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Sammanfattning  

 

Bakgrund: Vissa av röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter kan utföras av andra professioner 

som sjuksköterska eller undersköterska detta kallas för jobbglidning mellan yrkesroller. 

Jobbglidning kan ske på grund av många olika orsaker som brist på personal, ökad befolkning 

vilket gör att mer personal behövs inom vården. Att undersköterska eller sjuksköterska utför 

vissa av röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter kan påverka patientsäkerheten. Syfte: Att 

undersöka röntgensjuksköterskors syn på att arbetsuppgifter inom professionen utförs av 

sjuksköterska eller undersköterska. Metod: En kvantitativ enkätstudie med 53 deltagare som är 

legitimerade röntgensjuksköterskor från fyra sjukhus i två olika regioner. Resultat: Majoriteten 

av deltagarna anser att det är negativt att sjuksköterskor utför arbetsuppgifter inom mammografi 

och angiografi. Medan flera av deltagarna tycker det är bra om sjuksköterskor kan beräkna GFR 

inför undersökningar. Deltagarna anser att det är dåligt om undersköterskor utför 

konventionella röntgenundersökningar och att ge information om kontrastmedel till patienten 

medan de anser att det var mycket bra om undersköterskor tar in patienter på 

undersökningsrummet. Slutsats: Studien visar att röntgensjuksköterskorna generellt har 

negativ syn på att lämna deras arbetsuppgifter till de andra professionerna, utan de vill behålla 

deras kompetens inom områden som angiografi, mammografi och konventionell röntgen.  

 

Nyckelord: Röntgensjuksköterska, radiografi, jobbglidning, kompetens. 



 
 

Summary 

Radiographers view on task shifting 
 
Background: In Sweden some of the radiographer's tasks can be performed by other 

professions, often by nurses or assistant nurses, this is called task shifting. Task shifting can 

occur due to many different reasons such as lack of staff or an increase in the population which 

requires more staff to provide for good healthcare. However, it can affect the patient safety if 

assistant nurses or nurses perform the radiographer's tasks. Purpose: To investigate 

radiographers view that tasks within the profession are performed by nurses or assistant nurses.  

Method: A quantitative survey with 53 participants who are radiographers in four different 

hospitals, in two different regions in Sweden. Results: Most of the participants consider that it 

is negative that nurses perform tasks in mammography and angiography. Several of the 

participants think it is good if nurses can calculate GFR prior to radiographic examinations. The 

participants have negative opinions if assistant nurses perform conventional radiographic 

examinations and provide information about contrast agents to patients. While they consider it 

is very good if assistant nurses take the patient into the examination room.   Conclusion: The 

study shows that the radiographers generally have a negative view on submitting their work 

tasks to the other professions, instead they want to retain their competence in areas such as 

angiography, mammography and conventional x-ray examinations.   
 

Keywords: Radiographer, radiography, task shifting, competence.  
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Inledning   

 

Det är idag en brist på legitimerade röntgensjuksköterskor. Orsakerna är stora 

pensionsavgångar och inte tillräckligt många som utbildar sig inom yrket. Nya tekniker och 

modaliteter kräver dessutom fler röntgensjuksköterskor vilka ska ansvara för både teknik och 

vård av patienter (1).  En trend som har ökat under de senaste åren är att andra professioner 

utför vissa av röntgensjuksköterskors arbetsuppgifter (2). Till exempel blir det allt vanligare att 

sjuksköterskor jobbar inom mammografi och radiologiska interventioner (2). Detta är något 

som författarna har påträffat under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på olika 

röntgenkliniker. Författarna har även sett att en del av röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter 

utförs av undersköterskor, men det kan variera mellan olika röntgenavdelningar. Det som 

varierar är vilka arbetsuppgifter som har delegerats från att utföras av röntgensjuksköterskor till 

att utföras av sjuksköterskor och undersköterskor. Syftet med studien är att undersöka 

röntgensjuksköterskors syn på att deras arbetsuppgifter utförs av andra professioner.  
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Bakgrund 

Jobbglidning 
Jobbglidning eller task shifting innebär att arbetsuppgifter skiftar mellan olika yrken inom 

hälso- och sjukvården. Ofta är det yrken med kortare utbildning som övertar arbetsuppgifter 

från mer specialiserade yrken. Genom att omorganisera arbetskraften kan den personal som 

finns tillgänglig utnyttjas på ett effektivare sätt (3). I Sverige blir jobbglidning allt vanligare 

mellan läkare, sjuksköterskor och undersköterskor (4). Det innebär oftast att sjuksköterskor tar 

över fler av läkarnas arbetsuppgifter eller att undersköterskor tar över fler av sjuksköterskornas 

arbetsuppgifter (5).  

 

Lagar och regler  
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) innehåller övergripande mål och riktlinjer för hälso- och 

sjukvården (5). Enligt denna lag finns bestämmelser om att vissa arbetsuppgifter endast får 

utföras av yrkesgrupper som har särskild utbildning eller yrkesutövare med viss befattning. 

Vissa arbetsuppgifter får inte delegeras alls eller är särskilt reglerade (6, 7, 8). Men vad gäller 

de flesta arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården finns det inga tydliga regler om vem som 

får göra vad utan det är ofta verksamhetschefen som ansvarar för att fördela arbetsuppgifter 

baserat på den enskildes kompetens. Det betyder att enbart hälso- och sjukvårdspersonal med 

rätt kompetens får utföra en viss arbetsuppgift, ett exempel på en sådan arbetsuppgift är att sätta 

perifer venkateter (PVK) (8).  

 

Jobbglidning och röntgensjuksköterskeprofessionen  
Bristen på röntgensjuksköterskor leder till jobbglidning mellan olika yrkesgrupper. Till 

exempel utför undersköterskor utan formell kompetens uppgifter såsom att kontrollera 

patienters identitet, beräkna glomerulär filtrationshastighet (GFR) och övervaka patient under 

kontrastmedelsadministrering. Detta utarmar den professionella rollen för 

röntgensjuksköterskor och kan öka risken för patienter vad gäller strålsäkerhet, om något går 

fel ligger dock fortsatt ansvar hos röntgensjuksköterskan (1, 2). Ett sätt att lösa bristen på 

röntgensjuksköterskor är att låta en ny yrkesroll “assisterande personal” som saknar akademisk 

utbildning utföra vissa typer av radiologiska undersökningar. Detta har prövats i Storbritannien 

(9).  
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En av anledningarna till att jobbglidningen ökar succesivt är att antalet radiologer är för få, 

vilket innebär att uppgifter som tidigare utfördes av radiologer nu ligger inom 

röntgensjuksköterskans ansvarsområde. Ett exempel är att det idag finns flera 

röntgensjuksköterskor som har vidareutbildat sig till sonografer vilket innebär att utföra 

ultraljudsundersökningar, granska och skriva utlåtanden. Det finns idag ingen reglerad 

specialistutbildning för röntgensjuksköterskor i Sverige (10).  

