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SAMMANFATTNING

Idag väljer allt fler män att utbilda sig till röntgensjuksköterska. Därmed har också intima 
vårdhandlingar mellan manlig röntgensjuksköterska och kvinnlig patient i samband med 
radiologiska undersökningar blivit vanligare. Syftet med denna intervjustudie var att 
undersöka manliga röntgensjuksköterskors upplevelser av att undersöka kvinnliga patienter 
vid intima radiologiska undersökningar. Studien grundas på fem semistrukturerade intervjuer 
som resulterade i tre övergripande kategorier. Härvid har innebörden av intimitet riktats mot 
radiologisk verksamhet. Vidare har faktorer som inverkar på vårdmötet både hos 
röntgensjuksköterskan och hos patienten belysts. Slutligen framkom att 
röntgensjuksköterskorna använde sig av diverse strategier för att underlätta vårdrelationen vid 
intima radiologiska undersökningar. Således visar denna studie på att svårigheter kan 
uppkomma vid intima vårdsituationer. Enligt författarnas vetskap är denna studie den första 
som undersöker intimitet på radiologisk verksamhet. Denna kartläggning är följaktligen 
angelägen då intima vårdmoment riskerar att upplevas som generande eller påträngande och 
därmed äventyra en god vård.
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INLEDNING

Under utbildningen till röntgensjuksköterska har författarna till denna studie flertalet gånger 
upplevt patienters förvåning över att bli undersökta av en manlig röntgensjuksköterska. Detta 
har blivit extra påtagligt vid situationer och radiologiska undersökningar som för patienten 
kan upplevas som intima. Flertalet interaktiva vårdhandlingar mellan manlig vårdare och 
kvinnlig patient, t.ex. beröring eller vid intim vård, uppfattar författarna riskerar kunna 
misstolkas till felaktiga innebörder. Kanske till följd av en sexualiserad syn på män i vården? 
Detta har väckt ett vidare intresse för att undersöka vårdrelationen mellan manlig 
röntgensjuksköterska och kvinnlig patient vid just intima undersökningar. Av egna 
erfarenheter som manliga blivande röntgensjuksköterskor tycks vårdrelationen bli mer känslig 
vid undersökningssituationer som innefattar intima områden hos en kvinnlig patient jämfört 
med hos en manlig. I avsikt att skapa ett bättre vårdklimat är det av stor vikt att kartlägga 
eventuella faktorer som försvårar eller underlättar en god vårdrelation vid intima 
undersökningar. Denna studie kommer därför beskriva manliga röntgensjuksköterskors 
upplevelser av att undersöka kvinnliga patienter vid intima radiologiska undersökningar.

BAKGRUND

Utvecklingen av manligt vårdande
Ur ett historiskt perspektiv kan förenandet av ”manlig” och ”sjuksköterska” ses som en 
anomali. Sedan Florence Nightingale i mitten av 1800-talet grundlade och utvecklade det 
vårdande synsättet har vårdandet traditionellt sett dominerats av samt förknippats med 
kvinnliga utövare. Nightingale menade att varje kvinna i grunden var sjuksköterska och att 
kvinnor som utbildade sig till sjuksköterskor blott gjorde det som föll dem naturligt (Evans, 
2004). Egenskaper som osjälviskhet, medkänsla och ömhet utgjorde enligt Nightingale en 
grund för sjuksköterskans personlighet. Dessa egenskaper anses vara typiskt feminina 
(Brown, Nolan & Crawford, 2000).  Enligt Keogh och Gleeson (2006) kan denna bild av 
sjuksköterskan leda till att allmänheten uppfattar vårdande som något kvinnligt och att män 
således inte skulle passa in i yrkesrollen. Sherrod, Sherrod och Rash (2006) menar därtill att 
anknytningen till ett ”kvinnoyrke” kan leda till en könsbarriär som förhindrar att män söker 
sig till sjuksköterskeyrket. Trots denna inställning söker sig alltfler män till vården och 
sjuksköterskeyrket idag. Fortfarande utgör manliga sjuksköterskor dock en klar minoritet av 
den svenska sjuksköterskekåren. År 2006 utgjordes endast nio procent av Sveriges 
legitimerade sjuksköterskor av män (Socialstyrelsen, 2008). Inom kategorin 
röntgensjuksköterskor utgjordes år 2007 elva procent av män (Socialstyrelsen, 2009).

Röntgensjuksköterskans roll i vården
Röntgensjuksköterskan ansvarar både för vården runt patienten och för den tekniska 
utrustningen vid en radiografisk undersökning. Att vägleda och informera samt stödja 
patienten efter dennes behov vid dessa undersökningar utgör huvudsakliga handlingar för god 
vård (Andersson, Fridlund, Elgán & Axelsson, 2008). 

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor och Vårdförbundet har tillsammans utvecklat en 
yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor (Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor, 2008). 
Denna syftar till att klargöra vad yrkesgruppen etiskt står samt arbetar för med utgångspunkt i 
vårdmötet. Här nämns röntgensjuksköterskans kliniska ansvar gentemot patienten för 
bedrivande av god vård. Röntgensjuksköterskan ska bl.a. arbeta för respekt, värna om 
patientens integritet och värdighet samt lindra obehag. Patientens självbestämmande skall
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även beaktas och patienten ska få sådan information att denne så långt som möjligt kan fatta 
eget ställningstagande inför vård, undersökning och/eller behandling. Vid intima 
undersökningar kan patienten tyckas vara i en utlämnad position. För att inte orsaka ett 
onödigt vårdlidande är det därför av stor vikt att stödja patienten och tillgodose denne med en 
trygg atmosfär (Hanssen, 2005).

Begreppet intimitet
Nationalencyklopedin definierar ”intimitet” som känslan av personlig närhet och förtrolighet. 
Dessutom, i enighet med vad manliga sjuksköterskor uttryckte i studien av Inoue, Chapman & 
Wynaden (2006), så kan intimt vårdande innefatta både fysiska och känslomässiga aspekter. 
Den fysiska aspekten utgörs bl.a. av vårdande som inkräktar på patientens personliga sfär,
t.ex. vid vårdmoment som assistans vid toalettbesök, dusch, tvätt, på- och avklädning samt 
behandling som involverar beröring av genitalnära områden. Vidare kan sådan beröring som 
innefattar undersökning av, eller direkt fysisk kontakt med, kroppsområden vars blottläggande 
kan komma att framkalla pinsamhet och/eller obekvämhet hos antingen sjuksköterskan eller 
patienten, beskrivas som intima (Harding, North & Perkins, 2008). Därtill kan känslomässig 
intimitet innefatta samtal om sexualitet, men också djupare konversationer om exempelvis 
smärtlindring eller patientens familjesituation (Inoue et al., 2006). 

På en röntgenavdelning kan ovanstående tänkas förekomma bl.a. vid undersökningar som 
hysterosalpingografi, konventionell- och/eller datortomografikolonröntgen, konventionell 
lungröntgen, mammografi, förberedelser vid angiografier och interventionell radiografi, 
sentinel node vid bröstcancer, miktionsuretrocystografi samt bäckenmätning. 

Upplevelser av intim vård
Studier visar på att sjuksköterskans könstillhörighet inte är av särskild betydelse för patienter
vid vanligt förekommande tekniska vårdmoment, t.ex. vid administrerande av intravenös 
infusion eller kontroll av kroppstemperatur med oral termometer. Däremot ses tydliga 
preferenser av sjuksköterskans kön vid intimare vårdmoment, t.ex. tvättning eller rakning av 
könshår (Chur-Hansen, 2002). Vid intim vård föredrar flertalet vårdtagare vårdgivare av 
samma kön (Kersssens, Benzing & Andela, 1997) och preferensen framställs vara tydligast 
hos yngre kvinnliga vårdtagare (Chur-Hansen, 2002; Edwards, 1998). 

Studier som undersökt manliga sjuksköterskors upplevelser av intimt vårdande av kvinnliga 
patienter visar bl.a. på att sjuksköterskorna upplevde rädsla för att deras vårdande intentioner 
skulle misstolkas som sexuella anspelningar (Harding et al., 2008; Keogh & Gleeson, 2006). I 
samband med detta kände många av de manliga sjuksköterskorna även stress och oro över 
risken av att missuppfattas. Sjuksköterskorna uppgav diverse strategier för att hantera de 
situationer som krävde intim vård. Bl.a. användes kommunikation där man frågade patienten 
om lov och förklarade sitt handlag (Harding et al., 2008). Vidare uppgav manliga 
sjuksköterskor i studien av Inoue et al. (2006) strategier som självdistansering i form av att 
undertrycka eventuella känslor av obekvämhet, nervositet och/eller pinsamhet i samband med 
intima vårdmoment. Ingen tidigare forskning har dock hittats om manliga 
röntgensjuksköterskors upplevelser av intim vård med kvinnliga patienter. Således anses det 
föreligga en bristande vetskap om fenomenet varför författarna till denna studie ser ett behov 
av att belysa ämnesområdet.

I denna studie kommer begreppet ”vård” i samband med radiologiska undersökningar att 
användas på samma sätt som begreppet ”hälso- och sjukvård” tillämpas i Hälso- och 
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sjukvårdslagen; ”Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt 
förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador” (SFS, 1982:763, 1 §).

TEORETISK REFERENSRAM

Denna studie utgår från en vårdvetenskaplig ansats där forskningen har fokus på patienten och 
dennes livsvärld. För att erhålla ökad förståelse för patientens upplevelser kan forskningen 
även inriktas på vårdpersonals upplevelser av att bedriva vård. Eftersom vårdpersonalen utgör 
en del av vårdrelationen kan det antas att vårdares upplevelser av ett fenomen således utgör en 
viktig komponent för att erhålla kunskap som i förlängningen kan gynna patienten och bidra 
till dennes välbefinnande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

För att belysa fenomenet intimt vårdande i samband med radiologiska undersökningar har 
inspiration från fenomenologin hämtats. Fenomenologin avser att beskriva och förklara på 
vilket sätt ett fenomen framträder samt hur det gestaltar sig (Forsberg & Wengström, 2008). 
Vidare utgår fenomenologin från att förstå ett fenomens ursprung utifrån upplevda
erfarenheter av den studerades verklighet (Kvale, 1997). Därtill skiljer inte fenomenologin 
mellan delar som subjektivt och objektivt, utan fokuserar på helheten av kropp och själ som 
något odelbart (Jahren Kristoffersen, 2005). Begreppet fenomen kan förklaras som ”det som 
visar sig”, dvs. hur fenomenet ter sig för det studerade subjektet (Dahlberg, 1997). Subjekten 
för datainsamling i denna studie utgörs således av manliga röntgensjuksköterskor och deras 
erfarenheter och upplevelser av fenomenet intim vård.

