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ABSTRACT 

 

Background: Healthcare professionals are often the subject to occupational stress, the 

professional radiographer is no exception. Occupational stress has been seen as a predictor 

to burn outs amongst radiographer and may jeopardise the patients’ safety during radiologic 

examinations.  

Purpose: The purpose of this study is to find out more about how radiographers in Uppsala 

County perceive stress in their workplace, the study aims to find out which factors affect 

occupational stress and how it expresses itself physically and mentally to the radiographer.  

Method: The study was done through a qualitative method in the form of interviews with 

staff at x-ray departments at different hospitals.  

Results: All of the informants felt some kind of occupational stress from time to time, some 

very rarely and others more frequent. The most common factors for stress that emerged from 

this study were staff shortage, and a high workflow, as well as high patient flow for 

radiological examinations. There were varied symptoms that appeared; mild symptoms such 

as sweating and more serious symptoms such as fatigue, anxiety and trouble sleeping.  

Conclusion: The occupational stress of radiographers affects the radiographer both 

physically and mentally, and also patient safety and the quality of the examinations. One can 

clearly see that the amount of patients in relation to the sparse staff density creates an 

excessively high workload that leads to stress. This means that the radiographer finds it 

difficult to maintain the care they would like, in terms of time and quality. 

 

keywords: occupational stress, radiographer, work load 
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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Hälso- och sjukvårdspersonal är ofta föremål för arbetsrelaterad stress, 

röntgensjuksköterskor är inget undantag. Arbetsrelaterad stress har uppfattats som en 

bidragande faktor för utbrändhet bland röntgensjuksköterskor och kan påverka 

patientsäkerheten under radiologiska undersökningar. 

Syfte: Att få veta mer om hur röntgensjuksköterskor i Uppsala län uppfattar stress på sin 

arbetsplats. Studien vill ta reda på vilka faktorer som påverkar arbetsrelaterad stress och hur 

det uttrycker sig fysiskt och psykiskt. 

Metod: Studien gjordes genom en kvalitativ metod i form av intervjuer med 11 

röntgensjuksköterskor på röntgenavdelningar på olika sjukhus inom Uppsala län. 

Resultat: Alla informanter kände någon typ av arbetsrelaterad stress i olika grad, vissa 

mycket sällan och andra oftare. De vanligaste faktorerna för stress som uppkom vid denna 

studie var brist på personal och ett högt arbetsflöde och för många patienter som kom till en 

radiologisk undersökning samtidigt. Det framkom en del olika symtom, från milda symtom, 

som till exempel svettning men även allvarligare symptom som trötthet, ångest och 

sömnbesvär. 

Slutsats: Den arbetsrelaterade stressen hos röntgensjuksköterskor påverkar 

röntgensjuksköterskan både fysiskt och psykiskt och även patientsäkerheten och kvaliteten 

på undersökningarna. Man kan tydligt se att patientmängden i förhållande till den för glesa 

personaltätheten skapar en för hög arbetsbelastning som leder till stress. Detta gör att 

röntgensjuksköterskan upplever det som svårt att upprätthålla den vård de skulle vilja, 

tidsmässigt och kvalitetsmässigt.  

 

Nyckelord: Arbetsrelaterad stress, röntgensjuksköterska, arbetsbörda 
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BAKGRUND 

Röntgen 

Wilhelm Conrad Röntgen upptäckte 1895 vad han valde att kalla “X-strahlen”. Redan i 

början av 1896 var denna upptäckt en nyhet som spred sig på förstasidan av flera stora 

tidningar och man insåg snabbt vilket värde denna upptäck skulle kunna ha inom medicinsk 

diagnostik. 1901 fick Wilhelm det första nobelpriset i fysik för sin upptäckt (Lentle & 

Aldrich, 1997). Sverige var tidig i användandet av röntgenstrålningen och tog redan 1896 

Sveriges första röntgenbild. Idag är röntgenundersökningar en stor del av diagnostiken av 

patienter. Röntgen som tidigare främst användes för att undersöka skelett och lungor har 

utvecklats till flera olika modaliteter som till exempel angiografi, magnetresonans och 

nuklearmedicin. (Aspelin & Pettersson, 2008) 

 