  
Aktuell forskning inom området  
Resultatet från en kvalitativ studie från 2017 som gjorts i Sverige visar att det finns fyra olika 

framtidsscenarier för röntgensjuksköterskan som profession i Sverige (11). De beskrivs i 

korthet nedanför:    

• ”Den nöjda röntgensjuksköterskan”, i detta scenario finns det gott om 

röntgensjuksköterskor och goda karriärmöjligheter. 

• “Den specialiserade röntgensjuksköterskan”, innebär att det finns goda möjligheter till 

karriärutveckling och specialistutbildning, men det är fortfarande brist på 

röntgensjuksköterskor. 

• “Den produktionsinriktade röntgensjuksköterskan”, innebär att det finns en stor 

efterfrågan på radiografiska undersökningar och god tillgång till röntgensjuksköterskor 

men inga karriärmöjligheter. 

• “Den döende professionen”, i detta fall är det brist på röntgensjuksköterskor och inga 

möjligheter till karriärutveckling. Få söker sig till yrket eftersom utbildningen inte är 

eftertraktad. Fler och fler arbetsuppgifter såsom omhändertagande av patient och 

utförande av undersökningar utövas av andra personalkategorier. Detta leder till att 

professionen utarmas och är på utdöende (1, 11). 

 

En annan svensk intervjustudie från 2017 beskriver olika trender som har påverkat 

röntgensjuksköterskans profession de senaste årtiondena. Artikeln redogör för bland annat att 

nya metoder och ny teknologi har utvecklats vilket lett till ökade krav på röntgensjuksköterskor 

att behärska den nya tekniken inom nya kompetensområden såsom Magnetisk 

resonanstomografi (MR) och Positronemissionstomografi/Datortomografi (PET/CT). Studien 

beskriver även att det finns en brist på röntgensjuksköterskor men att antalet radiografiska 

undersökningar och antalet modaliteter ökar snabbt, vilket utgör ett problem eftersom inte alla 

modaliteter kan fyllas med personal. Deltagarna i studien menade också att det har skett en 
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jobbglidning åt två håll det vill säga att vissa av röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter övertas 

av undersköterskor eller sjuksköterskor och det motsatta att röntgensjuksköterskor övertar 

radiologers arbetsuppgifter (2).  

 

Kompetenser 
Sjuksköterska och röntgensjuksköterska är två av 21 yrken i Sverige som kräver legitimation 

från Socialstyrelsen. Dessa två yrken har en skyddad yrkestitel vilket innebär att titeln endast 

får användas av den som har legitimation (12). Vårdgivare med legitimation har en självständig 

yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter och har ett särskilt ansvar för patienternas 

säkerhet i vården. Den som har legitimation har vissa skyldigheter till exempel att utöva sitt 

yrke enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Legitimerade sjuksköterskor och 

röntgensjuksköterskor är även skyldiga att föra patientjournal. En annan skyldighet är att 

rapportera vidare om en patient har drabbats av skada eller sjukdom i samband med vård, 

behandling eller undersökning (12). 

Det finns kompetensbeskrivningar för röntgensjuksköterska samt sjuksköterska. Dessa finns 

för att stärka och tydliggöra yrkesrollerna och dessa yrkens specifika kunskaper. De 

kompetensbeskrivningar som finns idag innehåller rekommendationer om yrkeskunnande, 

utbildning, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt (13).  

 

Röntgensjuksköterskans kompetens   

Röntgensjuksköterskan arbetar i en högteknologisk miljö och har en specifik kunskap inom 

huvudområdet radiografi. Radiografi består av fyra kunskapsområden vilka är omvårdnad, bild- 

och funktionsmedicin, strålningsfysik samt medicin.  Dessa kunskapsområden förenas i det 

kliniska yrkesutövandet (14). Röntgensjuksköterskor arbetar självständigt med ansvar för 

genomförande av undersökningar med minsta möjliga stråldos och bästa diagnostiska 

bildkvalitet samt medverkar vid behandlingar till exempel inom angiografi (14). ALARA- 

principen (As low as reasonably achievable) innebär att patienten får minsta möjliga stråldos 

till optimerad bild och är rekommendation från Internationella strålskyddskommissionen 

(ICRP). Syftet med denna princip är att skydda människor mot skadlig verkan av strålning (15). 

 

Röntgensjuksköterskan arbetar utifrån de fyra etiska grundprinciperna; principen om respekt 

för självbestämmande (autonomi), principen att inte skada, principen att göra gott och 

rättviseprincipen. Professionen arbetar utifrån de sex kärnkompetenserna. Dessa är 
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personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringsarbete och 

kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik (14). Inom sjukvården möter 

röntgensjuksköterskan patienter i olika åldrar som har olika behov där röntgensjuksköterskan 

jobbar utifrån att respektera patientens beslut samt skydda individens integritet. Ordet integritet 

innebär att varje människa har rätten att få sina värderingar, önskemål och åsikter respekterade 

(16). Röntgensjuksköterskans profession skiljer sig lite mellan olika länder. Ett exempel är att 

utbildningen för att bli radiograf är olika lång i olika länder, i en jämförelse mellan sex 

europeiska länder varierade längden på utbildningen mellan 2–4 år (17). I Skandinavien har den 

legitimerade röntgensjuksköterska en unik kompetens som innebär att ha ansvar för både 

omvårdnad av patienten och den tekniska utrusningen (18). En speciell kompetens hos 

röntgensjuksköterskan är att skydda patienten mot onödig stråldos (18) genom att ta hänsyn till 

exempel ålder och vikt hos patienten (14).  

 

Den yrkesetiska koden för röntgensjuksköterskor omfattar fyra huvudområden: 

Röntgensjuksköterskan och vårdtagaren, röntgensjuksköterskan och professionen, 

röntgensjuksköterskan och yrkesutövaren samt röntgensjuksköterskan och samhället. 

Dessutom ska röntgensjuksköterskan bidra till god omvårdnad i bemötande med patienten. 

Röntgensjuksköterskan ska ge information i samband med undersökningar till patienter eller 

deras anhöriga på ett tydligt språk samt anpassat till deras ålder. Professionen ska behandla alla 

patienter på samma sätt och därför ska omvårdnaden utföras med respekt och inte begränsat av 

kön, ålder, ras, sexuell läggning, politiska åsikter, nationalitet, social status, kultur eller 

sjukdom. Därmed ska röntgensjuksköterskan respektera individens självbestämmande och ge 

stöd till patienten, och ska även kunna prioritera behandlingar efter patientens behov (19).  