Livsvärld
Livsvärlden är den värld som varje människa upplever till vardags, här och nu, och som alltid 
finns med oss. Det är därmed en omöjlighet att skilja sig från livsvärlden. Livsvärlden är alltså 
i högsta grad subjektiv och upplevs ur varje människas eget perspektiv. 
Livsvärldsperspektivet uppmärksammar människans upplevelser, erfarenheter och 
uppfattningar utifrån individens perspektiv. Det finns således ingen rätt eller fel livsvärld. Den 
är sann såsom den uppträder för varje människa (Dahlberg et al., 2003; Jahren Kristoffersen, 
2005; Kvale, 1997).

Vårdrelation
Vårdrelationen är den relation och samvaro som bildas mellan patient och vårdare i samband 
med en patients hälso- och sjukvårdsvistelse. Vårdrelationen är således begränsad till längden 
av patientens vistelse och upphör att gälla då vårdkontakten upphör. Relationen är därtill 
asymmetrisk mellan vårdare och patient då vårdaren har professionell kunskap och makt i sin 
yrkesposition medan patienten är just patient, dvs. är där av en hälsorelaterad orsak. Genom 
att skapa en god vårdrelation, där båda parter ömsesidigt möter varandra, ges dock möjlighet 
till en positiv inverkan på patientens välbefinnande och därmed livsvärld (Dahlberg et al., 
2003; Jahren Kristoffersen & Nortvedt., 2005; Wiklund, 2003). 

Välbefinnande och lidande
Välbefinnande liksom lidande är subjektiva upplevelser. Härvid kan en vårdare aldrig fullt ut
förstå en annan människas upplevelser av välbefinnande eller lidande. I begreppen inkluderas 
såväl fysiska som psykiska och andliga aspekter (Dahlberg et al., 2003). Enligt Dahlberg et al.
(2003) utgör välbefinnande och lidande ett spänningsförhållande, där upplevelsen av ena 
känslan inte kan utesluta upplevelsen av den andra. Du kan således uppleva välbefinnande 
såväl som lidande samtidigt. Ett lidande som uppstår till följd av vård, eller bristen av vård, 
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benämns som vårdlidande. För att förhindra detta lidande bör vårdaren bl.a. se till så att 
patienten blir delaktig, inte känner sig maktlös samt får tillräckligt med information inför 
varje vårdmoment (Ibid.). 

PROBLEMFORMULERING

Då manliga röntgensjuksköterskor är klart underrepresenterade inom yrkeskategorin kan det 
tänkas att patienter förväntar sig att en kvinnlig röntgensjuksköterska kommer att utföra den 
aktuella undersökningen. Ovanligheten av manliga företrädare inom yrkesgruppen kan 
medföra förvecklingar då patientens förväntningar av en kvinnlig undersökare inte infrias. 
Enligt Chur-Hansen (2002) kan närvaron av en manlig sjuksköterska medföra obehag för 
kvinnliga patienter vid undersökningar där intima delar exponeras. I takt med att antalet 
manliga röntgensjuksköterskor ökar uppkommer också ett ökat antal interaktioner med 
kvinnliga patienter. Så länge risken kvarstår att intima undersökningar som utförs av manliga 
sjuksköterskor upplevs kunna leda till genans och/eller obehag hos någon av parterna så finns 
här ett uppenbart problem. Då vården bl.a. strävar efter respekt för patientens integritet och 
värdighet (SFS, 1982:763) är det av oerhörd vikt att vården, kanske speciellt vid intimt 
vårdande, inte upplevs som onödigt krävande. Detta kan hota en god vårdrelation mellan 
kvinnlig patient och manlig sjuksköterska och behöver vidare undersökas för djupare 
förståelse. 

Som manliga blivande röntgensjuksköterskor önskar författarna av denna anledning ökad 
insikt i fenomenet. För att i framtiden kunna skapa en så god vårdrelation som möjligt till 
kvinnliga patienter har fokus i denna studie därför lagts på att undersöka manliga 
röntgensjuksköterskors upplevelser av att vårda kvinnliga patienter vid intima radiologiska 
undersökningar. Genom att synliggöra dessa upplevelser kan förhoppningsvis vidare 
reflektioner uppstå. Medvetandegörandet av fenomenet är ett första steg mot en bättre 
vårdande relation. För att klarlägga detta önskade följande frågeställningar undersökas och 
om möjligt besvaras:

 Hur upplever manliga röntgensjuksköterskor det att undersöka kvinnliga patienter vid 
intima radiologiska undersökningar? 

 Vilka situationer kan upplevas som intima av manliga röntgensjuksköterskor?
 Vad försvårar manliga röntgensjuksköterskors vårdrelation med kvinnliga patienter vid 

intima radiologiska undersökningar?
 Vad underlättar manliga röntgensjuksköterskors vårdrelation med kvinnliga patienter vid

intima radiologiska undersökningar?

SYFTE

Syftet med denna intervjustudie var att undersöka manliga röntgensjuksköterskors upplevelser 
av att undersöka kvinnliga patienter vid intima radiologiska undersökningar.
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METOD

Urval
Urvalet utgjordes av fem manliga legitimerade röntgensjuksköterskor från tre mellanstora 
sjukhus i södra Sverige. Samtliga informanter hade svensk härkomst och hade genomfört sin 
röntgensjuksköterskeutbildning i Sverige. Informanternas åldrar varierade från 25 till 49 år 
med yrkeserfarenhet från åtta månader till 21 år. För att belysa eventuellt skilda uppfattningar 
eftersträvades en blandad population med varierande ålder och yrkeserfarenhet. Därmed 
utgjorde informanternas ålder och antal verksamma år inom röntgenverksamhet varken 
inklusions- eller exklusionskriterier. Informanterna skulle dock vara yrkesverksamma vid 
tillfället för att därigenom kunna återspegla aktuella upplevelser och uppfattningar om 
fenomenet. Således rekryterades informanter genom ändamålsenligt urval eftersom en viss 
variation hos informanterna eftersöktes för studiedeltagande (Polit & Tatano Beck, 2006).

Datainsamling
En kvalitativ ansats användes som tillvägagångssätt för denna studie. Eftersom inspiration 
hämtades från ett fenomenologiskt perspektiv önskade författarna en djupare insikt i 
fenomenet. Därför ansågs intervjuer vara bäst lämpade för insamling av data (Dahlberg, 
1997). Informanter rekryterades genom att inledningsvis kontakta avdelningschefen på 
respektive röntgenavdelning via telefon. Avdelningschefen informerades därvid muntligt om 
studiens syfte och påtänkta metodik. Om intresse fanns skickades därefter ett 
informationsbrev (se bilaga 1) där mer utförlig information om studien presenterades. Vidare 
ombads avdelningschefen skriva under informerat samtycke för godkännande av 
studiegenomförande på arbetsplatsen. När informerat samtycke givits skickades
informationsbrev för informanter (se bilaga 2) till avdelningschefen som sedan delade ut 
dessa till möjliga deltagare. Intresserade informanter delgavs informerat samtycke samt fick 
uppge kontaktuppgifter. Därefter kontaktades studiens deltagare och tid och plats för påtänkta 
intervjuer beslutades.

Intervjuformen bestod av semistrukturerade intervjuer. För att inte ha ett alltför strukturerat 
och styrande samtal utgörs en semistrukturerad intervju vanligtvis av breda frågor som 
möjliggör en mer naturlig dialog (Polit & Tatano Beck, 2006). Intervjun ska ta upp 
förutbestämda områden som författarna anser vara intresseaktuella, men ordningen som dessa 
frågor behandlas i är obestämd och berörs efter hur samtalet yttrar sig. Därtill användes en 
intervjuguide (se bilaga 3) med nedskrivna förslag till frågor och stödpunkter för att kunna 
leda in informanterna mot för studien relevanta områden när detta ansågs behövligt (Ibid.; 
Dahlberg, 1997; Kvale, 1997). Data insamlades genom bandupptagna intervjuer vilka varade
mellan 15-35 minuter. För att erhålla en överblick av intervjufrågornas kvalitet och 
författarnas egen metodik inleddes datainsamlingen med en pilotintervju (Hansagi & 
Allebeck, 1994). Då innehållet av pilotintervjun ansågs hålla god kvalitet och svara mot 
studiens syfte togs beslutet att innefatta denna i resultatet. Efter pilotintervjun reviderades 
intervjuguiden genom att tidigare under intervjuerna låta informanterna definiera begreppet 
intimitet. Övriga frågor följde dock inte en på förhand bestämd ordning utan behandlades 
utefter hur samtalet yttrade sig. Därmed behandlade även övriga fyra intervjuer de 
ursprungliga innebörderna. Samtliga intervjuer ägde rum under arbetstid på respektive 
informants arbetsplats. Under intervjuerna åtog författarna förutbestämda roller samt delade 
gemensamt ansvar för intervjuernas följsamhet.

Analys
Analys av insamlad data utgick från manifest kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 



6

Lundman, 2004) då denna analysmetod ansågs bäst motsvara denna studies syfte. Manifest
innehållsanalys innebär bearbetning av det mer beskrivande och konkret sagda innehållet. 
Inledningsvis transkriberades alla intervjuer ordagrant. Transkriptionerna kontrollerades därpå 
gentemot banduppspelningarna för att avstämma att all nedskriven data överförts korrekt. 
Därefter lästes intervjuerna igenom flertalet gånger för att erhålla en kontextualiserad 
förståelse och god överblick av respektive intervju (Dahlberg, 1997). När författarna gjort sig 
bekanta med materialet påbörjades analysprocessen där intervjudata delades in i mindre 
meningsbärande enheter som efter abstrahering placerades under större kategorier (se bilaga 
4). Analysprocessen utförde författarna tillsammans. Inledningsvis valdes meningsbärande 
enheter ut, dvs. ett ord eller ett stycke som representerar en central innebörd relaterat till 
studiens forskningsområde. Därefter kondenserades enheterna till mindre ord eller meningar 
med samma innebörd som den ursprungliga enheten. Dessa belades därefter med koder, som 
vanligtvis består av ett eller fåtalet ord. Koden ska frambringa essensen av den 
meningsbärande enheten som koden representerar. När alla intervjuer hade abstraherats från 
meningsbärande enheter till koder jämfördes sedan kodernas likheter och skillnader, varefter 
de sorterades och grupperades in i subkategorier. En kod får inte passa in i mer än en 
subkategori varför de bearbetades i sådan grad att detta uppfylldes. Subkategorierna 
placerades därefter i kategorier vilket utgör det slutgiltiga steget av analysprocessen. 
Kategorierna namngavs efter den gemensamma nämnaren av subkategorierna (Graneheim & 
Lundman, 2004).

