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Sammanfattning 

Bakgrund: Radiografi har förändrats sedan Wilhelm Conrad Röntgen 1895 upptäckte 

röntgenstrålarna. I Sverige finns det krav på arbetsgivaren att ha en introduktion. Övergången 

från att vara student till att börja arbeta som röntgensjuksköterska kan vara en stressig period. 

Ett grundligt och bra introduktionsprogram leder till bättre arbetsmiljö och framgångsrika 

röntgensjuksköterskor. 

Syftet: Syftet med studien var att undersöka nyanställda röntgensjuksköterskors synpunkter 

och erfarenheter på introduktionen.  

Metod: Studien genomfördes på nio olika röntgenkliniker i Sverige. En enkät och 

tillståndsbegäran skickades till kontaktpersonen på sjukhuset som vidare delade ut enkäten till 

informanterna. Bearbetning av insamlade enkäter skedde i form av en sammanställning. 

Informanternas svar analyserades i Microsoft Excel. Insamlade material presenteras i procent 

och frekvensform med hjälp av tabeller och diagram. 

Resultat: Resultatet visade att de flesta informanter var nöjda med sina insatser 

under introduktionen. De flesta informanter hade inte någon huvudhandledare men däremot 

hade de individuell introduktion. 

Slutsats: Introduktionsprogrammet är ett område inom arbetsmiljö som behöver studeras och 

utvecklas mer. 

 

 

Nyckelord: radiografi, introduktion, transition, strålning, stress 
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Summary 

The value of a good introduction for new employees radiographers. 
 
Background: Radiography has changed since Wilhelm Conrad Röntgen in 1895 discovered 

the X-rays. In Sweden there is a requirement for the employer to have an introduction. The 

transition from being a student to starting work as a radipgrapher can be a stressful period. A 

depth and good introduction program leads to a better working environment and more 

successful radiographers. 

Purpose: The aim of the study was to investigate the new radiograrapher´s views on the 

introduction. 

Method: The study was conducted in nine different radiology departments in Sweden. A 

questionnaire and permissionrequest was sent to the contactperson who further handed out 

the questionnaires to the informants. The processing of the collected questionnaires was done 

in the form of a summary. The informants answers were analyzed in Microsoft Excel. 

Collected material is presented in procent and frekvens formel with help of tables and 

diagrams. 

Result: Results showed that most informants were satisfied with their efforts during the 

introduction. Most informants did not have principal supervisors, but they had individual 

introduction. 

Conclusion: The introductory program is an area of work environment that needs to be 

studied more. 

 

 

Keywords: Radiography, introduction, transition, radiation, stress 
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Inledning 
Vårt intresse kring introduktionsprogrammet väcktes under vår verksamhetsförlagda 

utbildning, VFU-veckor. Personalen på röntgenavdelningarna ansåg att 

introduktionsprogrammet inte var tillräckligt bra och behövde förbättras. Författarna ansåg att 

det skulle vara intressant att studera vad nyanställda röntgensjuksköterskor på olika 

röntgenavdelningar tycker om introduktionen. Tidigare studier har visat att ett bra 

introduktionsprogram är viktigt för att utöka den nyanställdes kompetens. I denna studie 

kommer vi att upplysa om vad röntgensjuksköterskor har för synpunkter på 

introduktionsprogrammet. 

Bakgrund 
 
Radiologins historia och utveckling 

Radiologi har expanderat explosionsartat sedan Wilhelm Conrad Röntgen upptäckte 

röntgenstrålarna 1895. Upptäckten var en av de största tekniska uppfinningarna i vår 

sjukvårdshistoria (Aspelin & Pettersson, 2008). 1896 utfördes den första 

röntgenundersökningen i Sverige. Det var en ung människa som blev skjuten i huvudet, men 

överlevde tack vare röntgenbilder som gjorde det möjligt att lokalisera kulan och behandla 

skadan (Du Rietz, 2016). 

I början hade fysikprofessorerna ingen kännedom om att röntgenstrålningar var skadliga, 

vilket ledde till att patienter fick brännskador. Även forskare som utsattes för mycket 

röntgenstrålning fick ofta cancer. Detta gjorde att forskarna fick inse att det är viktigt att 

skydda sig med till exempel blyinkapslade röntgenrör (Du Rietz, 2016). 

Radiologi innefattar numera inte bara röntgenstrålar utan ett stort antal strålar från det 

elektromagnetiska spektrat. Det innebär att radiologi idag innefattar bl.a. konventionell 

röntgen, datortomografi, nuklearmedicin och positronemissionstomografi. Dessutom ingår 

radiologi i ett flertal av de behandlingar där bilden är en förutsättning för att lokalisera olika 

typer av sjukdomar. Radiologi är en av de kliniska specialiteter som växer snabbast. De 

senaste decennierna har bildens betydelse för sjukvården kraftigt ökat. Det finns dels en ökad 

efterfrågan hos patienter på att få en bild på sin sjukdom och dels ett ökat krav från samhället 

att framställa sjukdomstillståndet där bilden spelar en viktig roll (Aspelin & Pettersson, 
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2008). 

 

Huvudområde för röntgensjuksköterska är radiografi , professionens kunskaps- och 

forskningsområde och därmed även dennes ansvarsområde. Radiografi är forskning som 

ingriper flera vetenskaper så som omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik och 

medicin. Radiografin involverar alla dessa fyra områden och relationen dem emellan. 

Det är viktigt att kunna föra ihop de teoretiska och verksamhetsförlagda delarna fr att kunna 

utveckla radiografi. Möten mellan en patienten från olika åldersgrupper, olika behov och en 

röntgensjuksköterska är kortvariga. En röntgensjuksköterska har som en uppgift att planera, 

genomföra, utvärdera undersökningar, garantera patientsäkerheten, stålskydd samt sträva efter 

bra bildkvalitet. I huvudområdet uppmärksammas även kunskapen som leder till att det finns 

förståelse för samspelet mellan vården, den tekniska delen och människan (Örnberg & 

Andersson, 2012). 