 

Sjuksköterskans kompetens  

Omvårdnaden är den specifika kompentens hos alla legitimerade sjuksköterskor. Detta 

innefattar både den humanistiska människosynen på patienten samt det vetenskapliga 

kunskapsområdet. Sjuksköterskan ansvarar för att erbjuda patienten ökade möjligheter att återfå 

sin hälsa, hantera sjukdomar, hälsoproblem samt funktionsnedsättning och få välbefinnande 

fram till döden. Kompetensbeskrivningen är ett stöd för alla legitimerade sjuksköterskor inom 

hälso- och sjukvården och sjuksköterskan har ett självständigt ansvar för omvårdnad av 

patienten. Sjuksköterskan ska arbeta utifrån de sex kärnkompetenserna. I sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning ingår även ledarskap och pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet. 
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Dessutom ska legitimerade sjuksköterskor ha kunskap om läkemedelsbehandling och 

beteendevetenskap för patientens omvårdnad (20).  

  

Legitimerade sjuksköterskor ska jobba utifrån de gällande lagarna inom hälso- och sjukvården. 

Deras arbete ska präglas av International Council of Nurses (ICN:s) etiska kod för 

sjuksköterskor vars syfte är att ge vägledning och samla alla legitimerade sjuksköterskor i hela 

världen till ett gemensamt förhållandesätt, oberoende av nationella lagar. Den etiska koden för 

sjuksköterskor är ett stort och betydelsefullt komplement till kompetensbeskrivningen. ICN:s 

etiska kod omfattar fyra huvudområden; sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och 

yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen, sjuksköterskan och medarbetare. Dessutom 

ska sjuksköterskan respektera alla människor oavsett deras ålder, kön, hudfärg, tro, kultur, 

sexuell läggning, politiska syn, social ställning och funktionsnedsättning samt att individen ska 

ha sin rättighet till omvårdnad med respekt (21).  
 

Undersköterskans kompetens 

Undersköterskor har ingen kompetensbeskrivning och ingen yrkeslegitimation i dagsläget men 

fackförbundet Kommunal arbetar för att undersköterskor ska få en yrkeslegitimation och 

därmed kan undersköterskor få förbättrade villkor genom att yrkesrollen och ansvarsområdet 

blir tydligare (22). Undersköterskor kan vara skyldiga att föra journal och rapportera skador. 

För de som arbetar med yrken utan legitimation är det arbetsgivaren som bestämmer om 

individen har rätt kompetens som passar arbetet. Undersköterskor är även skyldiga att följa 

lagar och regler såsom patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen (12).  

 

Utmaningar för hälso-och sjukvården i Sverige 

I en internationell jämförelse från 2015 är Sverige det bästa landet när det gäller vårdens kvalitet 

och kostnadseffektivitet (23). Men den svenska vården står inför stora utmaningar och behoven 

av välfärd kommer att öka eftersom befolkningen i Sverige växer och blir äldre. Samtidigt 

uppnår många av vårdpersonalen pensionsålder inom de närmaste åren (24). Fram till år 2026 

förväntas Sveriges befolkning att öka med en miljon invånare (6). De åldersgrupper som 

förväntas öka mest är barn och äldre (24). Särskilt gruppen medborgare som är över 85 år 

kommer att öka mycket på lång sikt (24). Fler äldre och fler barn i befolkningen kommer att 

leda till ökat behov av välfärd och sjukvård. Men befolkningen i arbetsför ålder, 20–67 år, 

förväntas inte öka lika mycket (7). Behoven av välfärd och sjukvård kommer alltså att öka 
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snabbare än tillgången på arbetskraft.  Detta leder till stora utmaningar för den svenska hälso- 

och sjukvården. För att möta de ökade behoven beräknas det behövas 40 000 nya medarbetare 

som rekryteras fram till år 2026 inom hälso- och sjukvården (7). Men det räcker inte enbart att 

anställa fler personer utan det krävs flera lösningar för att lösa rekryteringsutmaningarna inom 

hälso- och sjukvården. För att kunna möta de stora rekryteringsbehoven har Sveriges kommuner 

och landsting (SKL) arbetat fram nio rekyteringsstrategier, ett exempel är rätt använd 

kompetens (RAK). Att arbeta med rekryteringsstrategierna innebär att arbetsgivare måste 

utmana traditionella arbetssätt och genomföra omfattande förändringar (25). 

 
Rätt använd kompetens 

Rätt använd kompetens innebär att rätt kompetens används på rätt plats (7, 24). Genom att 

använda sig av RAK ges ökade förutsättningar för att säkra kvaliteten inom hälso- och 

sjukvården. För att den svenska vården ska kunna möta den ökade och förändrade vårdbehoven 

behöver arbetet organiseras annorlunda (7).  Arbetsgivarna måste se över vem som gör vad och 

fördela arbetsuppgifter på ett nytt sätt mellan yrkesgrupper där rätt kompetens används till rätt 

arbetsuppgifter. Genom att organisera arbetet på nya och annorlunda sätt kan både personal och 

verksamhet utvecklas och därmed kan resurser användas mer effektivt (7). SKL använder 

begreppet uppgiftsväxling som är i stort sett samma sak som jobbglidning. Enligt SKL innebär 

uppgiftsväxling att en yrkesgrupps arbetsuppgifter renodlas och de får arbeta med det som är 

deras primära arbetsuppgifter (7). Det kan till exempel innebära för röntgensjuksköterskor att 

lämna över arbetsuppgifter till andra yrkesgrupper som det inte krävs 

röntgensjuksköterskekompetens för att utföra. Kompetensväxling är ett annat begrepp som kan 

innebära tre saker dels en omskolning från en kompetens till en annan kompetens, alltså byte 

av yrke, eller att arbetsuppgifter omfördelas mellan olika yrkesgrupper. Kompetensväxling kan 

även innebära överföring av yrkeskunskap från en äldre till en yngre medarbetare (7). 

Kompetensmix är ytterligare ett begrepp som enligt SKL innebär att man växlar arbetsuppgifter 

mellan yrkeskategorier eller för in nya kompetenser i verksamheten. Syftet med att använda 

kompetensmix i verksamheten är att ha rätt samling av kompetenser fördelade på olika 

yrkeskategorier i förhållande till uppdraget (7).  
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Problemformulering  
 

Det finns idag en brist på röntgensjuksköterskor. Den snabba tekniska utvecklingen leder till 

att antalet radiografiska undersökningar och antalet modaliteter ökar snabbt, vilket utgör ett 

problem eftersom inte alla modaliteter kan fyllas med personal (2). Bristen på 

röntgensjuksköterskor leder till att andra professioner såsom sjuksköterska eller undersköterska 

utför vissa av röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter (1). De närmaste åren förväntas den 

svenska befolkningen öka kraftigt, särskilt barn och äldre (7, 24). För att den svenska vården 

ska kunna möta de ökade vårdbehoven behöver fler anställas och arbetet behöver organiseras 

annorlunda. Om för få utbildar sig till röntgensjuksköterska kan detta innebära att vissa 

arbetsuppgifter helt försvinner för professionen och övertas av sjuksköterskor eller 

undersköterskor (1,11). Mot bakgrund av detta är det viktigt att undersöka 

röntgensjuksköterskors syn på jobbglidning.  
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Syfte 

Syftet är att undersöka röntgensjuksköterskors syn på att arbetsuppgifter inom 

professionen utförs av sjuksköterska eller undersköterska. 
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Material och metod 

Studien var en kvantitativ empirisk enkätstudie som utfördes på fyra olika sjukhus i södra 

Sverige. Sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes via databaserna pubmed och CINAHL. 