Forskningsetiska aspekter
För att de forskningsetiska kraven enligt Helsingforsdeklarationen (2008) skulle uppfyllas 
vidtogs följande åtgärder. Inför deltagandet i denna studie informerades samtliga informanter 
och avdelningschefer om syftet med studien samt ombads skriva under informerat samtycke 
för deltagande. Vidare upplystes informanterna om att deltagande i studien var frivilligt och 
att de hade rätt att när som helst kunna avsluta deltagandet utan given anledning. 
Bandupptagna intervjuer kom endast att utföras efter informanternas samtycke. All data har 
behandlats konfidentiellt och informanterna har avidentifierats. All information om 
deltagarnas rättigheter gavs både muntligt och skriftligt.

Vidare har endast studiens författare och handledare haft tillgång till intervjudata. 
Framkommet material har därtill endast använts för ändamål motsvarande studiens syfte. All 
intervjudata förstördes efter studiens avslut.

RESULTAT

Analysen resulterade i tre övergripande kategorier samt sju subkategorier: Intimitet inom 
röntgenverksamhet; Faktorer som inverkar på mötet med subkategorierna Faktorer hos 
patienten som inverkar på mötet och Faktorer hos röntgensjuksköterskan som inverkar på
mötet; samt Att underlätta intima radiologiska undersökningar med subkategorierna Att 
informera, Att begränsa sin beröring, Att agera professionellt, Att begränsa patientens 
nakenhet samt Att ta hjälp av en kvinnlig kollega.

Intimitet inom röntgenverksamhet
Samtliga informanter uppgav vad de upplevde kunna vara intimt inom yrkesverksamheten. 
Här uppenbarades framförallt tillfällen när patienten var naken eller behövde klä av sig plagg 
som täckte intima områden. Att blottlägga en kvinnlig patients bröst, underliv och/eller stjärt 
tycktes därtill vara centrala aspekter som upplevdes som intima. Det uttrycktes även att
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graden av nakenhet, dvs. hur mycket kläder som behövde avlägsnas, kunde göra att känslan 
av intimitet blev mer påtaglig. Oftast innebar detta att ju mer avklädning som undersökningen 
krävde desto mer intim upplevdes situationen. Därtill nämnde en informant att känslan av 
intimitet ökade om patienten behövde vara naken en längre tid.

Oftast är det väl mer lite om dom är avklädda eller, ja, ehh, ju mer avklädda dom är 
också. Samtidigt så beror det också liksom på om dom, ehh, hur länge dom ska vara 
avklädda. (Informant 1)

Flertalet gånger nämndes att det kunde upplevas intimt om beröring av patienten ingick i 
undersökningen. Detta yttrades mestadels om beröringen omfattade genitalnära områden eller 
områden nära kvinnans bröst. Häri innefattades bl.a. steriltvättning av patientens ljumske 
inför angiografier och lokalisering av symfysen som anatomiskt riktmärke inför bildtagning. 
Vidare uppfattades lungröntgen, mammografier samt sentinel node vid bröstcancer kunna 
vara intimt då kvinnans bröst exponeras och/eller vidrörs vid dessa undersökningar.

Undersökningar som konkret innefattar underliv eller anus var de som framstod vara mest 
intima. Förberedelser inför hysterosalpingografier och insättandet av rektal pip vid 
kolonröntgen tycktes där vara typexemplen på intima radiologiska situationer som 
informanterna ofta kom att tänka på.

Ja, det är just att man är i dom intima delarna på kroppen då kanske, som gör att det 
känns lite mer… exponera brösten och underlivet då va. (Informant 4)

Det påtalades även av en informant att situationer där patienten upplevdes vara utlämnad 
kunde innefattas i begreppet intimitet. Exempelvis nämndes situationer där patienten var 
nedsövd i respirator eller när patienten var svårt sjuk och inte kunde tala för sig själv. När 
röntgensjuksköterskan då kom nära inpå patienten upplevdes vårdrelationen bli intim. Således 
tillkom emotionella aspekter av begreppet intimitet. Häri förelåg dock en diskrepans med 
övriga informanter. Dessa menade istället att det vid redan intima undersökningar upplevdes 
mindre intimt om patienten var svårt sjuk eller hade dåligt allmäntillstånd. De upplevde då att 
det intima i undersökningen hamnade i bakgrunden och att fokus kom att ligga på patientens 
sjukdomstillstånd.

Slutligen nämnde samtliga informanter att de upplevde att intima undersökningar oftast inte 
orsakade problem. Därvid betonades också att intimitet sällan upplevdes som besvärande; att 
det var en del av deras yrke vilket avdramatiserade fenomenet. Informanterna påtalade därtill 
att flertalet lösningar fanns att tillgå när problematik uppstod.

Faktorer som inverkar på mötet
Utgången för mötet med den kvinnliga patienten påverkades av flertalet faktorer och 
omständigheter. Faktorerna framstod särskiljas genom vem i vårdrelationen de upplevdes utgå 
från. 

Faktorer hos patienten som inverkar på mötet
De manliga röntgensjuksköterskorna upplevde att utgången av vårdmötet huvudsakligen var 
situationsberoende och därmed beroende på hur patienten reagerade i samband med den 
intima undersökningen. Häri tycktes patientens inställning till att vårdas av en manlig 
röntgensjuksköterska vara central. Om patienten uppfattades vara trygg i situationen och inte 
besvärades av att vårdas av den manliga röntgensjuksköterskan upplevdes mötet bli enklare.
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Därtill ansågs en oberörd och avslappnad patient påverka mötet positivt. En öppen patient 
som uttryckte sina önskemål upplevdes därvid också kunna underlätta intima undersökningar 
då röntgensjuksköterskan fick en klarare bild av patientens uppfattning om undersökningen. 
Detta medförde att röntgensjuksköterskan kunde avväga situationen enklare och därmed 
anpassa sitt handlingsförfarande efter patientens preferenser. Ett alltför öppet förhållningssätt 
kunde däremot upplevas påfrestande och genant av röntgensjuksköterskan, t.ex. om patienten 
självvalt klädde av sig mer än nödvändigt för undersökningen. 

När hon kom in, så // slängde hon av sig den här patientrocken direkt och då sprang 
hon runt där inne i bara trosorna liksom och hade inga problem och topless också 
såklart, och jag liksom kände att jag vill ta på (klä på, författarnas anm.) henne, men // 
då kände man lite så här att ah, springa och ha en halvnaken patient här inne liksom, 
det kändes lite skumt. (Informant 1)

Patientens ålder angavs vara en faktor av betydelse för utgången av vårdmötet. Av flertalet 
informanter ansågs intimiteten bli mer påtaglig vid undersökning av yngre kvinnor och 
tonåringar jämfört med äldre kvinnor. Detta förklarades genom att yngre kvinnors identitet, 
självbild och mognad inte ansågs vara färdigutvecklade. Således upplevdes dessa kvinnor ofta 
vara skörare. Till följd av detta uppfattades yngre kvinnor vara mer känsliga och generade av 
intima undersökningar med en manlig röntgensjuksköterska. Detta ledde i sin tur till att 
röntgensjuksköterskan kunde uppleva den intima undersökningen som mer känslig att utföra. 

De patientfaktorer som mest frekvent nämndes kunna påverka mötet och utgången av intima 
undersökningar var patientens kultur och religion. Samtliga informanter upplevde att religiösa 
och kulturella skillnader kunde försvåra undersökningen. Häri innefattades de tillfällen då 
kvinnan inte får vidröras eller visa sig avklädd inför den manliga röntgensjuksköterskan. I 
dessa fall omöjliggjordes undersökningens utförande. 

På utländska patienter så är det ju säkert ens kultur ju som gör att det är jobbigt för 
dom // En främmande så att säga som tar på deras blottade kropp. (Informant 4)

Vidare betonades att språkliga brister hos patienter med utländsk härkomst kunde utgöra en 
svårighet. Om kommunikationen var så bristfällig att man inte kunde göra sig förstådd 
uppstod problem eftersom röntgensjuksköterskan inte kunde förmedla information om 
undersökningsförfarande, t.ex. att be patienten klä av sig på överkroppen inför en 
lungröntgen. Även hos icke utländska patienter påtalades vikten av att patienten förstod 
undersökningens syfte och förfarandet bakom. Kommunikationen ansågs således vara av stor 
vikt vid alla intima radiologiska undersökningar där en förberedd och informerad patient 
upplevdes kunna förenkla mötet. 

Slutligen uttrycktes att om patienten hade tidigare erfarenheter av röntgen- eller övrig 
sjukhusverksamhet så skapades bättre förutsättningar för en lyckad undersökning. Detta för 
att patienten då upplevdes vara van vid sjukhusmiljö och att vara omgiven av 
sjukvårdspersonal. Därmed värderades inte könet på vårdaren i samma utsträckning.

Faktorer hos röntgensjuksköterskan som inverkar på mötet
Informanterna påtalade flera egenskaper och faktorer hos den manliga röntgensjuksköterskan 
som kunde inverka på mötet med patienten. Däribland nämndes röntgensjuksköterskans 
inställning och förhållning till intima radiologiska undersökningar. Att vara trygg med 
situationen och inte beröras av intimiteten upplevdes underlätta mötet med patienten. Känslan 
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av trygghet upplevdes då även kunna förmedlas till patienten som i sin tur tycktes bli mindre 
obekväm av situationen. Detta uttrycktes kunna skapa goda förutsättningar för en bra 
undersökning. Som motsats påtalades också att om röntgensjuksköterskan var nervös eller 
generad av undersökningen kunde även detta överföras till patienten.

