAGA 2 

Intervjuguide 

 

 

 

● Vad vet du om patientcentrerad vård? 

● Arbetar du patientcentrerat på din röntgenavdelning och i sådana fall hur? 

● Hinner du med att arbeta patientcentrerat? 

● Känner du till begreppet personcentrerad vård? 

● Arbetar du personcentrerat på din röntgenavdelning och i sådana fall på vilket sätt? 

● Vilket sätt skulle du föredra av dessa två begrepp och varför? 

● Känner du att du fått tillräckligt med information från din arbetsplats angående hur 

man arbetar patient- eller personcentrerat? 

● Vilka möjligheter har du att påverka din röntgenavdelnings arbete med patienterna? 

● Om vi bortser från begreppen, hur tänker du på patienten i en undersökning? 

 