 

Röntgensjuksköterskans roll 
Radiologi är ett mycket värdefullt verktyg som används vid diagnos av sjukdomar och 

förändrade hälsotillstånd. Målet är att ge utmärkt klinisk diagnostisk data med minsta möjliga 

obehag för patienten. Röntgensjuksköterskor spelar en viktig roll för att uppnå detta mål 

genom att arbeta tillsammans med ett röntgen team (Godhart & Page, 2008).  

En röntgensjuksköterska arbetar i en högteknologisk miljö med omvårdnad, bild- och 

funktionsmedicin, strålningsfysik samt läkemedel/ kontrast, vilka samtliga utgör olika 

kunskapsdimensioner som förenas i det kliniska yrkesutövandet (Örnberg & Eklund, 2008). 

Inom radiografin talar man om det korta mötet med patienten är grundlig där radiografin 

skiljer sig från det vanliga vården som bedrivs under längre tid.  Detta gör att 

röntgensjuksköterskans yrke skiljer sig från andra sjuksköterskeyrken (Örnberg & Andersson, 

2012). Yrket röntgensjuksköterska blev ett legitimationsyrke redan 1994 – legitimerad 

sjuksköterska inom diagnostisk radiologi. År 1995 startade en direktutbildning med 130 

högskolepoäng (Hp) i Örebro.  

Året därefter, 1996, startade direktutbildningar med 120 hp på Stockholms högskola och i 

Lund. Det fanns redan specialutbildningar till röntgensjuksköterskor i Göteborg, Växjö och 

Uppsala (Vårdförbundet, 2017). Sedan år 2001 är utbildningen till röntgensjuksköterska ett 
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eget utbildningsprogram motsvarande 180 hp. Just nu utbildas röntgensjuksköterskor på nio 

orter i Sverige: Göteborg, Huddinge, Jönköping, Luleå, Lund, Uppsala, Umeå och Örebro. 

Studenten erhåller efter ansökan bevis på röntgensjuksköterskeexamen samt kandidatexamen 

inom huvudområdet. Examen ger rättighet till särskild ansökan till Socialstyrelsen för att   

senare få en legitimation som röntgensjuksköterska. Utbildningarna ska även utformas så att 

studenterna kan vara konkurrenskraftiga på en internationell arbetsmarknad (Örnberg & 

Andersson, 2012). 

Väl fungerande utrustning räcker inte. Det måste även finnas personal som kan sköta 

utrustningen (Aspelin & Pettersson, 2008). Sveriges befolkning kommer att öka kraftigt fram 

till 2035 och det i sin tur kommer att öka behovet på tjänster inom hälso- och sjukvården      

(Statistiska Centralbyrån, 2015). 

Arbetsförmedlingen bedömer att efterfrågan på röntgensjuksköterskor kommer att vara    

mycket stor under det närmsta året. Årets (2016) Arbetskraftsbarometer visar att arbetsgivarna 

rapporterar fortsatt brist på utbildade inom hälso- och sjukvårdsområdet. Störst brist är det på 

specialistutbildade sjuksköterskor; sju av tio arbetsgivare upplever brist på nyutexaminerade 

och nio av tio rapporterar brist på yrkeserfarna. Arbetskraftsbarometern 2016 är en         

undersökning som ger information om det aktuella arbetsmarknadsläget och                         

framtidsutsikterna de närmaste åren för 72 utbildningar (Statistiska Centralbyrån, 2016).  

Bristen på röntgensjuksköterskor innebär påfrestningar på verksamheten. Dessutom innebär 

det ökade antalet röntgenbilder per patient ökad arbetsbelastning för personalen. 

Bildhanteringen är en noggrann och avancerad process och framförallt efterarbetet avseende 

bildbearbetning innebär påfrestningar och ökad arbetsbelastning (Vårdförbundet, 2017). 

 

Röntgensjuksköterskan arbetar självständigt med ansvar för genomförande av undersökningar 

med minsta möjliga stråldos och bästa diagnostiska bildkvalitet, samtidigt som de behöver 

respektera och skydda individens integritet och värdighet, lindra obehag och smärta vid 

undersökningar och behandlingar (Örnberg & Andersson, 2012).  ALARA-principen (As Low 

As Reasonably Achievable) är ett arbetssätt alla röntgensjuksköterskor strävar efter 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2013). 

Röntgensjuksköterskan ansvarar även för att ge information i samband med undersökningar 

och behandlingar och stödjer vårdtagaren inför fortsatta vårdhändelser med respekt för 

individens rätt till självbestämmande (Örnberg & Eklund, 2008). 
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Transition  
Inom vårdvetenskapen ansåg Meleis (2010) att transitionsfasen är en viktig fas i varje 

människas liv. Begreppet transition innebär olika processer som pågår under en period. 

Den är relaterad både till förändring och utveckling. Transition betyder en passage mellan två 

varaktiga situationer, en period som nyutexaminerade medarbetare går igenom och en process 

av integration (Duchscher, 2008). Begreppet "övergångar" är en central fråga inom vård och 

utveckling. Mekanismer som används av olika populationer för att uppleva olika förändringar 

i livet. Det finns flera faktorer som inverkar på transitionsprocessen de kan framställas som 

förväntningar, kunskapsnivå, miljö. En utmärkt transition leder till välmående och 

självförtroende (Meleis, 2010).  

Örnberg & Andersson (2012) anger att röntgensjuksköterskans kompetens inte endast består 

av förmågan att kunna utföra vissa arbetsuppgifter på ett korrekt sätt, utan även att i alla 

situationer kunna bedöma och besluta om och när en insats är relevant. Då en 

röntgensjuksköterska övergår från att vara student till att arbeta som röntgensjuksköterska blir 

därför behovet av introduktion särskilt stort. Efter tre års utbildning behöver en 

röntgensjuksköterska få möjlighet att uppöva sin yrkesskicklighet innan deltagandet i de mest 

krävande arbetsuppgifterna (Örnberg & Andersson, 2012). 