Om man är tryggare med situationen så... så tror jag också att man ger den känslan 
till patienten. Att det här är hel okej det här. Och att det här är inget konstigt. Så det 
tror jag säkert att man kan föra över på patienten. Det tror jag. (Informant 5)

Hos flera informanter upplevdes bara det faktum att vara av manligt kön medföra ett ansvar 
att hålla sig mer professionell i sitt bemötande mot kvinnliga patienter jämfört med vad 
kvinnliga röntgensjuksköterskor behöver vara. Toleransnivån för hur röntgensjuksköterskan 
bemöter patienter tycktes vara något lägre för manliga röntgensjuksköterskor. Detta 
exemplifierades med att en kvinnlig röntgensjuksköterska kunde skämta om att hon tog ”lite 
extra” på en attraktiv och muskulös manlig patient. För en manlig röntgensjuksköterska 
upplevdes det däremot inte vara acceptabelt att skämta om att beröra en attraktiv kvinnlig 
patient ”lite extra”. Således tycktes manliga röntgensjuksköterskor behöva en försiktigare 
hållning i vårdrelationen med kvinnliga patienter. 

Röntgensjuksköterskans ålder betonades av somliga informanter kunna spela roll för utgången 
av det intima i mötet. Härvid menade man att yngre röntgensjuksköterskor antagligen hade 
det kämpigare att initialt vinna förtroende hos patienten. Detta särskilt vid tillfällen då också 
patienten var yngre eller var jämngammal med röntgensjuksköterskan. Det tycktes därtill vara 
till röntgensjuksköterskans fördel att vara närmare medelålder eller äldre. Flertalet
informanter upplevde att patienter, främst yngre patienter, kände sig mer direkt trygga med en 
äldre manlig vårdare vid intima undersökningar. Detta antyddes kunna bero på att någon 
eventuell sexuell spänning inte existerade vid denna situation. Vidare upplevde informanterna 
att det med ålder kom livserfarenhet och yrkeserfarenhet vilket tycktes underlätta intima 
undersökningar. Därtill medförde erfarenheten att man kunde förhålla sig mer naturligt i 
mötet med patienten. Då man var mer bekant med yrkesrollen och intima vårdmoment samt 
säkrare i sitt handlag och förhållningssätt gentemot patienten, blev man tryggare i sig själv 
och därmed också i undersökningssituationerna. Eventuella känslor av pinsamhet och/eller 
genans hos röntgensjuksköterskan vid intima undersökningar påstods successivt minska med 
åren. 

Ja asså jag tror att ju äldre man blir ju mindre… ehh ju mindre känsligt det kanske 
blir då med, med just den intima närheten så att säga och. Och att då har man så 
mycket erfarenhet med sig, just av dom situationerna så. Så blir det mindre känsligt 
helt enkelt. Så känner jag i alla fall. (Informant 5)

I samband med yrkeserfarenhet berördes även utbildningen till röntgensjuksköterska och 
huruvida denna kunde bidra med kunskap och hantering av intima situationer med patienter 
av motsatt kön. Ingen av informanterna ansåg att teoretisk undervisning i intimt vårdande av 
motsatt kön var en nödvändighet för att lära sig att hantera intima undersökningar. Betoning 
lades istället på det praktiska; att man fick lära sig under yrkesverksamma studier samt i 
yrkeslivet efter utbildningen. Därtill nämndes att det var av vikt att man fick utföra dessa 
typer av undersökningar under sin praktikförlagda utbildning. Detta för att inte riskera att 
”blockeras” vid intima undersökningar i framtiden till följd av rädsla eller oerfarenhet. Vidare 
nämndes att då man söker till röntgensjuksköterskeprogrammet så bör man veta vad man ger 
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sig in på och vad yrket kommer att innebära, dvs. att nakenhet, avklädning och intima 
vårdmoment förekommer.

Att underlätta intima radiologiska undersökningar
För att underlätta intima undersökningar, både för den kvinnliga patienten och för sig själva, 
berättade informanterna hur de aktivt handlade vid dessa situationer. 

Att informera
Att tydligt förklara förfarandet och sitt handlingssätt för patienten såväl före som under 
undersökningen ansågs vara en grundläggande aspekt för att underlätta vårdrelationen för 
båda parter. Situationen upplevdes förenklas om patienten var införstådd med varför aktuella 
moment var nödvändiga för undersökningen. Att informera patienten om varför denne 
exempelvis behöver avlägsna sin BH inför en lungröntgen eller varför röntgensjuksköterskan 
behöver vidröra patienten för att lokalisera symfysen betonades underlätta situationen 
betydligt. Därtill bidrog ett övertydligt förklarande till att lättare kunna hantera det intima i 
mötet. Genom att vara tydlig i sitt förklarande minskade man även risken av att patienten 
skulle missuppfatta röntgensjuksköterskans beröring som sexuella handlingar. Detta var extra 
påtagligt hos yngre kvinnor varför man var extra tydlig och informerande gentemot dem. 

Om man till exempel sätter en pip i stjärten, som jag gör då på kolon // att man talar 
om att ”nu lyfter jag på tröjan” och ”nu sätter jag handen här” och så här. Så man 
förklarar, man ehh, berättar vad man gör innan liksom. Det ska man ju alltid göra 
men man kanske får dra i handbromsen ytterligare ett snäpp när man är inom dom 
zonerna så att säga. (Informant 3)

Hos patienter där brister i språklig kommunikation rådde använde sig röntgensjuksköterskan 
av kroppsspråk för att förmedla information och instruktioner till patienten. På så sätt 
underlättades undersökningen eftersom patienten trots språkliga brister förstod utförandet och 
följaktligen kunde samarbeta med röntgensjuksköterskan.  

Att begränsa sin beröring
En annan strategi för att underlätta den intima undersökningen var att röntgensjuksköterskan 
begränsade sig i sin beröring av patienten. Här innefattades att direkt minska den fysiska 
beröringen av patienten, att förhålla sig mer försiktig i sin beröring samt att strategiskt välja 
var man vidrörde patienten. Informanterna uppgav att de ofta tänkte sig för innan de vidrörde 
en kvinnlig patient vid intima undersökningar för att respektera patientens integritet och 
bevara en trygg atmosfär. För att inte få patienten att känna sig illa till mods när man behövde 
vidröra denne för undersökningens utförande valde somliga informanter dessutom att ibland 
ta på mindre intima delar på kroppen än de vanligen brukade. Exempelvis nämnde en 
informant att han ofta tog på höftbenskammen istället för på symfysen vid lokalisering av 
utgångspunkten för bildtagning, trots att symfysen egentligen var ett lämpligare riktmärke för 
undersökningen.

Man håller lite större avstånd och man kanske inte ehh, känner efter sy… ehh ja… // 
då kanske man känner på andra ställen än på symfysen just där det är vid ehh, 
närheten utav eller ehh… man känner kanske mera höftkanten också räknar man ut 
avståndet till symfysen och göra såna saker. // Det är ju just för att inte vara, ehh, för 
intim så att säga med den patienten. (Informant 5)
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Det uttrycktes även att man inte tog på patienten om det inte fanns undersökningsmässiga 
grunder bakom beröringen då detta upplevdes riskera att åsamka onödigt obehag för 
patienten.

Att agera professionellt
Att gå in i sin yrkesroll och handla professionellt ansågs underlätta intima undersökningar. 
Flertalet informanter påtalade här vikten av att inledningsvis lyckas skapa en god kontakt med 
patienten för att på så sätt lägga en god grund för det fortsatta mötet. Genom att vara 
tillmötesgående, att visa förståelse och uppträda med respekt för patienten skapades goda 
förutsättningar för en god vårdrelation. Detta innebar att man tog varje patient på största allvar 
och inte förbisåg dennes behov utan visade sig finnas till hands för patienten samt var 
närvarande i situationen. Patientens välbefinnande upplevdes härmed stimuleras vilket tycktes 
underlätta den intima undersökningen. 

Att vara lyhörd och varsam mot patienten och inte agera plumpt eller oförsiktigt beskrevs 
vidare kunna förmildra omständigheterna kring undersökningen. Det betonades också att man 
inte agerade nonchalant eller överlägset mot patienten. För att inte försvåra mötet försökte 
informanterna även agera så vardagligt som möjligt trots de intima inslagen för att på så vis 
avdramatisera situationen. Om mötet med kvinnan trots detta upplevdes som besvärande så 
tycktes det underlätta för röntgensjuksköterskan att visa för patienten att man gjorde sitt bästa 
för att hantera undersökningen. Det ansågs därvid också vara professionellt att kunna anpassa 
sig efter rådande situation. Således var röntgensjuksköterskorna inte standardiserade eller 
låsta i sitt handlande eller bemötande mot patienten utan mötte varje patient efter dennes 
enskilda behov. Därigenom skapades så goda förutsättningar som möjligt för undersökningens 
fortgående. 

Underlätta är väl att ja, att man visar sig förstående för patienten och att man får upp 
en liksom, en sorts kontakt, att… man klampar liksom inte in som nån kaxig, okänslig 
människa. (Informant 3)

Somliga informanter hävdade därtill att det kunde underlätta att ta personligt avstånd från 
patienten genom att agera något striktare i sitt professionella bemötande än vad man gjorde 
vid en icke-intim undersökning. Man kunde då använda sin faktiska yrkesroll som ursäkt för 
att vara mindre personlig i mötet. Då kunde man också fokusera mer på det instrumentella i 
undersökningen, t.ex. att främst fokusera på bildtagning och tekniskt handlande istället för på 
patienten. Genom att på detta sätt distansera sig från patienten upplevdes intimiteten bli 
mindre påtaglig och härigenom minskade man känslor av obehag eller genans.

Att begränsa patientens nakenhet
Hos samtliga informanter var patientens nakenhet en av de huvudsakliga uppfattningarna om 
vad som utgjorde en intim undersökning. Därför betraktades det också som att minskad 
exponering av patientens nakenhet kunde underlätta undersökningen. Detta uppnåddes genom 
att antingen skyla patienten efter möjligaste mån eller att ge patienten avskildhet då denne 
exempelvis bytte om. 

Att skyla patienten innebar att man försökte täcka över exponerade intima områden på 
patienten när blottläggande av området inte var en absolut nödvändighet för undersökningen. 
Detta gjordes genom att använda patientens egna kläder, patientrockar, handdukar och/eller 
sängkläder. Man lät därvid också patienten behålla sina egna kläder på sig i så stor 
utsträckning som möjligt. Röntgensjuksköterskan upplevde att patienten var mindre utlämnad 
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och utsatt då man skylde denne och att skyla patienten ansågs av flertalet informanter vara det 
enklaste och mest effektiva sättet för att underlätta en intim undersökning.