Sökningen efter vetenskapliga artiklar begränsades till att vara 11 år och yngre eftersom dessa 

ansågs vara relevanta för studiens syfte.  

 
Urval   
Urvalet bestod av yrkesverksamma legitimerade röntgensjuksköterskor på de fyra sjukhusen. 

Inklusionskriterier för deltagarna i studien var legitimerade röntgensjuksköterskor på de fyra 

sjukhusen. Exklusionskriterier var andra professioner såsom sjuksköterskor och 

undersköterskor som jobbar på röntgenavdelning.  

 

Datainsamling 
Författarna har formulerat frågorna till enkäten utifrån syftet. Webbenkät valdes som 

datainsamlingsmetod och enkäten skapades på en webbsida ”Surveymonkey.” Enkäten innehöll 

totalt nio frågor (Bilaga 1). I början av enkäten fanns fem bakgrundsfrågor där deltagarna fick 

fylla i ålder, kön, antalet yrkesverksamma år som röntgensjuksköterska, vilket sjukhus 

deltagarna jobbar på samt vilka modaliteter. Dessa personliga förhållande valdes av författarna 

för att det kan ha betydelse på deltagarnas svar och resultatet (26). Sjukhusen fick varsitt 

nummer mellan 1–4 för att bevara anonymiteten för deltagarna. Sjukhus 1 och 4 är länssjukhus, 

sjukhus 2 och 3 är mindre sjukhus. På frågan om modaliteter hade deltagarna möjlighet att välja 

flera svarsalternativ och det fanns möjlighet att skriva i ett eget alternativ om alternativet 

“annat” valdes.  

 

Författarna ville med enkäten undersöka röntgensjuksköterskors åsikter om jobbglidning, om 

de tyckte det var positivt eller negativt att lämna över arbetsuppgifter till sjuksköterska eller 

undersköterska. Dessutom ville författarna undersöka om röntgensjuksköterskor kan tänka sig 

att lämna över vissa specifika arbetsuppgifter att utföras av sjuksköterska eller undersköterska. 

För att undersöka detta formulerades ett antal påståenden och röntgensjuksköterskorna fick 

svara på dessa. Efter diskussioner med berörda parter valdes ordet uppgiftsväxling i 

enkätfrågorna istället för jobbglidning på grund av vissa omständigheter. Svarsalternativen 

utformades med Likertteknik som innebär att deltagarna får svara på påståenden på en skala 

med lika många positiva som negativa svarsmöjligheter och ett neutralt mittenalternativ (27). 
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Två ordinalskalor som liknar varandra har använts i arbetet. För frågorna 6 och 8 användes den 

ena ordinalskalan med fem svarsalternativ från mycket negativ till mycket positiv. Alternativ 

ett motsvarade mycket negativ, två betydde ganska negativ, tre motsvarade som neutral, fyra 

ganska positivt och fem betydde mycket positivt. Den andra ordinalskalan hade fem 

svarsalternativ från mycket dåligt till mycket bra och användes för frågorna 7 och 9. 

Svarsalternativ ett betydde mycket dåligt, två betydde ganska dåligt, tre motsvarade varken bra 

eller dåligt, fyra betydde ganska bra och fem mycket bra. I fråga 7 och 9 fanns ytterligare ett 

svarsalternativ “vet ej” där deltagarna kunde fylla i om de är osäkra på hur de skulle svara, men 

detta alternativ ingick ej i ordinalskalan. Alla deltagare hade även möjlighet att hoppa över en 

fråga ifall de inte ville svara på frågan.  

 

När frågorna var färdigformulerade tog författarna kontakt med avdelningschefer på de fyra 

valda sjukhusen. Ett mail skickades till cheferna där studiens syfte förklarades. Mailet innehöll 

även ett informationsbrev (Bilaga 2) och webblänk till enkäten. Cheferna distribuerade enkäten 

och informationsbrevet via epost till alla legitimerade röntgensjuksköterskor på respektive 

avdelning. Informationsbrevet förklarade syftet med studien med ett tydligt språk och på enkelt 

sätt till alla deltagare samt att deltagande i studien var frivilligt. Deltagarna kunde nå enkäten 

genom att klicka på en länk och de hade en vecka på sig att svara på enkäten.  Alla frågor och 

svarsalternativ var lika för alla deltagare (26).   

  
Analys 
Resultatet behandlades med beskrivande statistik. Författarna har använt webbsidan 

“Surveymonkey” för att samla in och sammanställa data. Författarna valde att använda 

programmet Excel för att redovisa resultat och skapa diagram. Svaren på enkätfrågorna 

presenterades i form av tabeller och stapeldiagram som passade för respektive fråga. 

Presentation av bakgrundsfrågor redovisades i Tabell 1 för samtliga frågor. Stapeldiagram 

valdes för att presentera svarsfördelningen på frågorna om jobbglidning. Frågorna om 

jobbglidning delades in i två kategorier jobbglidning till sjuksköterska respektive till 

undersköterska. 
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Etiska överväganden   
 
Studiens författare har följt de olika etiska principerna som består av: samtycke, 

informationskravet, nyttandekravet samt konfidentialitetskravet.  

• Samtyckeskravet: författarna har fått samtycke i samband med att enkäterna har skickats 

ut, samt att deltagarnas medverkan är helt frivilligt och de kunde avbryta sitt deltagande 

när de ville utan att ge någon orsak.  

• Informationskravet: författarna har skickat informationsbrev till deltagare angående 

syfte med studien och därmed har deltagare rätt att acceptera eller inte att vara med i 

studien.  

• Nyttjandekravet: författarna fick tillgång till enskilda personers svar från enkätstudien, 

denna information användes enbart för forskningsändamålet.  

• Konfidentialitetskravet: alla deltagares uppgifter har fått konfidentialitet i 

undersökningen och personernas uppgifter skyddades på ett sätt så att obehörig inte kan 

ta del av dem samt insamlade uppgifter kommer att destrueras när studien är klar och 

syftet har uppnåtts (28). Enkäten var anonym eftersom inga namn eller personuppgifter 

redovisades (29).   

 

En etisk egengranskning har genomförts av författarna enligt anvisningar från 

Hälsohögskolan i Jönköping och därmed har etikprövningslagens forskningsetiska 

principer följts. Författarna fick ett skriftligt godkännande (bilagor 3–7) från alla 

avdelningscheferna innan enkäterna skickades ut.   
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Resultat  

Svarsfrekvens på enkätfrågor  

Antalet legitimerade röntgensjuksköterskor som deltog i undersökningen var 53 stycken, men 

alla deltagare svarade inte på alla frågor. Slutförandefrekvensen på enkäten blev 96 %. I 

bakgrundsfrågorna blev bortfallet mellan en och två personer på respektive fråga (Tabell 1). 