Röntgensjuksköterskan 

Som röntgensjuksköterska arbetar man med omvårdnad i en högteknologisk miljö och 

arbetar för att i de korta mötena med patienten ge en god omvårdnad samtidigt som optimala 

radiologiska bilder skall tas. Då det är en undersökningsmetod som innebär att patienten 

utsätts för strålning har röntgensjuksköterskan också ett ansvar att se till att patienten får en 

så låg stråldos som möjligt (Vårdförbundet, 2013).  Det är också röntgensjuksköterskans 

uppgift att se till patientens välbefinnande och säkerhet under undersökningen och tala för 

patienten när denne inte kan (Goodheart, Page 2007). Det tillhör röntgensjuksköterskans 

arbete att guida sin patient genom undersökningen och även respektera och värna om dennes 

personliga integritet under undersökningen. Det är röntgensjuksköterskans uppgift att lugna 

nervösa patienter och ge dem de stöd de behöver för att kunna genomföra undersökningen 

på ett bra sätt. Utöver omvårdnaden ska röntgensjuksköterskan se till kvalitén på 

undersökningen, hantera bilderna och samtidigt vara vaksam över patienten för att 

säkerställa patientsäkerheten. Däremellan måste röntgensjuksköterskan även kontrollera 

utrustningen på röntgenlabbet, dokumentera och samordna och planera sitt arbete i 

samarbete med andra yrkesgrupper (Andersson, Fridlund, Elgán, Axelsson 2008).  

Utvecklingen som skett inom radiologisk diagnostik har lett till att röntgensjuksköterskan 

måste utveckla sin tekniska kompetens och bredda sitt kunskapsområde för att kunna 

använda denna nya tekniska utrustning. Hon har gått från att assistera radiologen till att vara 

en självständig profession. Dock är det en rådande brist på röntgensjuksköterskor idag 

samtidigt som de radiologiska undersökningarna ökar (Andersson, Lundgren & Lundén, 

2017). 
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Stress 

Ordet stress kommer från ordet stringo, som på latin betyder bindning, det har använts i 

engelska språket sedan 1300-talet men definitionen har ändrats med tiden. Den nutida 

definitionen bildades framför allt av en tjeckisk-kanadensisk forskare vid namn Hans Selye 

som levde mellan 1907–1982. Den första som bevisade de biologiska svaren vid stress var 

dock en annan forskare, Walter B Cannon (Hayward, 2005). 

Stress är en reaktion orsakad av olika neurotransmittorer som aktiverar stresshantering 

processen i kroppen. Hypotalamus aktiverar de sista reaktionerna på stress i kroppen genom 

att aktivera det sympatiska nervsystemets funktioner. Det sympatiska nervsystemet är en del 

av det autonoma nervsystemet vilket ej är viljestyrt och aktiveras vid stress. Vid akut stress 

så mobiliseras kroppens energireserver, det parasympatiska blir undertryckt och kroppen gör 

sig redo för fight or flightreaktion. Akut stress underlättar skapandet av minnen i samband 

med starka känslor, men kronisk stress försämrar de kognitiva funktionerna och kan orsaka 

skada på strukturer i hjärnan såsom hippocampus. Skador på hippocampus har setts i 

samband med till exempel minnesproblem och psykiska problem som till exempel 

depressioner (McEwen, 2000). 

Kronisk stress som vara över tre till fem veckor påverkar även immunförsvarets funktioner, 

vilket kan vara skadligt om man blir sjuk (McEwen, 2000). Stress kan i längden orsaka 

förhöjt blodtryck, muskelspänningar och påfrestningar på hjärtat, det är också vanligt att 

man får sömnrubbningar vilket i längden även det bidrar ytterligare till tidigare nämnda 

besvär. Man kan också drabbas av psykiska symptom som koncentrations- och 

minnesproblem som i förlängningen kan leda till utbrändhet, depression och aggression 

(McEwen, 2006). 

Det finns ett visst samband mellan stress och minskad kortikal aktivitet i hjärnan vilket 

påverkar den kognitiva förmågan hos människor. Det påverkar inte nödvändigtvis 

arbetsförmågan men det upptäcktes negativa samband mellan den minskade kortikala 

aktiviteten och viljan att arbeta. Det har även visat sig att arbetsrelaterad utbrändhet har 

samband med personlig utbrändhet (Chou et al., 2016).  
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Arbetsrelaterad stress inom vården 

Att arbeta inom sjukvård innebär en hög arbetsbelastning, långa arbetsdagar och ofta 

personalbrist, dessa faktorer är bidragande till ohälsa bland sjukvårdspersonal. Många 

känner dock att om man får stöd från sina arbetskollegor så minskar stressen och man gör ett 

bättre jobb trots dessa faktorer, men om man känner att man inte får stöd från sina kollegor 

så ökar stressen och arbetskvaliteten blir lidande (Erenstein & McCaffrey, 2007). Ytterligare 

faktorer som bidrar till stress och som påverkar personalen inom sjuksköterskeyrket är som 

nämnt ovan arbetsbördan, personalbrist men även ledarskapsfrågor (Glazer & Gyurak 2008). 