 

Introduktionsprogram 
I Sverige finns en arbetsmiljölag som styr kravet på att arbetsgivaren ska ha en introduktion 

när de nyanställer personal (Granberg, 2011).  

I en studie fastställs vikten av praktiken under utbildningen. I studien framkom det att 

nyanställda har lättare att förstå sig på och komma in i arbetslivet med relevant erfarenhet. 

Sex av tio nyexaminerad personal saknade helt praktik i sin utbildning och ännu fler tyckte att 

chanserna till praktik under studietiden inte räckte till (Holmberg, 2013).  

De som genomgår en akademisk utbildning gör en stor investering i både tid och pengar, det 

vill säga att studenten behöver stöd från andra medarbetare och organisationen för att kunna 

klara arbetsuppgifterna under den första perioden på jobbet. En god introduktion är av 

gemensamt intresse för att garantera att både den nyanställde och arbetsgivaren får avkastning 

på dess investeringar genom att ge unga akademiker en god möjlighet att använda allt de har 
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lärt sig så att de kan utföra ett gott arbete (Lundberg & Karlsson, 2015). 

 

Nyutexaminerad vårdpersonal har teoretiska kunskaper men har dock inte rutinen för hur det 

används i arbetet. De kan uppleva vissa svårigheter under denna period och det är därför så 

viktigt med en stadig handledning och att få hjälp av andra sjuksköterskor som underlättar 

övergången (Tastan, Unver & Hatipoglu, 2013). Varje ny anställd behöver anpassa sig till en 

redan befintlig arbetsgång som fungerar enligt den dagliga rutinen under en så kort tid som 

möjligt, för att kunna bidra till arbetet snabbt och effektivt och bli en värdefull medlem i 

arbetsgruppen (Lauvås & Handal, 2001). Organisationen behöver ha en strukturerad metod 

för att utbilda mentorer som kan hjälpa de nyanställda att nå en bra kompetensnivå och 

självständighet i arbetet (Komaratat & Oumtanee, 2009). Den senaste forskningen visar att det 

finns ett samband mellan den nyanställda personalens tillfredsställelse gällande 

introduktionsarbete och upplevda stressnivåer på arbetsplatsen. Detta ökar ytterligare 

betydelsen av inledningsfasen (Bauer & Erdogan, 2011). 

Dessutom minskar ett bra introduktionsprogram andelen avhopp och ökar den nya 

medarbetarens vilja att stanna på arbetsplatsen (Gilson, 2013). 

Feng & Tsai (2011) påpekar att efter omkring fem månader har den nyutexaminerade 

vårdpersonalen kommit så pass långt i den yrkesmässiga socialiseringsprocessen att de känner 

en ökad självsäkerhet.  En väl ordnad introduktion är inte bara viktig för den nyanställda, utan 

även för att en god arbetsmiljö skall kunna bevaras på arbetsplatsen (Wangensteen et al., 

2008).  

 

Problemformulering  
 
Tidigare studier inom omvårdnad har visat att ett bra introduktionsprogram är viktigt för att 

utöka den nyanställdas kompetens (Cefaratti et al., 2013). Om en otillräcklig introduktion ges 

till en nyanställd röntgensjuksköterska kan patientsäkerhet och personalsäkerhet utsättas. 

Det finns ett kvalitativt examensarbete från 2015 som är baserat på svar från nio 

nyexaminerade röntgensjuksköterskor från fem olika sjukhus i mellan- och södra Sverige 

(Abdu & Osman, 2015). Författarna tyckte att studien hade få deltagare och för att kunna göra 

denna studie mer omfattande valde författarna i denna studie att göra datainsamlingen via en 

enkät. 
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Under 2015 utfärdades 218 röntgensjuksköterskelegitimationer från Socialstyrelsen, vilket är 

en bra siffra, men dessa nyutexaminerade behöver även en bra introduktion i sitt nya yrke 

(Socialstyrelsens rapport, 2016).  

Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka nyanställda röntgensjuksköterskors synpunkter och 

lärdomar av introduktionen.  

 
 

Material och metod 
 
Det författarna var nyfikna på var vad nyanställda röntgensjuksköterskor hade för synpunkter 

kring introduktionsprogram. Målet med denna studie var att synliggöra tillfredsställelsen hos 

de nyanställda som har genomgått introduktionsprogrammet på en röntgenklinik samt 

programmets längd, innehåll, styrkor och svagheter. Undersökningen kartlägger 

introduktionsarbetet på flera sjukhus för att få en mer omfattande bild från hela landet. 

 

Val av metod 
I metoden beskrivs en detaljerad redovisning av hur författarna har gjort, vilken ansats har 

använts, vilka deltagare var och vilken datainsamlingsmetoden som har använts. Resultat 

anger vad forskningen har kommit fram till. Här presenteras data i form av figurer och 

tabeller samt löpande text. Under diskussion kan författarna dra slutsatser, tolka och värdera 

resultaten (Backman, 2008).  

Den valda metoden för detta examensarbete var en kvantitativ ansats där datainsamlingen  

skedde via enkäter som skickades ut till nyanställda röntgensjuksköterskor (Bilaga 2).  

Enkäten konstruerades med en ansats om att fånga informanternas åsikter kring 

introduktionsprogrammet. Författarna kontaktade kontaktpersonerna på de olika sjukhusen 

med information om studien för att författarna ville ha förslag på informanter (Bilaga 1). 

Författarna räknade med insamling av data från ungefär 43 sjukhus från hela landet. 

När kontaktpersonerna på sjukhusen hörde av sig och bekräftade att det fanns sjuksköterskor 

som ville delta i studien skickade sen författarna ett mail med enkäten bifogad. Enkäten 

innehöll 18 frågor. 31 nyanställda röntgensjuksköterskor deltog i denna studie. När enkäterna 
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var ifyllda så skannade informanterna in dem och skickade dem till författarna via mail eller 

via post.  

 

Litteratur sökning 
Artikelsökningen gjordes vid databaserna PubMed, Medline och Pib. 

Sökord som användes var radiology, introduction, transition, radiation, stress. 