Frågorna om jobbglidning visade ett bortfall på mellan fyra och fem personer på respektive 

fråga (Figur 1–4).  

 
Bakgrundsdata  

Tabell 1 sammanfattar bakgrundsinformation om deltagarna, där n=antal deltagare. Medianen 

för antalet yrkesverksamma år hos deltagarna i studien 10–20 år, som kan ses i tabell 1. 

Medianålder bland de deltagande legitimerade röntgensjuksköterskorna var 40–49 år. På frågan 

om modaliteter kunde deltagarna välja flera alternativ. De flesta av deltagare jobbade med CT, 

tätt följt av konventionell röntgen. För de personer som valde alternativet ”annat” så fördelades 

svaret mellan “ultraljud” (fem personer), “genomlysning” (fyra personer), “administrativt” (två 

personer), “personalansvarig chef” (en person) och “bentäthetsmätning” (en person). Två 

personer angav att de jobbade med både ultraljud och genomlysning.  

 Tabell 1. Bakgrundsdata (n=53) 

Ålder  Antal Procent 
<29 7 13 
30-39 17 32 
40-49 11 21 
50-59 11 21 
60< 6 11 
Ej svarat 1 2 
Totalt 53 100 

Kön 
Man  6 11 
Kvinna 46 87 
Ej svarat 1 2 
Totalt 53 100 

Antal år i yrket 
<5  9 17 
5-10  16 30 
10-20  15 28 
20-30 6 11 
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30< 5 9 
Ej svarat 2 4 
Totalt 53 100 

Vilket sjukhus? 
Sjukhus 1 25 48 
Sjukhus 2 5 9 
Sjukhus 3 13 25 
Sjukhus 4 8 15 
Ej svarat 2 4 
Totalt 53 100 

Vilken/vilka modaliteter jobbar du 
med? 

Konventionell 
röntgen 

38 72 

CT 39 74 
MR 13 25 
Mammografi 5 9 
Angiografi 3 6 
PET/CT 2 4 
SPECT/CT 1 2 
Annat 12 24 
Ej svarat 1 2 

 
 
Jobbglidning till undersköterska  
Svaren på fråga 6 i enkätundersökningen (Figur 1) visade att de flesta av deltagarna hade 

negativt inställning om undersköterskor i framtiden utför fler av röntgensjuksköterskors 

arbetsuppgifter, 35 % av deltagarna tyckte att det var ganska negativt och 31 % tyckte det var 

mycket negativt.  

 

Figur 1. Stapeldiagram för fråga 6. Visar deltagande röntgensjuksköterskors syn på om 

undersköterskor utför fler av röntgensjuksköterskors arbetsuppgifter. Svarsfördelning anges i procent 

(n=49).  
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Fråga 7 (figur 2) handlade om röntgensjuksköterskors syn på att lämna över arbetsuppgifter till 

undersköterskor och bestod av fyra påståenden. På det första påståendet “ta in patienten i 

undersökningsrummet” har de flesta har svarat mycket bra (71 %). Däremot på andra påståendet 

“ge information om kontrastmedel” fick svarsalternativet mycket dåligt flest svar (41 %) följt 

av ganska dåligt (35 %). På det tredje påståendet att “sätta PVK i samband med undersökning” 

tyckte 37 % av deltagarna att de tyckte det var mycket dåligt att lämna över denna arbetsuppgift. 

I fjärde påståendet svarade en mycket stor majoritet att de tycker att det är mycket dåligt om 

undersköterskor i framtiden utför konventionella röntgenundersökningar (90 %).  

 

Figur 2. Stapeldiagram för fråga 7. Visar röntgensjuksköterskors syn på att lämna över vissa 

arbetsuppgifter till undersköterskor. Svarsfördelning anges i procent för varje påstående (n=49).  

 
 
 
Jobbglidning till sjuksköterska  
 Fråga 8 (figur 3) ”vad är din åsikt om sjuksköterskor i framtiden utför fler av 

röntgensjuksköterskor arbetsuppgifter?” På denna fråga svarade de flesta av deltagarna att de 

var mycket negativa (48 %) eller ganska negativa (25 %) att sjuksköterskor utför fler av 

röntgensjuksköterskors arbetsuppgifter.  
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Figur 3. Stapeldiagram för fråga 8. Visar deltagande röntgensjuksköterskors syn på om sjuksköterskor 
utför fler av röntgensjuksköterskors arbetsuppgifter. Svarsfördelning anges i procent (n=48).  
 
 
 
 

Fråga 9 (Figur 4) “vad tycker du som röntgensjuksköterska om att lämna över följande uppgifter 

till sjuksköterska?” Denna fråga bestod av tre påståenden. De flesta av deltagarna har svarat 

med alternativet mycket dåligt på både påståendet om att “utföra mammografiscreening” (53 

%) och att “jobba på angiografilab” (55 %). Däremot på påståendet “beräkna GFR innan 

undersökning” hade deltagarna olika åsikter, men det alternativ som fick flest svar var mycket 

bra (27 %). 

 
Figur 4. Stapeldiagram för fråga 9. Visar röntgensjuksköterskors syn på att lämna över vissa 

arbetsuppgifter till sjuksköterskor. Svarsfördelning anges i procent för varje påstående (n=49). 
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Diskussion  

 
Metoddiskussion  
Valet av ämnet för undersökningen togs på förslag från Hälsohögskolan i Jönköping och 

författarna tyckte att ämnet var intressant att studera. Författarna valde enkätundersökning som 

metod för att undersöka röntgensjuksköterskors åsikter om jobbglidning. Eftersom det var olika 

sjukhus som är med i undersökningen, valde författarna att använda webbenkät som metod för 

att skicka enkätfrågor till deltagarna, istället för att åka till varje sjukhus för att dela ut enkäten 

och därmed sparade författarna tid och kostnad. Från början var tanken att jämföra 

röntgensjuksköterskors syn på jobbglidning inom tre sjukhus i en region. Konsekvenserna av 

det kan ha blivit lite begränsad information och eventuellt för få deltagare. Författarna valde 

därför att inkludera ytterligare ett sjukhus i en annan region för att få ett bredare urval. Sjukhus 

4 valdes eftersom det är ett sjukhus ungefär lika stort som sjukhus 1. Tanken var att jämföra de 

två sjukhusen med varandra och analysera deltagarnas åsikter angående jobbglidning. På grund 

av det låga deltagandet från sjukhus 4 jämfört med sjukhus 1 valde författarna att inte göra en 

jämförelse mellan de två sjukhusen. Det fanns flera andra frågeställningar som författarna hade 

kunnat analysera vidare för att se om det fanns någon korrelation eller signifikant skillnad 

mellan olika grupper inom studien. Exempel på detta var att undersöka om det fanns skillnader 

i deltagarnas ålder eller antal yrkesverksamma år vad gäller synen på jobbglidning. 