Ja det kan ju va lite genant, dom tycker ju att det är lite pinsamt att klä av sig då 
kanske va. Det syns ju på dem, ehh, dom vill ju försöka skyla sig så gott det går va. // 
Är det så att dom är väldigt generade va då får man ju ta på dom en patientrock som 
vi har att erbjuda då, som vi vet det inte är några metalldelar eller röntgentäta 
föremål i. Då går det oftast bättre. (Informant 4)

Det andra sättet för att begränsa patientens exponering av naken hud åstadkoms genom att 
lämna undersökningsrummet när kvinnan bytte om eller avlägsnade sina kläder. Att här lämna 
kvinnan i avskildhet minskade således risken av att hon skulle känna sig utsatt eller iakttagen 
av röntgensjuksköterskan. 

Att ta hjälp av en kvinnlig kollega
Vid situationer där det inte ansågs lämpligt att en manlig röntgensjuksköterska själv utförde 
undersökningen tog man hjälp av en kvinnlig kollega. Dessa situationer nämndes framförallt 
vid utländska patienter där kulturella och/eller religiösa skäl ansågs förhindra att en manlig 
röntgensjuksköterska kunde genomföra undersökningen. Vidare användes kvinnliga kollegor 
vid undersökningssituationer där intimiteten upplevdes som alltför påtaglig. Att ta hjälp av en 
kvinnlig kollega innebar att man använde kvinnlig personal som ”förkläde” vid 
undersökningen alternativt bytte undersökare helt och hållet. Det betonades att den manliga 
röntgensjuksköterskan vid dessa tillfällen inte tog illa upp eller kände sig nedslagen utan här 
endast verkade för att underlätta för patienten i dennes situation.

Att ha en kvinnlig kollega närvarande i undersökningsrummet, dvs. som ett ”förkläde”, ansågs 
kunna bidra till en tryggare atmosfär för den manliga röntgensjuksköterskan. Det framstod 
även som att patienten tycktes kunna bli lugnare om en kvinnlig kollega medverkade i 
rummet. Närvaron av kvinnlig personal upplevdes därmed kunna avdramatisera den intima 
påtagligheten vilket underlättade undersökningens fortskridande. Med risk för att patienten 
skulle missuppfatta röntgensjuksköterskans interventioner som sexuella handlingar upplevde 
en informant att närvaron av kvinnlig personal även kunde utesluta denna rädsla för 
feltolkning.

Det som oftast nämndes kunna underlätta en intim radiologisk undersökning med en kvinnlig 
patient var att byta till en kvinnlig kollega som fick utföra undersökningen istället för den 
manliga röntgensjuksköterskan. Bytena utfördes t.ex. då röntgensjuksköterskan upplevde att 
det blev för jobbigt för patienten eller om patienten själv uttryckte en önskan om att bli 
undersökt av en kvinna. På somliga informanters arbetsplatser bytte man även per automatik 
till en kvinnlig kollega vid hysterosalpingografier eftersom detta ansågs redan på förhand vara 
en högst intim och påfrestande undersökning. Därvid strävade man efter att inte utsätta 
patienten för onödigt obehag genom att undersökas av en man. 

Finns det en (kvinnlig, författarnas anm.) sköterska så kanske man går och säger 
liksom att ”kan du ta här?” ehh, det är… så går jag på en annan sida så då har man 
ungefär, så att... lugnar man patienten. (Informant 3)

Det förekom även tillfällen där det till följd av organisatoriska skäl, t.ex. jourtid, inte var 
möjligt att underlätta situationen genom att byta till en kvinnlig kollega. Det kunde för 
röntgensjuksköterskan då uppstå en känsla av ”taskighet” eftersom man vid dessa tillfällen 
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måste försöka övertyga patienten att genomföra undersökningen i alla fall. Om patienten inte 
gick med på detta fick man istället lösa situationen genom att utföra undersökningen vid ett 
annat tillfälle.

DISKUSSION

Framkomna fynd i denna studie beskriver manliga röntgensjuksköterskors upplevelser av att 
vårda och undersöka kvinnliga patienter vid intima radiologiska undersökningar. Här 
uppenbaras faktorer som upplevdes inverka på mötet med kvinnan samt hur 
röntgensjuksköterskan agerade för att värna om vårdrelationen vid dessa undersökningar. 
Därtill har begreppet intimitet konkretiserats mot radiologisk verksamhet.

Metoddiskussion
En kvalitativ ansats inspirerad av ett fenomenologiskt perspektiv valdes för denna studie. 
Dahlberg (1997) menar att intervjuformen som forskningsmetod är ett lämpligt val inom 
fenomenologin då fenomen med kvalitativ prägel ska undersökas. Vidare skriver Kvale 
(1997) att intervjuer lämpar sig vid forskningsfenomen där en förståelse för de studerades 
livsvärld och upplevelser av fenomenet eftersträvas. Eftersom denna studies syfte utgår från 
subjektiva upplevelser och erfarenheter hos undersökningsgruppen ansåg författarna att en 
intervjustudie gav de bästa möjligheterna för att erhålla en djupare förståelse för fenomenet. 
Intervjuerna var semistrukturerade då författarna önskade ett relativt fritt samtal, om än 
fortfarande bundet till sakfrågan om informanternas upplevelser av intima radiologiska 
undersökningar (Polit & Tatano Beck, 2006). 

Valet av ett ändamålsenligt urval ansågs vara bäst lämpat för denna studiedesign då 
författarna önskade ett nyanserat urval som representerar manliga röntgensjuksköterskor i 
Sverige. Således valdes deltagare med varierande åldrar och yrkeserfarenhet. Det föreligger 
dock en brist i urvalet då samtliga informanter härstammade från samt hade genomfört sin 
röntgensjuksköterskeutbildning i Sverige. Därmed finns det en risk att andra uppfattningar till 
följd av kulturella skiljaktigheter hade framkommit om manliga röntgensjuksköterskor med 
annan härkomst deltagit i denna studie.

Före det att datainsamlingen påbörjades hade författarna bokat sex intervjuer. Då det framkom 
tydliga likheter mellan de fem första informanternas erfarenheter, förfaranden och upplevelser 
av intima radiologiska undersökningar med kvinnliga patienter bestämde sig författarna för att 
avboka den sjätte och sista intervjun. Detta eftersom materialet av dessa informanter ansågs
ha tillräckligt stort innehåll och variationsvidd motsvarande denna studies syfte. Det beslöts 
därför vara lämpligare att spara tid och resurser och istället lägga fokus på bearbetning av 
redan insamlad data. Då endast fem informanter använts i denna studie kan det dock vara 
svårt att uttala sig om resultatet är generaliserbart (Kvale, 1997). Fåtalet informanter kan 
medföra en bristande svarsmättnad (Polit & Tatano Beck, 2006) vilket riskerar att fler 
variationer och upplevelser än de uppkomna i denna studie föreligger hos andra manliga 
röntgensjuksköterskor. Därmed inte sagt att denna studie inte erbjuder en inblick i fenomenet 
eller att det kan tänkas föreligga liknande upplevelser hos andra manliga 
röntgensjuksköterskor.

Inför intervjuerna erhöll samtliga informanter både skriftlig och muntlig information om 
studiens syfte och tillvägagångssätt. Före intervjuerna gavs informanterna även utrymme att 
ställa frågor om studien och deltagandet. Därmed försäkrade sig författarna om att 
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informanterna var införstådda med var studiens intresseområden låg och vad som avsågs 
beröras. Kvale (1997) framlyfter att sådan orientering är viktig för fortsättningen av intervjun. 
Thomsson (2002) menar även att det inför intervjun är väsentligt att skapa en tillit mellan 
intervjuaren och intervjupersonen. Detta uppnådde författarna bl.a. genom vardagliga samtal 
med informanterna innan bandupptagningen börjat. Båda författarna deltog under samtliga 
intervjuer till denna studie. Thomsson (2002) påtalar konsekvenser av att vara två intervjuare. 
Fördelar framhävs ligga i att intervjuarna kan komplettera varandra under intervjuns gång, att 
olika frågeområden kan fokuseras mellan varandra samt att intervjuarna på förhand kan dela 
upp vad respektive intervjuare ska ansvara för. Risker med att vara två intervjuare betonas 
finnas i att man kan råka avbryta varandra. Därtill kan det för den intervjuade upplevas 
skrämmande att intervjuas av två personer – att den intervjuade hamnar i en underlägsen 
position. Då författarna var oerfarna upplevdes dock fördelarna med att vara två, och därmed 
kunna komplettera varandra, överväga riskerna. Författarna upplevde därtill att samtliga 
intervjuer höll ett jämlikt förhållande mellan alla inblandade parter. 

Dahlberg (1997) påtalar betydelsen av var intervjun utspelar sig. Härvid nämns att det ofta 
kan vara fördelaktigt att utföra intervjun i en för informanten bekant och trygg miljö. I 
enlighet med detta samt av praktiska skäl utfördes samtliga intervjuer till denna studie därför 
på respektive informants arbetsplats. Samtliga intervjuer ljudupptogs med bandspelare efter 
det att informanter givit samtycke till detta. Dahlberg (1997) och Kvale (1997) betonar 
fördelen med användandet av bandspelare vid forskningsintervjuer. Inför analysarbete 
underlättar bandinspelade intervjuer då transkriptionsmaterialet blir ordagrant och korrekt 
överfört. Dessutom kan intervjuaren under intervjun helhjärtat fokusera på samtalet och 
informantens utsagor. Vidare registreras pauser och betoningar hos vederbörande vilket 
minskar risken för feltolkning vid analysarbetet. Enligt Thomsson (2002) föreligger det även 
risker med bandspelare. Den intervjuade kan komma att känna krav på sig själv av att det 
finns en bandspelare på bordet, att man spelas in, varför intervjupersonen kan känna behov av 
att formulera sitt språk korrekt. Vi upplever dock att informanterna under intervjuerna till 
denna studie har varit personliga i sina berättelser och inte har hämmats av närvaron av en 
bandspelare. 