Inklusionskriterier var både kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar, de skulle vara 

skrivna på engelska eller svenska, och vara klassade som peer reviewed, artiklar som var 

granskade av andra forskare. Vid sökningen begränsades publiceringsåren till 2005-2016 för 

att utbudet skulle uppfylla de krav som var ställda för denna studie.   

 

Urval och bortfall 
Författarna har som mål att ha femtio stycken röntgensjuksköterskor som deltar i studien. 

Inklusionskriterier: 

● Nyanställda röntgensjuksköterskor som ska ha genomgått hela 

introduktionsprogrammet 2016 till 2017. 

 

Exklusionkriterier: 

● De som fortfarande deltar i introduktionsprogrammet. 

● De som har genomgått introduktionsprogrammet år 2015 eller tidigare. 

Anledningen till varför författarna väljer nyanställda röntgensjuksköterskor är för att 

informanterna precis kommer ha avslutat sin introduktion. Författarna tror att deras 

upplevelse kommer att vara närmast verkligheten och att de kommer ihåg mer av det som var 

positivt eller negativt. 

 

Dataanalys  
För att ge en överskådlig bild av ett kvantitativ datamaterial är det bästa sättet att presentera 

det på genom statistik. Författarna delade enkäten i tre kategorier, den första som omfattade 

av tre bakgrundsfrågor avseende bland annat kön, ålder och examensår. Den andra delen som 

omfattade fyra frågor som var relaterade till introduktions program. Den sista delen i enkäten 

omfattade sju frågor som relaterade till personliga upplevelser. Bearbetningen av de inkomna 

enkäterna bearbetades med beskrivande statistik, där svaren räknades ut i procent och 
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frekvensform som senare sammanställdes i tabeller och figurer samt löpande text. 

Informanternas svar analyserades med hjälp av programmet Microsoft Excel 2007. Insamlad 

data presenteras i form av diagram, tabeller, i frekvens och procent för att tydliggöra resultatet 

och ge en kompletterande beskrivning av data. Författarna presenterar dem utifrån de olika 

svar som kom fram under analyseringen av enkätundersökningen. 

 

Etiska överväganden 
Under arbetets gång har författarna hela tiden att strävt efter att ha ett etiskt synsätt som 

säkerställde att de etiska kraven (vad gäller informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet ) skulle bevaras och uppfylls. 

Detta innebär att i samband med 1) informationskravet: informanterna i studien informerades 

om syftet med forskningsfrågan samt att deltagandet var frivilligt. 2) samtyckeskravet: 

informanterna hade möjlighet att bestämma över sin medverkan i studien och att denna kunde 

avbrytas när som helst. 3) konfidentialitetskravet: innebar att informanterna ges 

konfidentialitet och uppgifter samt material förvarades så att obehöriga ej kunde ta del av det. 

4) nyttjandekravet; insamlade uppgifterna används endast för studiens syfte (Vetenskapsrådet, 

2002). 

Allt material avidentifierades för att informanterna inte skulle kunna identifieras. 

Hälsohögskolans etiska egengranskning diskuterades, fylldes i och signerades av handledare 

innan något skickades ut till informanterna (Bilaga 3). Ansökan om tillstånd för att få göra 

studien skickades till verksamhetscheferna på de olika sjukhusen, där sedan datainsamlingen 

utfördes. Författarna har själva ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och 

moraliskt acceptabel (Vetenskapsrådet, 2002). Författarna har även strävat efter noggrannhet i 

både granskning och referenshantering av de artiklar som är inkluderade i studien. 

 

Resultat  
 
För att ge resultatdiskussionen en omfattande sammansättning har denna delats upp i tre delar. 

Författarna har valt att ta upp de frågor från enkäten som var mest relevanta för att uppfylla 

syftet. Under rubriken ”Beskrivning av informanterna” diskuteras resultatet kring fråga 1, 2 

och 18. Vidare diskuteras resultatet kring fråga 4, 5.a, 9 och 13 under rubriken ”Analys av 
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frågor som relaterar till introduktionsrutiner” och under rubriken ”Analys av frågor som 

relaterar till personliga upplevelser” resoneras svaret kring fråga 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17. 

 

Beskrivning av informanterna - Bakgrundsfrågor  

 
Enkätundersökningar genomfördes mellan den 6 februari och den 1 april 2017. Svarstiden var 

åtta veckor. En påminnelse skickades ut via e-post två veckor innan svarstiden var slut, se 

bilaga 1. Datainsamlingen gick inte problemfritt eftersom av 43 tillfrågade sjukhus var det nio 

sjukhus som valde att delta i studien. 31 sjukhus svarade ej på förfrågan, tre sjukhus hade inga 

nyanställda och ett sjukhus ville ej delta i studien. 31 informanter skickade in enkätsvar av 

dessa var fyra enkäter ofullständigt ifyllda. Alla besvarade frågor användes vid beräkningen 

av resultat. 13 informanter svarade via nätet och 18 informanter valde att svara på 

pappersformuläret.  

De som deltog i studien hade deltagit i ett helt introduktionsprogram. Resultatet redovisas i 

frekvens och procentform. 

 

 Tabell 1 – Frekvens- och procentskillnader mellan de olika könen och åldern.      

 
 

Man 
 
Frekvens 
 
Frekvens i % av samtliga 
 
Kvinna 
 
Frekvens 
 
Frekvens i % av samtliga 
 
 
Den totala frekvensen 
 
Total i % 

 

 
 
 

8 
 

26 % 
 
 
 

12 
 

39 % 
 
 

20 
 

64% 
 
 
 
 

 
 
 

1 
 

3 % 
 
 
 

7 
 

23 % 
 
 

8 
 

26 % 
 
 

 
 
 

0 
 

0 % 
 
 
 

3 
 

10 % 
 
 

3 
 

10 % 
 
 
 
 

 
 
 

9 
 

29 % 
 
 
 

22 
 

72 % 
 
 

31 
 

100 % 
 

 

 Ålder och kön  
 

 
Kön 
 

 
Mellan 21-31 

 
Mellan 32-40 

 
Över 41 

 
Totalt 
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Figur 1.  
 