Många studier visar att en stor arbetsbörda inom yrket har ett stort samband till 

arbetsrelaterad utmattning och att arbetsbördan påverkar arbetsmiljön för yrkesutövaren. En 

jämn lagom hög arbetsbörda ger en bättre arbetsmiljö och därmed minskad stress 

(Portoghese, Galletta, Coppola, Finco, & Campagna, 2014). Arbetsrelaterad stress hos 

sjukvårdspersonal är ett allmänt känt problem och det finns många studier gällande stress 

hos sjukvårdspersonal.  

En kvalitativ studie gällande stress hos sjuksköterskor arbetandes inom akutsjukvård i 

thailand visade att faktorer som påverkade den upplevda stressen på arbetsplatsen var bland 

annat en för hög arbetsbörda, den låga lönesättningen, en känsla av att inte kunna utvecklas 

inom sitt yrke och situationer med patienter. Symtom som uppkom bland personalen var 

bland annat förstoppning, ömhet och stelhet i kroppen och irritation som går ut över både 

arbetet och familjen. De framkom också att stressen ökade risken för misstag inom arbetet så 

uppmärksamheten sviktar, vilket påverkar patientsäkerheten och förmågan att utföra god 

omvårdnad (Yuwanich, Sandmark, & Akhavan, 2015). En annan studie som gjordes om 

orsaker som påverkar arbetsrelaterad stress gjordes på flera personalgrupper på en 

akutmottagning, där man kom fram till att sjuksköterskorna kände en tyngre arbetsbörda än 

läkare. De fann även organisatoriska faktorer till stress, såsom möjlighet att kunna påverka 

arbetet och bristande stöd från överordnade (Basu, Yap, Mason 2016). En studie av 

Trifunovic, Jatic och Kulenovic (2017) bekräftar även den att en stor del av stressen bland 

sjukvårdspersonal orsakas av en för hög arbetsbörda på arbetsplatsen och för lite tid för 

patientundersökningar. De framkom även där skillnader mellan sjuksköterskor och läkare, 

sjuksköterskorna kände bland annat mer stress inför risken för hot och våld på arbetet och 

risken att bli smittad av olika sjukdomar från patienterna, medans läkarna var rädda för att 

bli anmälda och förlora sin legitimation.  

 

 

 



9 
 

Röntgensjuksköterskan och stress 

Den forskning som finns visar bland annat att den upplevda stressen varierar mellan 

arbetsinriktningarna där röntgensjuksköterskan inom diagnostikområdet upplever mest stress 

(Rutter & Lovegrove 2006). Högre arbetsrelaterad stress hos röntgensjuksköterskor är en 

stor orsak för att drabbas av utbrändhet, men det har också ett negativt samband med den 

personliga uthålligheten hos röntgensjuksköterskan (Sciacchitano, Goldstein, & DiPlacido, 

2001). Det finns faktorer som påverkar röntgensjuksköterskans upplevda stress på 

arbetsplatsen, bland annat höga förväntningar från läkarna, risk att utsättas för smittsamma 

sjukdomar och otillräcklig upplärning på arbetsplatsen (Ballinger, Comello & Veale, 2008). 

Andra bidragande orsaker till stress kan vara antalet arbetstimmar och om personalen har i 

uppgift att utbilda studenter. Stressen kan uttrycka sig på olika sätt, bland annat emotionell 

utmattning och avtrubbning. Studier har visat att personal som ägnade mer tid till utbildning 

av studenter visade en mindre tendens till avtrubbning jämfört med personal som ägnade 

mindre tid till studenter. Personal som arbetade övertid visade högre emotionell utmattning 

än dom som endast arbetade sina arbetstimmar (Singh et al., 2016). 

 

Patientsäkerheten på röntgenavdelning och stress 

Säkerheten för patienter på radiologiska undersökningar är viktigt att bejaka, en studie gjord 

i pennsylvania visade att misstag sker på en av 423 radiologiska undersökningar. Av dessa 

så orsakar cirka en sjättedel skada på patienten (Mansouri, Aran, Shaqdan, Abujudeh,2016). 

Det finns flera risker för patientsäkerheten på en röntgenavdelning, vilket leder till största 

delen en större stråldos till patienten, det vill säga en helt onödig stråldos. En dåligt utförd 

radiologisk undersökning kan även leda till rena feldiagnostiseringar för patienten. Även de 

kontrastmedel som ibland ges på en radiologisk undersökning kan ge skador till patienten, 

vanligaste är allergiska reaktioner. Det är även en risk att patienternas undersökningar blir 

fördröjda och även inställda. Många misstag som kan leda till att patientsäkerheten riskerar 

att bli komprometterad kan orsakas av stress på grund av för hög arbetsbörda och 

personalbrist på röntgenavdelningen (Wallin, Gustavsson, Carlsson Lundén 2018). 