För att inte riskera misstolkningar eller felaktiga innebörder under intervjuerna bad ibland 
författarna intervjupersonen att förtydliga ett svar eller bekräfta alternativt dementera ett 
tolkande påstående som författarna gjort av informantens utsagor. Sådan verifiering menar 
Kvale (1997) stärker en intervjustudies tillförlitlighet. Därtill transkriberades materialet 
tidsmässigt nära efter det att intervjuerna utförts. Följaktligen kunde ickeverbala uttryck som 
gester och kroppsspråk även dokumenteras då detta fortfarande låg nära i minnet. Om 
författarna någon gång under analysprocessen därtill kände osäkerhet av vad som egentligen 
sagts under intervjuerna fanns dessutom möjligheten att återgå till det bandupptagna 
materialet för en jämförande kontroll mot transkriptionerna. Vidare har författarna i samråd 
med varandra kontrollerat transkriptionsmaterialet samt matchat allt nedskrivet material mot 
det bandupptagna. Således bedöms riskerna för felskrivningar eller feltolkningar under 
datainsamlingen och transkriptionsarbetet vara låg. Genom att på detta sätt kunna återge en 
korrekt textöverföring styrks denna studies trovärdighet och tillförlitlighet (Kvale, 1997).

Ett kriterium för en studies validitet är att ha mätt det som avsetts att mätas (Dahlberg, 1997). 
Detta kontrollerades i denna studie bl.a. genom att en pilotintervju utfördes före de påtänkta 
projektintervjuerna. Pilotintervjun möjliggjorde att författarna fick en överblick över den 
tilltänkta intervjuguiden och ett verifierande på att avsedda områden innefattades. Detta anses 
stärka studiens giltighet. Efter pilotintervjun reviderades intervjuguiden till att tidigare låta 
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informanterna komma få definiera deras uppfattning av begreppet intimitet. Författarna 
upplevde detta ge intervjuerna ett bättre flöde då det centrala ämnet som studerades hamnade i 
fokus tidigt. Därmed tilläts informanterna i inledningsfasen av intervjuerna att orienteras till 
nyckelbegreppet. 

En svaghet som upptäcktes under transkriptionsprocessen efter avslutade intervjuer var att 
författarna somliga gånger inte bett informanterna att vidareutveckla diverse beröringspunkter 
eller påståenden. Detta då författarna under intervjuerna tyckts haft precis förståelse för vad 
informanterna menat vid tillfället. Trots att författarna förde anteckningar under intervjuerna 
kan vissa innebörder härmed ha gått förlorade. Sålunda har författarnas förförståelse till det 
studerade fenomenet till viss del varit ett hinder för en optimal utomstående granskning av det 
undersökta området. Studiens validitet riskerar därmed ha påverkats (Dahlberg, 1997). I andra 
sammanhang tycks författarnas förförståelse och sakkunnighet om området dock kunna ha 
varit till fördel. Exempelvis har informanterna vid ett antal tillfällen inte behövt göra en 
ingående förklaring för vissa undersökningssituationer eller teknikaliteter då författarna redan 
hade viss kännedom om dessa. Kvale (1997) och Svensson och Starrin (1996) menar därtill att 
sakkunnigheten om forskningsområdet är nödvändig hos författarna för att t.ex. veta vilka 
frågor som behöver utvecklas och belysas ytterligare under en intervju. Detta anses således ha
möjliggjort friare och öppna samtal.

Analysprocessen bedöms ha utförts samt redovisats grundligt och systematiskt. Vidare har 
citat redovisats genomgående under denna studies resultat. Dahlberg (1997) menar att 
redovisandet av datainsamlat material i studien stärker en studies trovärdighet eftersom 
läsaren då får möjlighet att själv dra slutsatsen om tolkningen av det sagda gjorts på ett riktigt 
sätt. Författarna har genomgående under hela analysprocessen arbetat tillsammans. Däremot 
har inte någon oberoende bedömare brukats. Riskerna med frånvaron av en oberoende 
granskare menar Larsson (1984, refererad i Dahlberg, 1997) vara att framkommet resultat blir 
enkelriktat eftersom ingen annan tagit del av datamaterialet och kunnat bidra med andra 
synsätt eller tolkningsmöjligheter av detta. Utan medbedömare riskeras därvid den interna 
validitetsprövningen av en studie att hotas (Dahlberg, 1997). Fördelarna med att ha analyserat 
tillsammans är dock att enskilda tolkningar i hög grad har undvikits då alla steg av analysen 
diskuterats och övervägts mellan författarna (Kvale, 1997). Vi anser därmed att en relativt 
objektiv, och därmed öppen, inställning har hållits gentemot insamlad data. Sådan öppenhet 
menar Dahlberg (1997) vara ett väsentligt förhållningssätt för att erhålla validitet.

Resultatdiskussion
Till författarnas kännedom har ingen tidigare forskning bedrivits som åskådliggjort intimitet 
på en radiologisk verksamhet. Att erbjuda en inblick i manliga röntgensjuksköterskor 
upplevelser av vad som innefattas i begreppet intimitet i anknytning till radiologiska 
undersökningar tycks därför vara av stor betydelse. Denna studies resultat kan därmed bidra 
till insikt om intima situationer och stimulera till begrundande om förfarandet vid dessa.
Radiologiska undersökningar upplevdes som intima när patienten bl.a. behöver avlägsna 
kläder eller blottlägga intima områden. Framförallt innefattade detta områdena bröst, underliv 
och/eller stjärt. När den manliga röntgensjuksköterskan behövde vidröra dessa zoner 
förstärktes känslan av intimitet ytterligare. Liknande upplevelser och definitioner från manliga 
sjuksköterskor framkom i studien av Inoue et al. (2006) där fysisk beröring och blottläggande 
av patienten också var centrala aspekter av vad som upplevdes utgöra en intim vårdsituation. 
Även annan litteratur innefattar beröring av genitalnära områden (Williams, 2001) eller 
blottläggande av intima zoner i intima vårdmoment (Harding et al., 2008). Inoue et al. (2006) 
nämner även att emotionell och psykisk närhet kan innefattas i intimitet, t.ex. när 
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sjuksköterska och patient fått en känslomässig kontakt under patientens vårdvistelse. 
Emotionell intimitet framkom likväl i denna studie, dock inte i samma omfattning som hos 
sjuksköterskorna i studien av Inoue et al. (2006). Detta tros kunna bero på att radiologiska 
undersökningar oftast är korta möten som inte kräver uppföljning med patienten, varför det 
inte omnämnts i samma utsträckning. Att medvetandegöra vad som kan upplevas intimt är
enligt författarna av vikt för att kunna bedriva en integritetsvärnande vård. Således måste man 
som röntgensjuksköterska reflektera över vilka handlingar som kan tänkas uppfattas som 
intima för att därefter kunna undvika eventuellt obehag och vårdlidande för patienten.

Röntgensjuksköterskorna påtalade faktorer och omständigheter hos båda parter i 
vårdrelationen som kunde påverka den intima undersökningen. Att medvetandegöra vad som 
inverkar på dessa möten bedöms vara relevant för att kunna anpassa vården efter rådande 
situation och framförallt efter patientens enskilda behov. Den patientrelaterade faktor som 
tydligast tycktes kunna problematisera en intim undersökning var om kvinnan hade en 
kulturell och/eller religiös uppfattning som inte tillät den manliga röntgensjuksköterskan att se 
henne naken eller vidröra henne. Vid de tillfällen då kvinnan inte tillät att en manlig 
röntgensjuksköterska undersökte henne eller då röntgensjuksköterskan själv märkte en tydlig 
distansering eller rädsla hos patienten, till följd av att komma bli undersökt av en man, var det 
en nödvändighet att byta till en kvinnlig kollega. I studien av Halligan (2006) framkom också
liknande förhållning av sjuksköterskor till muslimska patienter vid allmän vård; att främst 
religionen styrde vad som ansågs vara lämpligt vårdande och accepterat handlande. För att 
undvika vårdlidande och möjliggöra undersökningar är det således mycket viktigt att 
respektera patientens tro och kulturella uppfattning. Detta visar på att röntgensjuksköterskan 
värnar om en av de aspekter som ligger till grund för ett gott vårdande; att respektera 
patientens värderingar och självbestämmande.

Vidare upplevde informanterna att yrkeserfarenhet var en väsentlig faktor för att hantera 
mötena och inte beröras av intimiteten i lika stor grad. I Meerabeaus (1999) artikel beskrivs 
hur sjuksköterskor i studien av Lawler (1991) hanterade känslor av genans och pinsamhet i 
samband med intima vårdsituationer. Där framkom att sjuksköterskans erfarenhet av 
situationerna hade inverkan för att lära sig undertrycka sin egen genans vid patientkontakt. Att 
som vårdare inte generas vid intima undersökningar framlyfts som en viktig komponent för att 
avdramatisera situationen (Ibid.; Inoue et al., 2006). Detta framkom även i vårt resultat där 
röntgensjuksköterskans förhållning till intimitet ansågs kunna överföras till patienten. Således 
är en naturlig inställning till intimitet väsentlig för att minska patientens utsatthet. Härmed är 
erfarenhet av intima undersökningar en betydande faktor för att kunna underlätta vårdmötet. 

Trots att erfarenhet ansågs underlätta hanterandet av intima radiologiska undersökningar 
hävdade samtliga informanter i denna studie uppseendeväckande nog att ämnet inte behövde 
behandlas i utbildningen till röntgensjuksköterska. I tidigare forskning föreligger delade 
meningar om utbildningens betydelse för hanterandet av intima situationer. Manliga 
sjuksköterskor i studien av Harding et al. (2008) menade att de saknade en utbildningspunkt 
om intim vård och beröring – att de kommit ut oförberedda i yrkeslivet. Däremot samstämmer 
vårt resultat med studien av Keogh och Gleeson (2006), där manliga sjuksköterskor uttalat sig 
om att man lär sig beröring och intimt vårdande av erfarenhet, och inte genom teoretiska 
instruktioner. I konsensus med resultatet i vår studie anser författarna att man antagligen bäst 
lär sig hanterandet av intima möten genom yrkesverksamma studier och i arbetslivet. Däremot 
anser vi att det fortfarande är viktigt att belysa fenomenet i utbildningen då teori anses kunna 
bidra till ökad insikt och förståelse för intimt vårdande.
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Ur informanternas upplevelser framkom att de hade utarbetat olika strategier för utförandet av 
intima undersökningar med kvinnliga patienter. I linje med dessa tillvägagångssätt tycks 
flertalet röntgensjuksköterskor i denna studie vara av uppfattningen att det föreligger en 
sexualiserad syn på manliga vårdare. Detta uttrycktes genom att det hos somliga informanter 
fanns en underliggande uppfattning om att män behöver hålla sig mer professionella i sitt 
bemötande med kvinnliga patienter än vad kvinnliga röntgensjuksköterskor behöver. Flertalet 
informanter upplevde därvid att de måste vara mer formella och sakliga i sitt anförande mot 
kvinnliga patienter. Detta anser vi riskerar medföra att manliga röntgensjuksköterskor inte kan 
vara fullt naturliga i mötet med kvinnan då rädsla föreligger för att deras handlingar ska 
misstolkas som sexuella handlingar. Antagandet stämmer väl överrens med resultatet från 
övrig litteratur (Evans, 2002; Harding et al., 2008; Inoue et al., 2006; Keogh & Gleeson, 
2006) då det även här framkom att manliga sjuksköterskor kände rädsla för att feltolkas vid 
sitt vårdande. Om röntgensjuksköterskan inte kan vara naturlig i vårdmötet finns härmed en 
risk att vårdrelationen blir sämre, att patienten upplever röntgensjuksköterskan som strikt och 
opersonlig, vilket inte främjar patientens hälsotillstånd och välbefinnande. Därmed riskerar 
detta också leda till att manliga röntgensjuksköterskor inte kan erbjuda en lika bra vård som 
kvinnliga röntgensjuksköterskor vid intima vårdsituationer. 