 
 

 

Figur 1 visar informanternas Examensår. 

 

 

 

Majoriteten av informanterna var kvinnor 72 %. Åldern på informanterna var relativt låg. 

Informanternas bakgrundsfrågor avseende bland annat kön och ålder presenters i tabell 1. 

Från 2016 var det 16 stycken informanter vilket betyder att informanterna var 

nyutexaminerade röntgensjuksköterskor (figur 1). Det visade inte några skillnader på de 

nyutexaminerade och de som hade tagit examen tidigare på hur de upplevde stress. Däremot 

visade det sig att kvinnor upplevde mer stress än män. 
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Analys av frågor som relaterar till introduktionsrutiner 
 
Figur 2 

 

Figur 2 visar procent skillnaden mellan de olika tidsperioderna av introduktionen. 

 

Figur 3  

 

Figur 3 redovisar hur stor andel av informanterna behandlades som ordinarie personal under 

introduktionsprogrammet. 

 

Majoriteten av de som deltagit 26 personer, vilket motsvarar 84 % hade individuell 

introduktion men 21 informanter, vilket motsvarar 68 % hade inte huvudhandledare under 
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introduktionen vilket påverkade deras förväntningar kring innehåll och genomförande av 

introduktionsprogrammet. 24 informanter, vilket motsvarar 86 % behandlades som ordinarie 

personal under deras introduktionsprogram, vilket påverkade informanternas svar gällande 

stressupplevelsen. 17 informanterna, vilket motsvarar 55 % hade som maximalt 3 månaders 

introduktionsperiod men mer än hälften 16 informanter, vilket motsvarar 57 % av 

informanterna önskade inte en längre introduktionsperiod.  

 

 
 
Analys av frågor som relaterar till personliga upplevelser   

 
Figur 4 

 
Figur 4 redovisar hur stor andel av informanterna som behövde en längre 

introduktionsperiod. 

 

Figur 5 
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Figur 5 redovisar hur stor andel av informanterna var nöjda med sina insatser  under 

introduktionsprogrammet. 

Kommentarerna  till frågan anordnade en blandad bild. 

Författarna kunde inte detekteras mätbar förhållandet mellan längden och förväntningarna 

gällande introduktionsprogrammet på grund av att i fråga 10 (Bilaga 2) som gällde att 

informanterna ville ha mer tid; för att svarsfrekvens - i vet ej svarsalternativ var ganska högt – 

25 %. I detta två frågor var bortfall på 3 stycken. 

64 % anger att introduktionen gav informanterna det de behövde för att informanterna skulle 

kunna utföra arbetet på ett bra sätt. Ett liknande resultat kunde även visas i frågan om hur 

nöjda informanterna var gällande organisationens hänsyn för individuella behov och 

önskemål under introduktionen. 

13 personer, 42 % svarade ja till att introduktionsprogrammet motsvarat deras förväntningar 

vad det gäller innehåll. 11 personer, alltså 35 % svarade att introduktionsprogrammet till en 

viss del motsvarat deras förväntningar vad det gäller innehåll. 

Nästan hälften, alltså 14 personer (45 %) av de som deltagit svarade att 

introduktionsprogrammet motsvarat deras förväntningar till en viss del vad det gäller 

genomförandet. 10 personer, det vill säga 32 % svarade att introduktionsprogrammet 

motsvarat deras förväntningar vad det gäller genomförandet. 

 

Diskussion  
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Metoddiskussion  
Denna studie hade en kvantitativ ansats där datainsamlingen skedde via enkäter, vilket 

författarna tyckte var lämpligt för att kunna få en tydligare bild om vad de nyanställda hade 

för åsikter om introduktionsprogrammet. Det blev totalt 18 frågor i enkäten som kunde fånga 

ytterligt information från informanterna och som gick väldigt snabbt för informanterna att 

besvara. Författarna använde olika svarsalternativ i enkäten vilket skulle kunna reducera 

risken för att informanterna slumpmässigt kryssade i ett alternativ. Orsaken till varför en 

kvalitativ ansats inte är att föredra i denna studie är att en kvalitativ ansats går oftast på djupet 

men inte på bredden (Henricson, 2012) 

Författarna valde att ha nyanställda röntgensjuksköterskor i studien, oavsett examensår, för att 

få ett större urval, samt att denna grupp är ny på en arbetsplats och är lättmottagliga för nya 

situationer och intryck. Om urvalet endast hade varit nyutexaminerade hade resultatet av 

datainsamlingen blivit mindre.  

Eftersom det är första gången författarna gör en kvantitativ enkätstudie kan det har påverkat 

datainsamlingen av studien. Om det funnits tidigare erfarenhet hos författarna så hade de 

kanske varit bättre på att formulera frågorna i enkäten för att på så vis få ut mer information 

eller kanske hade enbart en digital enkät underlättat för informanterna. 

En egen enkät utarbetades eftersom det inte fanns några tidigare enkäter att utgå ifrån för 

studiens syfte. För att kunna belysa syftet gjordes enkäten utifrån de frågor som ställs i den 

problemformulering som finns besvarade i tidigare studier (Abdu & Osman, 2015). Enkäten 

var baserad för nyanställda röntgensjuksköterskor och deras erfarenheter kring introduktion 

men observera att enkäten inte var vetenskapligt validerad utan endast framtagna av 

författarna. 

I efterhand påträffades några svagheter med vårt genomförande av undersökningen.  

Tidsbristen gjorde så att författarna hann inte genomföra en pilotundersökning. Svagheter så 

som syftet i frågorna, att författarna hade kunnat begära exakta åldern på informanter istället 

för att ge den ungefärliga åldern, och på det viset hade författarna kunnat räkna ut 

medelåldern. Däremot granskades enkäten av handledaren innan den skickades ut. 