 

Problemformulering 

Arbetsrelaterad stress kan orsaka negativa hälsoeffekter hos röntgensjuksköterskan och kan 

leda till en ökad mängd sjukskrivningar och utbrändhet (Daugherty, 2002). Arbetsrelaterad 

stress inom sjukvården kan även påverka patientsäkerheten då misstag har större risk att 

hända när sjukvårdspersonal känner av stress (Eklöf et al. 2014). 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om röntgensjuksköterskor upplever arbetsrelaterad 

stress och hur den då uttrycker sig fysiskt och psykiskt. 

 

Frågeställningar 

- Vilka faktorer gör så att röntgensjuksköterskan känner en arbetsrelaterad 

stress? 

- På vilka sätt uttrycker sig stressen fysiskt och psykiskt? 

 

 

METOD 

Design 

Då syftet med denna studie är att få fram en djupare förståelse av faktorer som orsakar 

arbetsrelaterad stress hos röntgensjuksköterskor och vilka symtom stressen orsakar så har 

författarna valt att göra en empirisk studie med kvalitativ design med semistrukturerade 

intervjufrågor.  

 

Urval 

Intervjuerna gjordes med Röntgensjuksköterskor som jobbar med konventionell röntgen på 

flera arbetsplatser inom Uppsala län. 

 

Inklusionskriterier 

Legitimerade röntgensjuksköterskor av båda könen och alla åldersgrupper. 

 

Exklusionskriterier  

Mindre än 6 månaders erfarenhet av att jobba med konventionell röntgen.   

 

Kontext/Rutiner 

Intervjuerna har gjorts i personliga möten på deltagarnas arbetsplatser i neutrala rum där 

intervjuerna har genomförts utan att ha blivit störda. Intervjuerna har spelats in på en 

mobiltelefon för att senare kunna transkriberas.  
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Datainsamling  

Datainsamlingsmetoden som användes var semistrukturerade intervjuer med 6 stycken 

öppna frågor som ställdes till deltagarna (se bilaga 2) och följdfrågor som dök upp ställdes 

även under intervjuns gång. Datan som samlades in innefattar individuella intervjuer av 11 

stycken röntgensjuksköterskor och dessa tog mellan 3.39 och 30.21 minuter. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av en mobiltelefon för att sedan transkriberas till löpande texter.  

 

Tillvägagångssätt 

Med hjälp av enhetschefer skickades förfrågningar ut till röntgensjuksköterskor som passade 

in i urvalskriterierna och tillfrågade dessa om deltagande via e-mail med ett skriftligt 

informationsbrev bifogat (se bilaga 1). Några deltagare tillfrågades personlige, på grund av 

tidsbrist. Därefter kom de röntgensjuksköterskor som valt att delta i studien att kontaktas via 

e-mail för att bestämma tid och plats för intervjuerna. Intervjuerna bestod av 6 öppna frågor 

(se bilaga 2), med följdfrågor som uppkom under samtalets gång. Intervjuerna skedde 

individuellt och tog i snitt ta cirka 20 minuter. Platsen för intervjuerna bestämdes i samråd 

med deltagaren och varit på alla deltagande sjukhus i ett neutralt rum i anslutning 

deltagarnas arbetsplats. Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon för att sedan 

transkriberas till löpande texter.  

Se Bilaga 1 för Intervjufrågorna och Bilaga 2 för Informationsbrev. 

 

Forskningsetiska överväganden 

All information som har samlats in via intervjustudien har behandlats konfidentiellt och alla 

deltagare har fått både muntlig och skriftlig information om detta och vet att medverkan är 

frivillig och de kan dra tillbaka sitt samtycke när som helst utan att ifrågasättas och att de 

även är garanterade anonymitet. 