Anledningen till att ingen fördjupad statistisk analys gjordes var för att det inte hanns med men 

författarna hade olika förslag på hur en statistisk analys kunde genomföras. Från början ville 

författarna att minst 30 respondenter skulle besvara enkäten, men totalt 53 svar erhölls vilket är 

fler svar än förväntat.  

 

Jobbglidning förekommer åt olika håll även från radiologer till röntgensjuksköterskor. 

Anledningen till att författarna bestämde att enbart studera jobbglidning från 

röntgensjuksköterska till sjuksköterska och undersköterska var på grund och att författarna 

ansåg att det blev ett lagom avgränsat syfte och område att studera.  

 

Tanken med enkätfrågor var att alla deltagare skulle få en vecka på sig att besvara enkäten, men 

alla deltagare fick inte tillgång till enkäten från första dagen. Eftersom en utav cheferna var 

ledig den dagen och kunde ej skicka ut enkäten. Därför utökades antalet dagar så att alla 

deltagande röntgensjuksköterskor skulle få en vecka på sig att besvara enkäten. 
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Genom denna studie kunde författarna studera av röntgensjuksköterskors syn på jobbglidning 

samt vilka arbetsuppgifter de kan tänka sig att lämna över till sjuksköterskor eller 

undersköterskor. Dessutom utgick studien från bakgrundsfrågor såsom kön, ålder, hur länge har 

jobbat som röntgensjuksköterska, vilken modalitet de jobbar på och vilket sjukhus de jobbar 

på. Nackdelen med att använda enkät som metod är att författarna är studenter och därmed har 

en ganska liten inblick i ämnet jobbglidning på röntgenavdelningar. På grund av detta kan 

författarna ha missat viktiga aspekter vad gäller jobbglidning och detta kan ha påverkat studiens 

validitet och reliabilitet. En kvalitativ studie skulle kunnat ge mer resultat på ämnet 

jobbglidning genom att deltagarna kunde beskriva med egna ord deras upplevelser av 

jobbglidning samt att författarna kunde ställt följdfrågor och detta kunde gett mer detaljerad 

information, men det skulle krävas mer tid än kvantitativ studie (30). Författarna har skapat 

enkätpåståenden som berör ämnena jobbglidning inom röntgenavdelningar. En pilotstudie 

gjordes inte för att testa enkätfrågornas validitet, men alla frågor i enkäten blev godkända av 

handledare innan enkäten skickades ut. Nackdelen med att själv skapa enkätfrågor är det finns 

risk att deltagarna kan missuppfatta vissa frågor i enkäten. Författarna har dock försökt uppnå 

en hög validitet genom att formulera frågorna på ett tydligt sätt så att det skulle vara svårt att 

missförstå. Författarna har inte kontrollerat reliabiliteten för enkäten då den endast har skickats 

ut vid ett tillfälle till röntgenavdelningarna. Skulle den skickas igen, kanske svaren skulle 

variera från det första resultatet. Därmed kan inte författarna uttala sig om frågorna har hög 

eller låg reliabilitet. En fördel med denna metod var att författarna kunde styra över hur många 

frågor enkäten ska ha samt författarna kunde välja skala som ansågs passa bäst till arbetet. 

Svaren till enkäten kunde besvaras enligt ordinalskalor, anledningen till att dessa valdes var att 

respondenterna kunde rangordna svaren (27). När författarna hade hittat den bästa 

formuleringen på frågorna valdes en lämplig ordinalskala för respektive fråga. Två 

ordinalskalor som liknar varandra användes i arbetet. Anledningen till att två skalor användes 

var att de passade bäst till hur frågorna hade formulerats.  

 

Tidigare uppsatser och litteratur om att skapa och formulera enkäter har studerats och detta har 

gett inspiration för att kunna utforma egna frågor till ämnet jobbglidning från 

röntgensjuksköterskas jobb till andra professioner. Enkätens innehåll har diskuterats med och 

godkänts av handledare innan enkäten skickades ut. 

 

Genom att använda webbsidan “SurveyMonkey” kunde författarna få resultat i procentform 

och diagram vilket underlättade arbetet med att sammanställa resultatet. Presentation av 
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bakgrundsfrågor har redovisats i en tabell vilket ger läsaren en mer tydlig bild av deltagarnas 

svar. För att få en helhetsuppfattning om resultatet ansåg författarna att stapeldiagram var 

lämplig för att presentera svarsfördelningen på frågorna om jobbglidning. Frågorna om 

jobbglidning delades in i två kategorier, jobbglidning till sjuksköterska respektive till 

undersköterska.  

 

Det var en stor skillnad i deltagandet från de olika sjukhusen, till exempel var det 25 

röntgensjuksköterskor som besvarade enkäten från sjukhus 1 jämfört med sjukhus 4 där endast 

8 personer besvarade enkäten, fastän röntgenavdelningarna är ungefär lika stora på dessa 

sjukhus. Det som kan förklara att fler deltagare svarade från sjukhus 1 var att det kan ha varit 

skillnad i hur cheferna informerade om enkäten eller om röntgensjuksköterskorna ansåg att det 

var viktigt att besvara enkäten eller inte. Sjukhus 2 hade minst antal deltagare där 5 

röntgensjuksköterskor besvarade enkäten. Antalet deltagare från sjukhus 3 var fler, nämligen 

13 röntgensjuksköterskor. Att det var få deltagare från vissa sjukhus kan bero på att 

svarsfrekvensen ofta är ganska låg vid webbenkäter (26). Det kan exempelvis bero på att 

deltagarna inte har prioriterat att läsa mejlet eller att de inte tyckte att det var viktigt att besvara 

mejlet. En annan anledning kan vara att de har läst mejlet och tänkt besvara senare men att detta 

glömts bort eller inte hunnits med. Inga påminnelser skickades ut av författarna vilket hade 

kunnat öka antalet deltagare (26). 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Bakgrundsfrågor 

Deltagarna som besvarade enkätundersökningen bestod av 53 legitimerade 

röntgensjuksköterskor fördelat på 46 kvinnor (88 %) och 6 män (12 %). Detta visar på ojämn 

könsfördelning mellan deltagarna vilket författarna hade förväntat sig. Bortfall på denna fråga 

var 1 person (Tabell 1) har inte visat någon anmärkning på skillnaden mellan könsfördelning. 

Resultatet skulle kunna påverkas om fler män hade deltagit i enkäten till exempel att det hade 

blivit en positivare syn på att lämna över arbetsuppgiften mammografiscreening till 

sjuksköterskor.  

 

De flesta som besvarade enkäten svarar att de jobbar inom modaliteterna CT och konventionell 

röntgen. Men inte så många har svarat att de arbetar inom angiografi eller mammografi. Det 

kan bero på att mer personal jobbar inom CT och konventionell jämfört med mammografi och 
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angiografi. Personal inom angiografi och mammografi kan ha varit oroliga att det skulle gå att 

se hur de har svarat eftersom det inte var många som jobbar där eller att de upplever frågorna 

som känsliga.  
 