 

Fördelen med enkäter är att urvalet av informanterna med stort geografiskt område har ingått 

(Ejlertsson, 2005). Utifrån detta har röntgenkliniker innefattats runt om i Sverige och på så 

sätt var det lättare att få ett helhetsintryck. Ett medelstort urval var centralt för studien för att 
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kunna dra förlitlig resultat. Nackdelen med enkäter som insamlingsmetod var att det inte gick 

ställa några följdfrågor till informanterna. Det går inte heller att hjälpa informanterna eller att 

ställa för många frågor i en enkät (Bryman, 2011).  

Författarna räknade med att det skulle vara mer kvinnor än män som deltog i studien då 

kvinnor dominerar i flera legitimerade yrken inom vården. Motsvarande siffror för kvinnliga 

röntgensjuksköterskor var 80 procent år 2015 (Socialstyrelsen 2016).  Statistiken i denna 

studie är mindre, 72 procent var kvinnor och 29 procent var män som deltog i denna studie. 

 

Tre enkäter var ofullständigt ifyllda. Orsaken till ofullständigt ifyllda blanketten kan ha berott 

på att kontaktpersonerna inte hade informerat informanter riktigt om studiens syfte, eller kan 

det ha berott på tryckfel (dubbelsidig) och när svaren scannades in glömdes en sidan bort. I 

resultat visas det sig att 68% av informanterna upplevde stress under sin 

introduktionsperioden, detta kan även vara orsaken till att inte informanterna valde att delta i 

denna studie. Enligt en studie gjord i China 2014 anges att huvudorsaken bland informanter 

till att inte vilja delta i undersökningar kan var tidsbrist, brist på återkoppling och 

tillfredställande resultat (Yunlong & Hongfei, 2014).  

 

Validitet och Reliabilitet 
Bryman (2011) anser att validitet är ett viktigt begrepp att ha i åtanke för att man ska kunna 

framställa studiens kvalitet. Det anges även att det finns flera olika sätt att säkerställa 

kvaliteten på en studie. Validiteten i en kvantitativ studie kan delas in i tre kategorier: intern 

validitet, extern validitet och ekologisk validitet. 

Intern validitet: Denna form av validitet har frågor som oftast handlar om kausalitet, det vill 

säga huruvida en slutsats rymmer ett kausalt förhållande mellan två eller flera variabler och 

hur hållbart det är. 

Extern validitet: Denna form av validitet väcker frågan om huruvida resultaten från en 

undersökning kan generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten. 

Ekologisk validitet: Detta kriterium handlar om frågan huruvida samhällsvetenskapligt 

resultat skulle kunna tillämpas i vardagen och i människans naturliga sociala miljöer. I och 

med att denna studie inte är grundad på experiment eller intervju är den ekologiska validiteten 

inte relevant.   

Begreppet reliabilitet innebär tillförlitlighet och är lika viktig som validitet i en 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

20

kvalitetsstudie. Den handlar i grunden om frågor som rör måttens och mätningarnas 

pålitlighet och följdriktighet. Reliabilitet består av tre viktiga faktorer: stabilitet, intern 

reliabilitet och interbedömarreliabilitet (Bryman, 2011). 

Stabilitet: Betyder att ett mått över tid är så pass stabilt att en liknande studie skulle kunna ge 

ett liknande resultat trots att det har gått en viss tid emellan.  

Intern reliabilitet: Det handlar om de indikatorer som utgör en skala eller index är pålitliga 

och följdriktiga, det vill säga att informanternas svar resulterar i en totalpoäng. 

Interbedömarreliabilitet: Handlar om subjektiva bedömningar, det vill säga att observatörer 

ska observera och översätta data till kategorier på samma sätt. 

Denna studie har som en svaghet då frågeformulären inte är validerat, trots sökning på 

nämnde databasen hittades inga frågeformulär som var validerat.  

Interbedömarreliabilitet i denna studien var försvarbar då författarna tillsammans har 

kategoriserat och analyserat svaren som enkäten har genererat. Detta gjordes för att kunna 

undvika missförstånd och för att materialet inte ska tolkas olika. 

Etik 
I studien togs hänsyn till forskningsetiska aspekter eftersom inga sjukhus skulle nämnas i 

studien. Detta är bra eftersom det var nio sjukhus som deltog i studien, vilket kunde ha varit 

praktiskt lätt att identifiera. Informanterna bestämde över sin medverkan i studien. Alla ifyllda 

tillståndsansökningar från de nio sjukhusen är sparade. Författarna var noggranna i både 

granskning och referenshantering av de artiklar som var inkluderade i studien. 

 

Resultatdiskussion 
Det var inte lätt att jämföra tidigare forskning med vårt resultat eftersom de handlar om andra 

professioner inom vården. Men författarna har i den utsträckning det gått försökt jämföra vad 

den tidigare forskningen säger om introduktionsprogrammet för röntgensjuksköterskor med 

vårt resultat. 

 

24 informanter räknades som ordinarie personal under hela introduktionsperioden.  

16 av 31 informanter var nyexaminerade röntgensjuksköterskor vilket betyder att 

introduktionen de fått var den första perioden i deras nya yrke. Nyexaminerad vårdpersonal 

önskade att inte arbeta helt  självständigt direkt efter högskolan eftersom de saknade rutiner 

och erfarenheter. De flesta studenter hade inte möjlighet att arbeta ensamma med eget ansvar 
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under VFU perioden för att de hade en handledare som kontrollerade allt (Danielsson et al., 

2009). 

 

Studiens resultat visade att 21 av informanter inte hade huvudhandledare under 

introduktionen. Mentorsbristen kan även påverka introduktionsprogrammet negativt. 

Baumann, Hunsberger och Crea-Arsenio (2011) beskrev att den stödjande miljön av 

mentorskap gav nyexaminerade tid att bygga det förtroende som krävs för att träna 

självständigt. En studie jämförde mentorernas roll i 11 länder. En mentor kan utveckla 

kliniska kompetenser hos nyexaminerade, men ibland kan det uppstå ett hinder i förhållandet 

mellan mentor och den nyanställda som gör att det inte fungerar som lärupplevelse och 

pedagogisk utlärning (Dobrowolska et al., 2015). 