 

Bearbetning och analys  

Efter att de 11 intervjuerna har genomförts så har dessa transkriberats av författarna till 

löpande texter på totalt 45 sidor utifrån inspelningarna och därefter analyserats med hjälp av 

en innehållsanalys (Henricsson, 2016). Ur transkriptionerna har meningsenheter tagits ut och 

dessa kondenserades därefter till meningsenheter. Koder som beskriver vad texterna handlar 

om har tagits ut ur den kondenserade texten efter att den har lästs igenom noggrant flera 

gånger. Koderna kategoriseras därefter i en underkategori och sedan placerats i en kategori.  
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RESULTAT 

Syftet med denna studie var att identifiera de största faktorerna som orsakar arbetsrelaterad 

stress hos röntgensjuksköterskor och vad denna stress ger för symtom hos arbetstagaren. Av 

de 11 som intervjuades kände alla nån gång stress under arbetet men det var väldigt 

individuellt i vilken omfattning det upplevdes. Vissa kände stress varje dag, andra mer 

sällan. Intervjuerna gjordes efter en intervjuguide (bilaga 1). De utfördes totalt 11 stycken 

intervjuer fördelade på tre olika sjukhus i Uppsala län. Resultatet av studien analyserades 

och presenterades med hjälp av koder, underkategorier och kategorier utifrån studiens 

frågeställningar. Resultatet visas i en tabell (tabell 2) och presenteras även i en löpande text 

som innehåller citat för att stödja resultatet. Informanterna kommer presenteras anonymt 

med A, B, C och så vidare.  

 

Tabell 2. Presenterar kategorier, underkategorier och koder 

Kategori Faktorer 

Underkategorier Personal Bemanning Patient Organisation Erfarenhet Personliga 

faktorer 

Koder Konflikter Personalbrist Patientgrupp Schema Oerfarenhet Sömnproblem 

 Sprider stress Sjukskrivning Oförstående 

patienter 

Felbokat  Privata 

problem 

  Vab Högt 

patienttryck 

Teknikproblem  Viljan är 

större än 

förmågan 

 

 

Kategori Symptom Hjälp Påverkan på 

undersökningen 

Underkat

egorier 

Fysiska  Psykiska Stöd Åtgärder  

Koder Hjärtklappning Nervositet Kollegialt Utbildning i 

stresshantering 

Patientsäkerhet 



13 
 

 Svettningar Irritation Överordnat  Patientbemötande 

 Svår att somna Frustration    

 Huvudvärk Svårt att varva 

ner 

   

 Trötthet Drömmar    

  Ångest    

 

 

Faktorer som påverkar arbetsrelaterad stress 

Personal 

Flera av de intervjuade kände att deras stressnivå påverkas av vem de jobbade med för 

dagen. 

“Min stress har mycket o göra med vem jag jobbar med, eh, om det är någon som jobbar i 

ett lägre tempo än vad jag gör, eh, så tycker jag, så blir jag stressad över, för dens skull 

liksom och för min skull, för att det känns som att jag måste ta igen allting som den här 

personen inte hinner med.” (A) 

“Stressade kollegor, det sprider ju stress, om nån är stressad. Så är det väl lite grand 

också” (J) 

“Sen hänger det mycket på vilka man jobbar med också.. eh, folk har ju olika arbetsrutiner 

och är olika effektiva i jobbet och prioriterar olika saker. och de där kan va, alltså, de krävs 

personkemi för att de ska funka bra, och hamnar du med nån som du inte alls liksom.. 

jobbar liksom, eller klickar med i jobbet, då kan de bli en jättestressig dag liksom” (E) 

 

Bemanning 

Den vanligaste faktorn för stress är personalbrist, av de 11 som intervjuades så tycker sju 

stycken att personalbrist är en stor faktor till deras stress.  

“Jamen alltså, för högt patienttryck med för lite personal, det är punkt nummer ett skulle jag 

vilja säga, som är väldigt stressande”. (D) 

“När man kan komma till jobbet på morgonen och man inser att folk sjukanmält sig och vi 

måste lösa problemet ganska snart. Sen om det bli mycket patienter som kommer, som 

kommer in på drop-in och det är mycket akut från akuten som ringer… och när dom ringer 
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och stressar på så att vi måste genomföra undersökningarna, då blir man ännu mer 

stressad." (H) 

 

De känner stress över att det generellt saknas personal men även när det är perioder som 

många är sjuka eller är hemma med vård av barn. 

“Nu är vi ju det som kallas “vabruari”, eller februari, då många, det blir liksom att fler 

personer blir sjuka, det blir mer press på dom som är friska att jobba, [...], sköta många 

labb samtidigt, kanske, om det är så att man inte har full bemanning.” (B) 

“Säg att nån är sjuk och man är en person mindre, då känner man av det ganska mycket, då 

blir arbetsbördan mycket tyngre. Så att där blir det alltid mycket högre stress” (E) 

  

Personalen kände att de inte hinner med att göra alla undersökningar som förväntas av dom 

och som dom känner att dom vill hinna med.  

“vi försöker göra så mycket vi kan, utifrån dom förutsättningar vi har.” (B) 

 

Patienter 

Många upplever att det höga patienttryck som finns på röntgen är en stor bidragande orsak 

till stress. 