Ett sätt för röntgensjuksköterskorna att hantera intimitet var att minska patientens nakenhet 
genom skylning och/eller avskildhet. Framförallt brukades skylning på intimare områden som 
underliv och bröst. Härigenom minskade man patientens utsatthet och blottläggning. Att 
minimera exponeringen av patienten gjordes även aktivt av manliga sjuksköterskor i studierna 
av Evans (2002) och Inoue et al. (2006) då detta ansågs avdramatisera situationen. Att därtill 
stå i samma rum och iaktta patienten då denne exempelvis byter om betonades av Edwards 
(1998) kunna omvandla en annars neutral situation till en sexuellt betingad situation. I vårt 
resultat framkom liknande fynd då man lämnade undersökningsrummet och gav patienten 
avskildhet till att byta om för att undvika att genera kvinnan under ombytet. Eftersom 
patientens integritet måste värnas och respekteras i vården ska onödigt exponerande och 
blottläggande av patienten givetvis inte förekomma varför skylning är en oerhört viktig del av 
ett professionellt och gott förfarande vid intima radiologiska undersökningar.

Två andra strategier som ofta brukades var att antingen byta undersökningsutförare till en 
kvinnlig kollega eller att använda sig av kollegans närvaro i undersökningsrummet som 
”förkläde” vid känsliga intima undersökningsmoment. Närvaron av en kvinnlig medarbetare 
förefaller minimera risken av att patienten uppfattar den manliga röntgensjuksköterskans 
vårdhandlingar som påfrestande och för intima. Därmed tycks den manliga 
röntgensjuksköterskan kunna bli tryggare i situationen samtidigt som patienten tycks kunna 
slappna av mer och bli lugnare i mötet om en kvinna finns närvarande. Genom att därtill byta 
så att en kvinnlig kollega utförde undersökningen istället undvek man några som helst risker 
för att åsamka obehag eller misstas för sexuella insinuationer. Att ta hjälp av en kvinnlig 
medarbetare nämns även som en vanlig strategi av manliga sjuksköterskor i andra studier om 
intimt vårdande (Evans, 2002; Harding et al., 2008; Inoue et al., 2006; Keogh & Gleeson, 
2006). Här framstod dock användandet av kvinnliga kollegor både för byten och som 
förkläden främst utgöra skydd mot sexuella anklagelser från patienten. Dock nämner 
informanter i Inoue et al. (2006) att byten även gjordes för att respektera eventuella 
invändningar från patienten mot att bli vårdad av en manlig sjuksköterska. Även i vår studie 
framstår bytena främst göras för att värna om patientens välbefinnande eller respekterande av 
dennes egna önskemål. Därmed kan bytet till eller närvaron av en kvinnlig kollega visa på 
hänsyn för patienten och förse denne med en trygg miljö.
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Liksom för sjuksköterskorna i studien av Harding et al. (2006) var en strategi som 
röntgensjuksköterskorna i vår studie ofta använde sig av att informera patienten om 
förfarande och handlingssätt. Genom att tydliggöra och berätta i förväg om vad som kommer 
att ske så skyddade man sig mot missförstånd då man inte överraskade patienten när man t.ex. 
vidrörde denne på intima områden. Givetvis är information en viktig punkt samt tycks vara en 
lämplig metod för att underlätta en intim vårdsituation. Däremot kan ett formellt och
övertydligt förklarande tänkas uppfattas som ett själlöst och opersonligt beteende. Detta skulle 
i så fall motverka en god vårdrelation och lämna patienten förbisedd. Detta antagande stärks 
av Wiman och Wikblad (2004) vars studie om akutsjuksköterskor menar att instrumentell och 
formellt förmedlad information kan ses som ett icke-vårdande. Man bör därmed vara 
uppmärksam vid användandet av information så att det inte leder till motsatt effekt än vad 
som avsetts. 

Vidare uppgav flertalet informanter att de höll sig försiktiga och var strategiska i hur och var 
de vidrörde den kvinnliga patienten. Liknande fynd framkom i studien av Evans (2002) där 
sjuksköterskor påtalade att de var mer vaksamma vid beröring av kvinnliga vårdtagare. 
Således innebär ett fysiskt äntrande av patientens personliga sfär kunna uppfattas som 
integritetspåträngande och utgöra en risk för vårdlidande. Eftersom det för 
röntgensjuksköterskor i hög grad ingår beröring i arbetet är det av vikt att vara medveten om 
när detta kan uppfattas intimt. Denna medvetenhet riskerar dock att röntgensjuksköterskan 
minskar sin beröring i allt för hög grad och tar fysiskt avstånd från patienten för att inte 
förnärma henne. Härmed återkommer också risken att patienten uppfattar 
röntgensjuksköterskan som kall och opersonlig. Därför är det önskvärt att finna en balans 
mellan fysisk närhet och distansering så att patienten varken känner sig förbisedd till följd av 
för lite beröring eller förnärmad till följd av för mycket beröring.

Slutligen kan det poängteras att de manliga röntgensjuksköterskorna i denna studie vid frågan 
om hur det upplevs att undersöka kvinnliga patienter vid intima radiologiska undersökningar 
spontant uppgav att det sällan innebar några svårigheter. Vid vidare eftertanke och ingående 
diskussion med informanterna framkom dock att det faktiskt kunde finnas en del svårigheter 
associerade med intimt vårdande av kvinnliga patienter. Åsikterna om att intima radiologiska 
undersökningar oftast är problemfria anser författarna vara grundade på att det fanns 
åtkomliga lösningar och strategier för att hantera försvårande situationer. Att behöva förlita 
sig på att det ska finnas en kvinnlig kollega tillgänglig att byta med anser vi dock inte vara en 
hållbar lösning när situationen väl inte är problemfri. Således behövs vidare forskning inom 
området för att erhålla djupare förståelse om relationen mellan manlig röntgensjuksköterska 
och kvinnlig patient. Därtill föreslås forskning som undersöker kvinnliga patienters 
upplevelser av att bli undersökta av manliga röntgensjuksköterskor. Genom att kombinera 
upplevelser från både patient- och vårdarperspektiv kan ytterligare kunskap genereras. 
Härigenom kan åtgärder som främjar vårdrelationen skapas.

Slutsats
Allt fler män väljer att arbeta som röntgensjuksköterska idag. I denna studie har yrkesrollen 
påvisats kunna medföra svårigheter vid kontakt med kvinnliga patienter. Härvid framstår det 
även som att intima undersökningar är en av få gånger i yrket då vårdarens könstillhörighet 
faktiskt blir märkbar. Exempelvis hade man på de ställen som utförde hysterosalpingografier 
standardiserat att byta till en kvinnlig röntgensjuksköterska. Även om dessa byten 
standardiserats i avsikt att underlätta för patienten och undvika onödigt obehag så anser 
författarna att det är fel att på förhand anta att det skulle vara olämpligt med en manlig 
vårdare vid en gynekologisk undersökning. Det riskerar att bidra till synsättet att manliga 
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röntgensjuksköterskor skulle vara olämpliga yrkesutövare och kan komma att hindra 
utvecklingen mot ett jämställt yrke. Därmed borde kanske en attitydförändring eftersträvas för 
att möjliggöra en bättre vård. Detta skulle möjliggöra att manliga röntgensjuksköterskor inte 
hindras av könsbarriärer utan i större utsträckning kan accepteras vid utförandet av intima 
undersökningar. 

Genom att ha gett uttryck för röntgensjuksköterskornas upplevelser av intima undersökningar 
har denna studie kartlagt vilka områden av intimitet som kan påverka utgången för mötet 
mellan manlig röntgensjuksköterska och kvinnlig patient. Således kan studien 
förhoppningsvis även bidra med viss insikt och förståelse för området. Därtill har 
konstitutionen av manlig röntgensjuksköterska och kvinnlig patient kommit att belysas ur ett 
betydelsefullt perspektiv. Härmed har fenomenet medvetandegjorts vilket är en början för 
fortsatt forskning. I författarnas vetskap är denna studie den första som undersöker intimitet 
inom radiologisk verksamhet och fler studier är således önskvärt för en bredare förståelse av 
fenomenet. Förhoppningsvis kan detta leda till underlättande av intima radiologiska 
undersökningar i framtiden. 
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Informationsbrev till avdelningschef på Röntgenkliniken, X-sjukhuset, stad Växjö, datum

Vi heter Anton Glans och Filip Jensen och läser sista terminen på röntgensjuksköterskeprogrammet på 
Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver nu vår C-uppsats i ämnet vårdvetenskap och planerar att göra en 
intervjustudie med manliga röntgensjuksköterskor. Som en del av vår datainsamling önskar vi därför 
få Ert tillstånd att utföra intervjuer med anställda på Er avdelning.

Syftet med studien
Syftet med studien är att undersöka manliga röntgensjuksköterskors upplevelser av att undersöka och 
behandla kvinnliga vårdtagare vid intima radiologiska undersökningar. Eftersom vi själva är manliga 
snart blivande röntgensjuksköterskor och ingen tidigare forskning om intimitet inom
röntgenverksamhet har hittats finner vi att området är mycket intressant. I strävan efter en så bra 
vårdrelation som möjligt vill vi därför undersöka hur manliga röntgensjuksköterskor upplever 
vårdandet av kvinnliga vårdtagare i dessa situationer. Genom detta hoppas vi kunna belysa vårdarnas 
känslor och upplevelser samt bidra till ett bättre vårdande klimat.