Jobbglidning från röntgensjuksköterskan till undersköterska  

På påståendet om “att undersköterskor ska sätta PVK i samband med undersökning” hade 

deltagarna delade åsikter. Men 37 % av röntgensjuksköterskorna hade åsikten att det var mycket 

dåligt att lämna över denna arbetsuppgift till undersköterskor. Det finns särskilda krav på 

kompetens för att hantera en PVK eftersom den räknas som en medicinteknisk produkt. 

Personal inom sjukvården som använder medicintekniska produkter, ska ha kunskap om 
produktens funktion samt riskerna när denna används på patienter och vad som behöver göras 

för att begränsa en eventuell vårdskada (31). 

Röntgensjuksköterskorna hade en mycket negativ syn på påståendet att lämna över till 

undersköterskor att utföra konventionella röntgenundersökningar, 44 av deltagarna (89 %) 

ansåg att det var mycket dåligt. En positivare inställning finns i Skottland där situationen är 

liknande med brist på radiografer. Som lösning på problemet har man anställt assisterande 

personal som saknar akademisk utbildning. Den assisterande personalen har istället fått 

utbildning på arbetsplatsen till att utföra konventionella undersökningar och radiografer fick 

vara mentorer åt dessa. Radiografernas inställning till att vara mentorer visades i en studie (32).  

De såg flera fördelar med att vara mentorer åt assisterande personal, till exempel att de 

utvecklades i undervisning och mentorskap samt att det hade en positiv effekt på samarbetet 

och var till nytta för patientvården. Det som upplevdes som negativt med att vara mentor var 

att arbetsbelastningen upplevdes som tyngre och att det var svårt att balansera att vara 

handledare både åt assisterande personal och studenter under utbildning (32). För att lösa bristen 

på röntgensjuksköterskor i framtiden kan en lösning vara att också i Sverige anställa 

assisterande personal till exempel undersköterskor att utföra vissa konventionella 

undersökningar. Men detta kan bli svårt om röntgensjuksköterskor är väldigt negativa till det. 

Beroende på hur framtiden ser ut för röntgensjuksköterskeprofessionen och med tanke på den 

ökande befolkningen kan det medföra en ännu större brist på röntgensjuksköterskor. För att lösa 

kompetensförsörjningen kan det bli aktuellt att fördela arbetsuppgifter på ett nytt sätt mellan 

yrkesgrupper. Ett exempel skulle kunna vara att undersköterskor får utföra konventionella 

undersökningar, efter att de har fått utbildning på arbetsplatsen. På detta sätt kan rätt kompetens 

användas på rätt plats genom att röntgensjuksköterskor kan få mer utrymme till att arbeta med 

avancerade modaliteter såsom CT och MR. I en studie där avdelningschefer på 
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röntgenavdelningar intervjuades upplevde dessa att den assisterande personalen hjälper till att 

upprätthålla och förbättra servicekapaciteten och kvaliteten på röntgenavdelningen (33). 

 
Jobbglidning från röntgensjuksköterska till sjuksköterska  
Inom angiografi 
Angående påståendet om “vad röntgensjuksköterskornas åsikt att lämna över arbetsuppgifter 

på angiografilab till sjuksköterska” visar svaren på enkäten att en majoritet (67 %) av 

röntgensjuksköterskorna tycker det är mycket eller ganska dåligt att lämna över arbetsuppgifter 

inom angiografi till sjuksköterska. Medan endast (8%) av deltagarna tyckte det var ganska bra 

eller mycket bra att lämna över dessa arbetsuppgifter. Det visar att majoriteten av 

röntgensjuksköterskorna fortfarande vill ha kvar arbetsuppgifterna för angiografi inom 

professionen. Att de flesta av deltagarna är negativt inställda till att lämna över arbetsuppgifter 

kan tyda på att man även har negativ inställning till att samarbeta med sjuksköterskor inom 

angiografi eller interventionell radiologi.  

 

I framtiden kommer det dock att bli allt vanligare på större sjukhus med hybridsalar där 

interventionell radiologi kombineras med datortomografi, magnetisk resonanstomografi, öppen 

kirurgi och andra metoder (34). Detta ställer krav på att personalen behöver vara mer öppen för 

att samarbeta med andra professioner och eventuellt lämna över fler arbetsuppgifter.  Lagarbete 

och samarbete är viktiga kompetenser att utveckla. Flera olika professioner kommer att behöva 

arbeta i nya konstellationer för att skapa multidisciplinära team runt patienten (34). Att kunna 

samarbeta effektivt som ett team betraktas som nyckeln till framgång för att garantera effektivt 

arbetsflöde och ekonomiska vinster (35).  

 

En amerikansk studie visar vikten av att en sjuksköterska finns närvarande i 

undersökningsrummet vid interventionell radiologi (36). Sjuksköterskans roll i 

undersökningsrummet är att utföra den “perioperativa” rollen det vill säga att övervaka 

patienten, administrera läkemedel och finnas tillgänglig omedelbart för att reagera om en akut 

situation uppstår. Närvaron av en sjuksköterska ökar patientsäkerheten genom att denne har en 

helhetssyn på patientens behov (36). Omvårdnaden sker i samverkan med de andra i teamet det 

vill säga läkare, “röntgentekniker” (radiologic technologist) och eventuell anestesipersonal.  

“Röntgenteknikerns” arbetsuppgifter är att assistera läkaren under ingreppet. I Sverige ser 

situationen annorlunda ut eftersom röntgensjuksköterskan kan inneha båda rollerna, att ha 
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ansvar både för omvårdnaden av patienten och den tekniska utrustningen (17). Även om det nu 

blir allt vanligare att sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor har samma arbetsuppgifter inom 

angiografi (2). Enligt kompetensbeskrivningen ska röntgensjuksköterskan kunna observera och 

övervaka vårdtagare i samband med undersökningar och behandlingar samt följa vårdtagarens 

medicinska tillstånd före, under och efter undersökningar eller behandlingar (14). 
 

Inom mammografi 
Det finns en brist på röntgensjuksköterskor i Sverige och radiografer internationellt inom 

mammografi och samtidigt har arbetsbelastning ökat inom detta område (37, 38). Resultatet 

från den här enkäten visar att en majoritet av röntgensjuksköterskorna (77%) tycker det är 

mycket eller ganska dåligt att lämna över till sjuksköterskor att arbeta med 

mammografiscreening, även om de flesta av de deltagande röntgensjuksköterskorna inte själva 

jobbar inom mammografi.  

 

Forskare har försökt utreda möjliga anledningar till att röntgensjuksköterskor inte väljer att 

arbeta inom mammografi. Enligt en enkätstudie från Australien (39) var det få studenter inom 

diagnostisk radiografi som var intresserade av att specialisera sig inom mammografi. 