“Så att är det mycket patienter som bara, bara säger “pang” att dom bara trillar in, då blir 

det stressigt, det blir det.” (H) 

“[...] sen såklart hur många patienter som väntar på en undersökning eh, aa, och dom kan 

ju sitta antingen i väntrummet och vänta och då kan det bli upp mot flera timmar, eller att 

dom ligger på en avdelning eller på akuten, o de båda dom faktorerna är ju stressande i sig, 

att man vet att det är någon som sitter och väntar på mig som enskild person att jag ska 

jobba lite snabbare” (A) 

“Och om man vet att man har patienter som väntar utanför eller andra uppdrag som står på 

kö också som till exempel att gå ut på avdelning och ta e bild eller kanske att NIVA eller 

CIVA eller något sånt kommer ner snart med en patient, då kan man känna väldigt mycket 

stress” (E) 

 

Vissa känner en del stress över patientbemötande, att inte kunna ägna mer tid åt de patienter 

som ibland skulle behöva det. 
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“Ibland är det ju patienter som skulle behöva det här lilla extra, som kanske är oroliga eller 

ledsna...  och det stressar mig också, att jag liksom inte kan ge tiden att prata med dom när 

dom behöver det.” (G) 

“Man har ju inte tid att vara lika trevlig mot alla runt sig och patienten, utan man måste ju 

liksom fokusera på att få jobbet gjort så snabbt och effektivt som möjligt, så jag tror att man 

kan uppfattas lite… otrevlig när man är stressad.” (E) 

 

Stress kunde också uppkomma över att patienter är oförstående till att de får vänta på sin 

undersökning när det är högt patienttryck. 

“För det är just det här stressmomentet när någon kommer och pushar på dig att “hallå, 

när får jag komma in, varför får inte jag” och så vidare.” (H) 

“När det är massa patienten som står i kö, då kommer en del o klagar över att dom har varit 

där en timme och så där.” (C) 

 

Vissa deltagare kände att undersökningar av specifika patientgrupper kunde framkalla viss 

stress, till exempel för att dom tar längre tid än vad undersökningen är bokad till.  

 

Organisatoriskt 

När tekniken inte fungerar som den ska är en faktor som kan utlösa viss stress. 

“Eh, det är nog mest om det är nått som inte fungerar, att tekniken inte fungerar, datahaveri 

eller man känner att man inte kan påverka det själv liksom.” (J) 

“Och ibland apparater självklart krånglar till och då blir man stressad.” (C) 

 

Ibland kan tidsbokningen göra misstag i bokningen som gör det stressigt för personalen, till 

exempel när de inte tar hänsyn till speciella omständigheter som kommer göra att det tar 

längre tid än en vanlig undersökning. 

“Patienten är på Drop-in men är rullstolsbunden och behöver lyft och det tar 25-40 minuter 

till exempel istället för fem minuter.” (C) 

 

När det är för mycket bokat i förhållande till personaltillgången och de inte blir förbättringar 

snabbt, kände en del att de var en orsak till stressig arbetsmiljö 

 “De hände att jag gick till verksamhetschefen och sa att - det går inte att köra för lång tid 

med för mycket patienter och för lite personal, de kommer att ta en ände med förskräckelse” 

(D) 
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“ har jag brist på personal  och det är inte idag och de är hela tiden, varför ska jag inte 

sänka, eller varför ska jag inte stänga ett lab” (C) 

 

Att jobba i skift och helger enligt schema var en bidragande orsak till stress, att man känner 

stress över kommande arbetspass eller trötthet efteråt. 

“Jag har hört mycket kollegor som pratar om att dom “ska jobba helg” och då är dom 

stressade över de eller att de “har jobbat helg” och då är man trött för det [...].” (G) 

“[...] speciellt om man jobbar kväll, då eh, och jobbar dag efter. Då vet man att man har 

väldigt lite tid på sig att att sig hem från jobbet, eh, varva ner så pass att man kan somna för 

att man ska upp ganska snart igen och jobba. Det brukar inte bli många timmars sömn dom 

kvällarna.” (E) 

“jag vet att en sak som bidrar jättemycket till stress här är just att man jobbar beredskaper. 

Eh, så att om man hade tagit bort den sortens jobb så tror jag alla överlag skulle vara 

mindre stressade.”(G)  

 

Erfarenhet 

Röntgensjuksköterskor som är relativt nya kunde känna stress över att inte veta om det fanns 

någon mer erfaren att kunna fråga om det uppkom undersökningar som de inte var vana vid. 