Studiens tillvägagångssätt
För att kunna skildra intervjudeltagarnas upplevelser önskar vi få genomföra enskilda intervjuer med 
manliga röntgensjuksköterskor från Er arbetsplats. En intervju beräknas allt som allt kunna ta upp till 
en timme och kommer att bandupptas. Tid och plats för intervjuerna väljer röntgensjuksköterskorna 
själva men det vore önskvärt om intervjuerna kunde äga rum på Er arbetsplats under v. X. 
Intervjudeltagarnas ålder, yrkeserfarenhet och etnicitet spelar ingen roll då en blandad 
undersökningsgrupp är önskvärt. Intervjun kommer att ha karaktär av ett samtal där deltagaren fritt får 
uttrycka sina känslor, tankar och upplevelser kring studiens område.

För deltagande i studien behöver vi ett skriftligt informerat samtycke, vilket bifogas i 
informationsbrevet till eventuella deltagare. Studiedeltagarna kommer att avidentifieras samt upplysas 
om att deltagande i studien är frivilligt och att rätten finns att när som helst kunna avbryta deltagandet
utan given anledning. Framkommet material kommer att behandlas konfidentiellt samt endast 
användas för ändamål motsvarande studiens syfte. Endast studiens författare och handledare kommer 
att ha tillgång till intervjudata. Allt material kommer att förstöras efter studiens avslut.

Vi är mycket tacksamma om vi får genomföra en del av denna studie hos Er, och för att göra detta 
behöver vi Ditt samtycke. Vi skulle också uppskatta om Du vill dela ut bifogad information till Era 
anställda manliga röntgensjuksköterskor. Vi uppskattar alla deltagare som är villiga att ställa upp på en 
intervju!

Jag har tagit del av informationen ovan och samtycker till att intervjuerna genomförs.

________________________________     ___________________________________________
Namnteckning        Namnförtydligande, ort och datum

Kontakta oss gärna om ni har frågor, funderingar eller önskar ytterligare information om studien och 
eventuellt deltagande.

Med vänliga hälsningar

Anton Glans Filip Jensen
E-post: XXXXXXXX E-post: XXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXX Telefon: XXXXXXXX

Handledare: Ewa Grönlund
E-post: XXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXX
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Till dig som arbetar som röntgensjuksköterska på X-sjukhuset, stad Växjö, datum

Vi heter Anton Glans och Filip Jensen och läser sista terminen på röntgensjuksköterskeprogrammet på 
Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver nu vår C-uppsats i ämnet vårdvetenskap och planerar att göra en 
intervjustudie med manliga röntgensjuksköterskor. Som en del av vår datainsamling skulle vi därför 
vilja intervjua Dig.

Syftet med studien
Syftet med studien är att undersöka manliga röntgensjuksköterskors upplevelser av att undersöka och 
behandla kvinnliga vårdtagare vid intima radiologiska undersökningar, t.ex. vid nakenhet eller 
beröring som kan upplevas som genant eller olustig. Eftersom vi själva är manliga snart blivande 
röntgensjuksköterskor och ingen tidigare forskning om intimitet inom röntgenverksamhet har hittats 
finner vi att området är mycket intressant. I strävan efter en så bra vårdrelation som möjligt vill vi 
därför undersöka hur manliga röntgensjuksköterskor upplever vårdandet av kvinnliga vårdtagare vid 
intima undersöknings- och behandlingssituationer. Genom detta hoppas vi kunna belysa röntgensjuk-
sköterskors känslor och upplevelser, vilket förhoppningsvis kan bidra till ett bättre vårdande klimat.

Studiens tillvägagångssätt
Vi önskar få genomföra en intervju med Dig som manliga röntgensjuksköterska. En intervju beräknas 
ta 30-40 minuter och kommer bandupptas. Intervjun kommer att ha karaktär av ett samtal där Du fritt 
får uttrycka dina tankar, känslor och upplevelser kring studiens område. Tid och plats för intervjuerna 
väljer Du själv men det vore önskvärt om intervjun kunde äga rum på Din arbetsplats under v. X. Din 
ålder, yrkeserfarenhet och etnicitet spelar ingen roll då en blandad undersökningsgrupp är önskvärt.

Deltagandet i studien är frivilligt och som studiedeltagare kommer Du att avidentifieras. Du har även 
rätten att när som helst hoppa av studien utan given anledning. Framkommet material kommer att 
behandlas konfidentiellt samt endast användas för ändamål motsvarande studiens syfte. Endast 
studiens författare och handledare kommer att ha tillgång till intervjumaterialet. All intervjudata 
kommer att förstöras efter studiens avslut. Om Du kan tänka dig att ställa upp på en intervju behöver 
vi Ditt skriftliga informerade samtycke, vilket Du i så fall ombeds fylla i nedan.

Vi är mycket tacksamma om vi får genomföra en intervju med Dig. Om Du väljer att ställa upp 
kontaktar vi gärna Dig per telefon eller E-post för vidare information. Vi uppskattar alla deltagare som 
är villiga att ställa upp på en intervju!

Jag har tagit del av ovanstående information och vill delta i studien. Jag samtycker till att framkommet 
material används för studiens avsedda syfte.

________________________________     ____________________________________________
Namnteckning     Namnförtydligande, ort och datum
________________________________     ____________________________________________
Telefonnummer      E-post

Kontakta oss gärna om Du har frågor, funderingar eller önskar ytterligare information om studien och 
eventuellt deltagande.

Med vänliga hälsningar

Anton Glans Filip Jensen
E-post: XXXXXXXX E-post: XXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXX Telefon: XXXXXXXX

Handledare: Ewa Grönlund
E-post: XXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXX
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Intervjuguide

 Ålder och antal yrkesverksamma år

 Hur upplever du det är att undersöka kvinnliga patienter vid intima radiologiska 
undersökningar? – Hur agerar du i en intim situation med en kvinnlig vårdtagare vid en 
radiologisk undersökning? Konkreta handlingar?

 Vad tycker du innefattas i begreppet intimitet i samband med en radiologisk 
undersökning? – Vilka situationer anser du kan upplevas som intima i samband med 
undersökning av en kvinnlig patient?

 Finns det något som underlättar situationen vid intima radiologiska undersökningar
med kvinnliga patienter?

 Finns det något som försvårar situationen vid intima radiologiska undersökningar
med kvinnliga patienter?

 Ser du något behov av att innefatta området ”intim vård av motsatt kön” i 
utbildningen till röntgensjuksköterska?

 Finns det något övrigt som du tycker att vi har glömt att fråga? – Finns det något 
annat som du skulle vilja lägga till som hör till ämnet?

Exempel på följdfrågor:
 Skulle du kunna berätta mer om det?
 Vill du utveckla det…?
 Vill du säga något mer om det…?
 Hur kände du då?
 Har jag förstått dig rätt när du säger att…?
 Menar du att…?
 Har du fler exempel på detta?

Stödpunkter, exempel på tänkbara intima undersökningar: Hysterosalpingografi (HSG), 
konventionell- och/eller CT-kolonröntgen, konventionell lungröntgen, mammografi, 
förberedelser vid angiografier och interventionell radiografi (rakning, tvätt av ljumsken), 
sentinel node vid bröstcancer, miktionsuretrocystografi (MUCG), retrograd pyelografi, 
bäckenmätning (ev. utan underkläder?), beröring i allmänhet m.m.
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Analysexempel

Meningsbärande 
enheter

Kondenserade 
enheter

Koder Subkategorier Kategorier

”Som så att säga, 
har man en vettig 
förklaring till 
varför man ändå 
liksom ska ta dig 
ehh, där på med 
ehh liksom palpera 
fram symfysen 
liksom så ehh ja. 
Då vet dom ju 
liksom att ’ah ja, 
han tar mig på 
magen av en 
anledning’” 

Att tydligt 
förklara sitt 
förfarande och 
beröring 
underlättar 
situationen.

Information Att informera

Att 
underlätta 
intima 
radiologiska 
under-
sökningar

”att man liksom 
lägger man nånting 
över så slipper 
dom… /…/ Så 
lägger man nånting 
tunt över där så 
brukar dom flesta 
liksom känna att 
det ehh, dom blir, 
då är dom helt okej 
med det”

Man skyler 
patienten för att 
minska 
eventuellt 
obehag

Skylning Att begränsa 
patientens 
nakenhet

”Ja asså intim, men 
det tycker ja är det 
är det är väl kanske 
när en kvinna har 
bar… bar 
överkropp”

Bar överkropp 
innefattas i 
begreppet 
intimitet

Bar överkropp Begreppet 
intimitet

Intimitet 
inom 
röntgen-
verksamhet

”Men jag tror att 
det är väl det som 
är kunnigheten 
med att… så 
handlar om, och 
lite rutin och sånt 
med när man har 
jobbat. Ganska så 
snabbt så ser man 
över situationen 
och hur man kan 
hantera den 
liksom”

Kunskap och 
rutin underlättar 
intima 
undersökningar.

Yrkeserfarenhet Faktorer hos 
röntgensjuk-
sköterskan som 
inverkar på mötet

Faktorer 
som 
inverkar på 
mötet
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Arbetsfördelning under uppsatsen

Under studiens gång har arbetsfördelningen fördelats jämbördigt mellan författarna. För 
rekrytering av studiedeltagare kontaktade författarna avdelningschefer och informanter 
tillsammans. Båda författarna deltog under samtliga intervjuer med förutbestämda roller. Ena 
författaren åtog rollen som huvudintervjuare och ansvarade för att upprätthålla ett naturligt 
samtal med informanterna. Den andra författaren kontrollerade att alla intresseaktuella 
områden täcktes av samt inflikade följdfrågor för att gå på djupet av relevanta 
beröringspunkter. Båda författarna ansvarade för att bevara följsamhet i intervjuerna. 
Författarna transkriberade intervjuerna individuellt. En av författarna skrev ut tre intervjuer, 
den andra författaren skrev ut övriga två. För uppsatsskrivandet har båda författare medverkat 
under hela uppsatsens gång. Författarna har oavbrutet arbetat tillsammans och bredvid 
varandra. Ena författaren åtog sig huvuddelen av skrivandet samtidigt som den andre 
kontinuerligt medverkade genom synpunkter och idéer för utformningen av uppsatsen. 
Därmed har båda författarna genomgående samarbetat med textutformning och 
ordbehandling.
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