 

Resultatet för denna studie visade att det fanns skillnad mellan könen när det gäller 

stressupplevelse men informanterna i denna studie var inte jämnt fördelade. En av nio män 

upplevde mycket stress under sin introduktion vilket motsvarar 11% av totala män och 3% av 

totala antalet deltagare. Patientflöde ökar i de flesta röntgenavdelningarna, det genomförs ca 

fem miljoner röntgenundersökningar per år i Sverige (Stråhle, 2011). Den ökningen av 

patientflöde kan leda till att personal utsätts för stress. En långvarig stress kan påverka 

vårdpersonal negativt bland annat medicinska problem och patientsäkerheten försämras 

(Thian, 2013). 

Författarna anser att stress alltid kommer att finnas inom sjukvården och på de akuta 

röntgenlabboratorierna.  

För att ta hänsyn till de nyanställda röntgensjuksköterskornas hälsa på bästa sätt behövs ett 

bra och grundligt introduktionsprogram. Orsaken till varför kvinnor upplever mer oro och 

stress än män är oklart.  

En forskning från Montreals universitet och Montreal Heart Institute visar att ålder och kön 

avgör hur stress påverkar oss. Resultatet visade att kvinnor reagerar mer defensivt på stress, 

det vill säga agerar undvikande, tillbakavisar om de upplever stress vilket kan leda till en ökad 

risk för hjärt-kärlsjukdom (Lévesque et al., 2010). 

 

Med hjälp av enkäterna framkom det att mer än hälften av informanterna var nöjda med 

introduktionsprogrammet som de har haft, medan resten inte var nöjda. Författarna anser att 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

22

det behövs förbättring inom några områden inom introduktionen. Resultatet har visat att de 

nio sjukhus som deltog i studien hade olika introduktionsprogram och metoder. Författarna 

antar att skapandet av ett gemensamt genomtänkt introduktionsprogram med hänsyn till 

individuella behov skulle kunna underlätta integrationen av nya medarbetare. 

Resultatet omfattar och bygger på informanternas personliga uppfattningar och erfarenheter. 

Det är viktigt att nämna att författarna inte hade någon kunskap om informanternas 

bakomliggande utbildning, VFU perioden och livshändelser och har alltså inte kunnat ta dessa  

synpunkter i beaktande i studien. Individuella faktorer kan också vara en orsak som påverkar 

tillfredsställelse hos de nyanställda ( Olsson  & Wickman 2013 . 

Sammanfattningsvis har denna studie genomförts genom ett kritiskt arbets- och 

förhållningssätt. Studien är väl utformad i syfte att belysa ett viktigt ämne där nutida tillägg av 

tidigare studier saknas. Som ämnat har de viktiga frågorna riktats till nyanställda 

röntgensjuksköterskor om deras behov och åsikter vad det gäller introduktionsprogrammet. 

 

 

Frågorna som inte valdes att presentera i resultatet delen var fråga 3, 6, 7, 12 som handlade 

mestadels av allmänna rutiner. Författarna tyckte att de frågorna inte var inte för relevanta för 

att uppfylla syftet. 

 

Slutsats  
 
Syftet med vår studie var att undersöka nyanställda röntgensjuksköterskors synpunkter och 

lärdomar på introduktionen. Våra frågeställningar handlade om hur nöjda/missnöjda de 

nyanställda röntgensjuksköterskorna var med introduktionen. 

Övergången från röntgensjuksköterskestudent till yrkesverksam röntgensjuksköterska verkar 

ha varit och är en frustrerande period hos många nyutbildade röntgensjuksköterskor. Den nya 

röntgensjuksköterskans möte med yrkesverksamhetens värderingar verkar inte stämma 

överens med de värderingar som integrerades under utbildningen. 

I resultatet har det framkommit att nyanställda röntgensjuksköterskor till viss del inte 

uppfattar sig själva som tillräckligt nöjda med sin arbetsstart och att detta till stor del kan 

kopplas till sjukhusets introduktionsperiod. 

Författarna hoppas på att den kliniska verksamheten kan komma att ta del av författarnas svar 
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och reflektera över sina egna rutiner med introduktionsperioder. 

Antalet deltagare gjorde studiens resultat trovärdigt, men för ytterligare tillförlitlighet krävs 

ett större urval. Datainsamlingen kan vara tillfredsställande då det enbart förekom tre 

ofullständigt ifyllda enkäter från informanterna. Då liknande vetenskaplig studier dock ej 

tidigare genomförts på nyanställda röntgensjuksköterskor  kan studiens resultat och 

diskussion ej verifieras förrän liknande forskning finns att jämföra med. 

 

Förslag till ytterligare forskning 
Studiens resultat belyser att introduktionsperioden är en nödvändig läroprocess.  

Det skulle vara intressant med vidare forskning kring hur utbildningen skulle kunna hjälpa 

studenterna och nyanställda att hitta redskap för att kunna hantera övergången på ett lyckat 

och lärorikt sätt. Författarna tror också att det är viktigt med vidare forskning om hur och vad 

som skulle kunna göras inom yrkesverksamheten för att underlätta för de nyanställda 

röntgensjuksköterskorna. 

Denna process är viktig för att i framtiden kunna klara behovet av utbildade 

röntgensjuksköterskor, att de skall kunna hantera de motsättningar som finns i 

vårdverksamheten, samt göra sig beredda för att kunna förbättra omvårdnaden av varje 

enskild patient och öka vårdkvaliteten. För ytterligare fördjupning samt för att kunna 

framställa mer detaljerad kunskap inom detta ämne hade denna studie kunnat efterföljas av 

kvalitativa intervjuer angående ämnet. 

Omnämnande 
 
Ett väldigt stort tack till de hjälpsamma verksamhetscheferna på aktuella Röntgenkliniker för 

möjliggörandet av författarnas kandidatuppsats. Författarna vill särskilt tacka personalen på 

avdelningarna för hjälpen att fylla i vår enkät.     
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Informationsmail 

 

Hej,  

Vi, Andrea Csíkosné Varró och Sounia Kaka är studenter i röntgensjuksköterskeprogrammet 

på Hälsohögskolan i Jönköping. I vårt examensarbete, under den sista terminen (vt17), vill vi 

undersöka om vad nyanställda röntgensjuksköterskor har för synpunkter på 

introduktionsprogrammet på en röntgenklinik samt programmets längd, innehåll, styrkor och 

svagheter. 