“Så , första gångerna man, jobbar kväll till exempel, när det är mindre folk, och man vet 

inte vilken kompetensnivå man kommer jobba med. Då kan det kännas ibland lite… 

osäkert… och “har man någon att fråga om hjälp?”” (B) 

 

Däremot kände de deltagare som hade längre erfarenhet att det hjälpte dom att hålla 

stressnivån nere.  

“Så det kan man väl säga, att lång erfarenhet sänker stressnivån också, att man som du 

uttryckte det, trygg i det man gör.” (D) 

“jag har varit med olika avdelningar, jag har varit med olika chefer, olika lab, olika, så för 

mig är det lättare efter alla år, hantera men för en del de behövs den här erfarenheten att 

hur man ska hantera den [...] men förut jag hanterade med att jag bara ville sluta jobba 

där” (C) 

 

Personliga faktorer 

Många av deltagarna kände att viljan var större än deras förmåga att hinna med. Istället för 

att känna sig glada över vad de hunnit under dagen så kände de en besvikelse över det de 

inte hann med istället. 
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“Jag tycker ju att, jag mår ju alltid dåligt över dom här 20 patienterna som jag inte hann 

med på jobbet, istället för att må bra över dom 30 som jag hann med.” (A) 

“det kan kännas ibland stressande att man känner att man vill göra mer än vad man fysiskt 

kan göra” (B) 

 

Det är lättare att bli stressad om man är trött och att stressen kan påverka arbetet. 

“[...] om jag är trött så blir stressnivån, det blir lättare att nå den.” (G) 

“Jo men det gör det väl indirekt, man tar väl sämre beslut och allting när man är stressad, 

så är det ju, fast man kanske inte tänker så just då.” (J) 

“Ja, när man är stressad. Det är, det skapar den här möjligheterna att man gör fel.” (C) 

 

 

 

 

Symptom som uppkommer vid stress 

symptomen som framkom i denna intervjustudie delades upp i fysiska och psykiska 

symptom, flera av deltagarna kände fler än ett symtom på stress men en del sa sig ha så 

lindrig stress så att knappt gav några symptom alls.  

 

Fysiska 

En del kände väldigt tydliga fysiska symptom, en del uppgav samma symptom medans 

andra hade väldigt individuella symptom.  

“[...] jag får lite såhär adrenalinpåslag typ, jag känner lite hjärts, hjärtrusning sådär. [...] 

man känner att pulsen går upp och att hjärtat slår [...]. alltså jag får ju ont i huvudet, jag 

får ju migrän när jag har varit stressad[...] ytlig andning och sådär.” (G)  

“Men när jag känner att det är den här typen av arbetsstress som vi får här ganska ofta, då 

blir jag, då kan jag bli väldigt svettig, och det tycker jag är skitjobbigt.” (E) 

“Fysiskt kanske, man blir lite svettig då under en timme o göra kanske 20 undersökningar 

men, inte psykiskt.” (I) 

“A jag brukar bli trött, jag brukar bli väldigt trött när jag känner mig stressad.” (F) 

 

Det var en blandning av tillfällen när symtomen uppkom, vissa kände av dom just under 

perioden när de var stressade medans andra kände att de uppkom efteråt när de kom hem 

och började slappna av.  
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“Vilket kan va ett stressmoment som inte uttalar sig direkt i stunden, men sen när man 

hinner varva ner och reflektera så kanske man kommer in i ett litet mer stressmoment, att 

man känner att “oj, vad har jag egentligen varit med om?”.” (B) 

 

Psykiska 

Några av de intervjuade kände inte av några symptom alls utan mer psykiskt. 

“Eh, så det är det psykiska liksom, fysiskt sett så kan jag köra på, men det är väl mest 

psykiska som tar på en när det är mycket på jobbet.” (H) 

 

Under stress kände en del att det var lättare att bli irriterade, frustrerade och nervösa över 

situationen. 

“Det kanske är att man blir lite lättirriterad eller sådär, frustrerad.” (J) 

“[...] nä men lite irritation kan det väl bli kanske.” (D) 

“Ja, man känner väl hjärtklappning, kanske, lite svettig, nervös.” (K) 

 

Många har svårt att varva ner och svårt att somna efter ett arbetspass som de har upplevt 

som stressigt, men även att de kan drömma om jobbet. 

“[...] men jag känner ju fortfarande av det här att liksom, eh, det är svårt att varva ner. Så 

när man kommer hem efter jobbet en stressig dag så är det liksom, det sitter kvar länge.” 