Studenterna ville inte specialisera sig inom mammografi för att det är en modalitet som bara är 

för kvinnor, att det är repetitivt och en hög arbetsbelastning samt att det är en intim 

undersökning där röntgensjuksköterskan har nära fysisk kontakt med patienten (39). Enligt en 

brittisk studie (38) där 133 kvinnliga studenter intervjuades svarade 47 % att de i framtiden 

kunde tänka sig att jobba inom mammografi, men 90 % ville börja arbeta med andra modaliteter 

först (38). Att för få röntgensjuksköterskor vill jobba inom mammografi kan vara en förklaring 

till att jobbglidning sker inom detta område. Nyutbildade röntgensjuksköterskor är mer 

intresserade av att jobba med andra modaliteter såsom konventionell röntgen och CT och 

därmed få en bredare erfarenhet innan de eventuellt börjar jobba inom mammografi.  
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Slutsatser  

Resultatet visar att majoriteten av deltagande röntgensjuksköterskor är negativa till att lämna 

över arbetsuppgifter inom mammografi, angiografi och konventionell röntgen. Därmed tolkar 

författarna det som att deltagarna vill behålla dessa kompetenser inom professionen.  

 

Författarna anser att fler studier behöver genomföras för att ta reda på röntgensjuksköterskors 

syn på jobbglidning, då detta är ett relativt outforskat område. Denna studie hade ganska 

begränsat urval, eftersom det var deltagare från endast fyra sjukhus. För att få en mer 

heltäckande bild av röntgensjuksköterskors åsikter om jobbglidning i Sverige behövs större 

enkätstudier göras som även innefattar universitetssjukhus. Fler kvalitativa studier kan behöva 

genomföras för att få mer detaljerad information om hur rönt gensjuksköterskor upplever 

jobbglidning samt för att få fram eventuell ny information inom detta område. 

 

Klinisk nytta 
För att lösa eventuell brist på röntgensjuksköterskor i framtiden måste röntgenavdelningar hitta 

nya lösningar för att möta de ökade behoven hos en ökande befolkning. Till exempel genom att 

anställa fler sjuksköterskor eller undersköterskor som får utföra röntgensjuksköterskors 

arbetsuppgifter. Resultaten från den här studien visar att många röntgensjuksköterskor inte vill 

lämna över arbetsuppgifter till andra yrken. Det är därför nödvändigt att det finns en dialog 

mellan avdelningschefer och röntgensjuksköterskor och att chefer tar hänsyn till 

röntgensjuksköterskors åsikter om vilka arbetsuppgifter som de vill behålla inom professionen 

och vilka de kan tänka sig att lämna över till andra yrken.  
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Bilagor  

Bilaga 1 

Röntgensjuksköterskors syn på uppgiftsväxling 
Bakgrundsfrågor 

1. Din ålder  

29 år eller yngre 
30–39 år 
40–49 år 
50–59 år 
60 år eller äldre 
 

2. Vilket kön har du? 

Man 
Kvinna 
 

3. Hur länge har du jobbat som röntgensjuksköterska? 

Under 5 år 
5–10 år 
10–20 år 
20–30 år 
Mer än 30 år 
 

4. Viket sjukhus jobbar du på? 

Sjukhus 1 
Sjukhus 2 
Sjukhus 3 
Sjukhus 4 
 

5. Viken/vika modaliteter jobbar du med? (Flera svar är möjliga) 

Konventionell röntgen 
CT                                                             PET/CT 
MR                                                            SPECT/CT 
Mammografi                                              Annat 
Angiografi 
   
Röntgensjuksköterskors syn på uppgiftsväxling 

Uppgiftsväxling till undersköterska 
Välj det alternativ som stämmer bäst med din åsikt.  
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6. Vad är din åsikt om undersköterskor i framtiden utför fler av 
röntgensjuksköterskors arbetsuppgifter? 

1. Mycket negativ 
2. Ganska negativ 
3. Neutral 
4. Ganska positiv 
5. Mycket positiv 

  

7. Vad tycker du som röntgensjuksköterska om att lämna över följande 
arbetsuppgifter till en undersköterska? 

Frågor Mycket  
dåligt 

Ganska 
dåligt 

Verken bra 
eller dåligt 

Ganska  
Bra 

Mycke
t 
Bra 

Vet 
ej 

Ta in patienter på 
undersökningsrummet 

            

Ge information om 
kontrastmedel till 
patienten 

            

Sätta PVK i samband 
med undersökning 

            

Utföra konventionella 
röntgenundersökning 

            

  
 

Röntgensjuksköterskor syn på uppgiftsväxling 

Uppgiftsväxling till sjuksköterska 

Välj det alternativ som stämmer bäst med din åsikt 

8. Vad är din åsikt om sjuksköterskor i framtiden utför flera av 

röntgensjuksköterskor arbetsuppgifter? 

1. Mycket negativ 

2. Ganska negativ 

3. Neutral 

4. Ganska positiv 

5. Mycket positiv 
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9. Vad tycker du som röntgensjuksköterska om att lämna över följande 

arbetsuppgifter till sjuksköterska? 

 

Frågor  Mycket 

Dåligt 

Ganska 

Dåligt 

Varken bra eller 

dåligt 

Ganska 

Bra 

Mycket 

Bra 

Vet ej 

Utföra 

Mammografisc

reening 

            

Beräkna GFR 

innan 

undersökning 

            

Jobba på 

angiografi 
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Bilaga 2 

Till dig som är legitimerad röntgensjuksköterska  

Vi är två studenter som läser sista terminen på röntgensjuksköterskeprogrammet på Jönköpings 
University. Vi skriver nu vårt examensarbete där syftet är att undersöka röntgensjuksköterskors 
syn på uppgiftsväxling (task shifting). Mer exakt så vill vi studera röntgensjuksköterskans syn 
på att arbetsuppgifter, som traditionellt har legat inom röntgensjuksköterskeprofessionen, utförs 
av andra professioner. Vi har gjort enkätfrågor i en webbenkät där du kan välja det alternativ 
som stämmer bäst med din åsikt.  
   
Använd nedanstående länk för att komma till enkäten:  
 
https://sv.surveymonkey.com/r/R8F2LNP  
 

Information om samtycke  

Att delta i denna studie är helt frivilligt och du har rätt att avbryta när du vill.  Genom att deltaga 
ger du ditt samtycke över din medverkan.  
Ditt deltagande kommer att vara anonymt och dina svar kommer behandlas konfidentiellt, vilket 
innebär att enskilda personers svar inte kommer att kunna identifieras. Resultatet kommer att 
presenteras skriftligt i examensarbetet och i en muntlig presentation inför andra studenter på 
rötgensjuksköterskeprogrammet.   

  

Tack för din medverkan! 

 

Har du frågor om studien är du välkommen att kontakta oss.   

 

 

 

 

 

 

Rania Yousef  Tobias Pettersson   
Yora1515@student.ju.se  Peto14ks@student.ju.se  

https://sv.surveymonkey.com/r/R8F2LNP
mailto:Yora1515@student.ju.se
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