Urvalet: Nyanställda röntgensjuksköterskor som har genomgått ett helt 

introduktionsprogram. 

Datainsamling 

Vi har valt att göra en kvantitativ studie där vi skickar ut enkäter med frågor till respektive 

chef som vederbörande kan vidarebefordra till sina anställda. 

Vi tar hänsyn till etiska aspekter vid datainsamling: informanterna behöver ej uppge sina 

namn eller personnummer. Ingen kommer att kunna identifieras i slutresultatet. 
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Vi behöver ert tillstånd och er samverkan för att kunna nå ut till nyanställda 

röntgensjuksköterskor. 

Försökspersonerna/klinikerna erbjuds att ta del av forskningsresultatet. 

 

Med vänliga hälsningar  

Sounia Kaka & Andrea Csíkosné Varró 

 

 

 

Påminnelsemail 

Hej, 

Vi är två studenter vid Hälsohögskolan i Jönköping. Vi har skickat ett mail tidigare rörande 

vårt examensarbete som har till syfte att undersöka vad nyanställda röntgensjuksköterskor 

har för åsikter kring introduktionsprogrammet. 

Enkätstudien omfattar 30-45 röntgensjuksköterskor. 

Vi önskar att ni skulle kunna hjälpa oss att svara på vår enkät för att bidra till att vårt 

examensarbete blir så bra som möjligt. Enkäten består av frågor angående 

Introduktionsprogrammet. Enkäten är enkel att fylla i och tar endast 2-5 minuter. 

Deltagare och sjukhus kommer att vara helt anonyma och alla uppgifter om och från de olika 

sjukhusen kommer att behandlas helt konfidentiellt. 

Er hjälp är mycket viktig för oss. Ni kommer att få ta del av vår forskning så fort den är klar 

och vi är övertygade om att ni kommer att ha nytta av den. Har ni några frågor kontakta oss 

gärna via e-post eller telefon. 

Observera att sista dagen att fylla i enkäten har flyttats till nu på fredag, 31/03-16. 

Därför ber vi dig vänligen att fylla i den så fort du har möjlighet. 

Ni som redan svarat kan bortse från denna påminnelse. 
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Tack för din medverkan! Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor eller 

funderingar. 

Hälsningar, Andrea Csíkosné Varró & Sounia Kaka 

kaso14so@student.ju.se 

csan147@student.ju.se 

 
 
 
 
 

 

 

 

Bilaga 2 
 
Enkät 

 
Tidigare studier har visat att ett bra introduktionsprogram minskar avhopp och ökar 

medarbetarnas vilja att stanna på arbetsplatsen, samt att det förbättrar och minskar stress hos 

vårdpersonal. 

Deltagandet i denna studie är helt frivilligt. 

Nedan följer påståenden som kan beskriva din introduktion. Läs varje påstående och kryssa 

för det svarsalternativ som passar dig bäst. 

 

1. Din ålder? 

a, mellan 21-31 

b, mellan 32-40 

c, över 41 

 

2. Vilket kön har du?  

a, kvinna 

b, man 
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3. Har din arbetsplats en rutin att introducera nyanställda?  

a, ja 

b, nej 

c, vet ej 

     

4. Hade du en individuell eller gruppintroduktion? 

a, individuell 

b, grupp 

 

5. A, Hade du någon huvudhandledare under introduktionsprogrammet? 

a, ja 

b, nej 

 

5. B, Hur nöjd var du med din huvudhandledare?  

  (Om Du har svarat nej på ovanstående fråga, ska du hoppa över denna fråga.) 

a, inte nöjd 

b, ganska nöjd 

c, mycket nöjd 

 

6. Fick du tillräcklig information om verksamhetens arbetsrutiner? 

a, ja, jag fick all information jag behövde 

b, nej, jag fick inte tillräcklig information 

 

7. Fick du tillräcklig information om verksamhetens administrativa rutiner? 

a, ja, jag fick all information jag behövde 

b, nej, jag fick inte all information jag behövde 

 

8. Upplevde du att din introduktion gav dig det du behövde för att kunna utföra ditt arbete på 

ett bra sätt?  

a, ja 

b, nej 
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c, vet ej 

      

9. Hur lång introduktion hade du? 

a, mellan 0-3 månader 

b, mellan 3-6 månader 

c, mer än 6 månader 

d, jag hade ingen handledning 

 

10. Skulle du ha behövt mer tid för att komma in på din nya arbetsplats (ett längre 

introduktionsprogram)?  

a, ja 

b, nej 

c, vet inte/jag är osäker 

 

11. Togs det hänsyn till dina individuella behov och önskemål under introduktionen? 

a, ja 

b, nej 

 

12. Hur ofta hade du uppföljning av introduktionen? 

a, efter varje arbetspass 

b, efter varje vecka 

c, efter varje månad 

d, efter var 3:e månad 

 

13. Behandlades du som ordinarie personal under introduktionsprogrammet? 

a, ja 

b, nej 

c, ibland 

 

14. Jag är nöjd med mina insatser under introduktionsprogrammet. 

a, mycket nöjd  

b, ganska nöjd 
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c, inte nöjd 

 

15. Har introduktionsprogrammet motsvarat dina förväntningar vad det gäller innehåll? 

a, ja 

b, till en viss del 

c, nej, inte alls 

 

16. Har introduktionsprogrammet motsvarat dina förväntningar vad det gäller genomförandet?  

a, ja 

b, till viss del 

c, nej, inte alls 

 

17. Hur stressigt upplevde du introduktionsprogrammet? 

a, inte stressigt 

b, ibland (enstaka tillfällen) 

c, mycket stressigt 

 

18. När tog du examen? 

 

---------------------------- 
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Egengranskning 
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