(E) 

“Ja, alltså man är ju uppe i varv ganska mycket, speciellt om man har jobbat kväll, eh, och 

sen så ska man gå och lägga sig, då märker man om man har haft det stressigt för då kan 

man inte riktigt varav ner.” (G) 

“[...] det går lite i perioder, ibland så drömmer man mycket om jobbet eller att man har 

svårt att sova eller… ja… så.” (A) 

 

En deltagare nämnde att denne i samband med sin första akuta situation på arbetet som 

slutade med att en patient avlidit, brytit ihop efter jobbet och gråtit av ångest 

“första gången jag var med om det liksom, då, då kom man hem, reflektera över att man, 

man har ju sett en person, en persons liv försvinna. Så var det liksom att man låg på 

köksgolvet och grina” (B)  

 

Påverkan på undersökningen 

Några av deltagarna tyckte att stressen kunde påverka patientsäkerheten genom att den 

ökade risken för att man gjorde misstag. 
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“Ja, när man är stressad. Det är, det skapar den här möjligheterna att man gör fel.” (C) 

“Alltså, det jag tycker, det blir ju sämre bildtagning, iochmed att du är så stressad och 

fokuserad på att du måste bara få det här gjort. Eh, så att det blir ju en sämre prestation 

från en själv, känner jag, när stressen ligger på.” (H) 

 

Stöd vid stress 

Kollegialt 

Många tyckte att deras kollegor var ett stort och viktigt stöd när det kom till stressiga 

situationer och dagar. Det var dom man helst vände sig till för att ventilera om det var något 

som hänt.  

“Dels de och dels kollegor, för det är ofta man pratar med kollegor ibland lite snabbt vad 

man har varit med om och hur det har gått.” (B) 

“Vi hjälper varann mycket här.. så.. känner jag att nu är det för mycket så kan jag alltid be 

om hjälp. och det får man alltid, hjälp.” (I) 

“Vi är måna om varandra och vi pratar mycket med varandra om det är någonting.” (K) 

“Ja, vi pratar med varandra, sen kan man ju alltid prata med chefen också, det går 

jättebra.” (K) 

 

Stöd från överordnad 

Att söka stöd hos överordnade angående stressiga situationer var inte något vissa deltagare 

kände att de hade behov av. De kände att deras chefer redan var införstådda i att det är högt 

patientflöde och personalbrist, vilket var de största faktorerna till stress, men i vissa fall 

tyckte dom att överordnade kunde visa mer förståelse och omtanke om personalen.  

“[...] dom cheferna o så där vet ju om att vi har en väldigt stressig situation med för lite 

personal och vi har egentligen för lite maskiner o allting.[...] Men det är ju aldrig nån som 

kommer och frågar “hur, hur är det?”, “hur mår du?”, “känns det okej idag?”. Alltså det 

är ju inte så det funkar utan man förväntas bara o göra sitt jobb o sen ska det va bra. (A) 

 

“Jag får känslan av att dom ser att det är stressigt men att det inte är jättemycket dom kan 

göra just nu i brist på personal.” (E) 

“Men å andra sidan när det handlar om produktion eller typ att man inte har tid med 

patienter, då är det nog, dom förstår nog att problemet ligger där, men dom kan kanske inte 

lösa det för vi måste ju ändå producera och fortsätta med verksamheten. [...] Dom vill väl 

stödja oss men det är nog svårt för dom att göra det ändå, tänker jag.” (G) 
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“Ibland tror jag inte det är så mycket dom kan göra, är det mycke till exempel patienter, 

eller mycket från akuten som ligger inne eller från avdelningar, det är inte så mycket dom 

kan göra utan det är bara att vi måste få rodda i det. Och få jobba undan det i den takten vi 

kan. Så ibland tror jag inte det är så mycket dom kan göra faktiskt. För att dom, ja det är väl 

att slänga ut en till i sådana fall, ut på labben. Så man inte är två utan man är tre, som 

roddar i det hela.” (H) 

 

En deltagare uttryckte besvikelse över ledningen och tycker att denna kunde göra mer för att 

förbättra arbetsmiljön  

“Alltså dom som orsakar, dom som orsakar dom hära till stor del, det är ledningen” (C) 

 

Utbildning i stresshantering 

Vissa deltagare hade fått en kortare utbildning inom stresshantering via arbetsplatsen i form 

av seminarier och liknande medan andra inte hade fått det. Av dom som hade fått någon 

form av utbildning tyckte vissa att det inte var något de använde sig av under stressiga 

situationer men att det alltid är bra att ha gått igenom. Vissa hade inte känt att det var något 

som de hade behov av, men när frågan dök upp tänkte de att det inte skulle skada att gå 

igenom. Men det var inget som var en organiserad utbildning som skulle göras. 

“Vi hade nått litet kort seminarium med, om det. Men, inte i någon större utsträckning nej.” 

(B) 

“Ja, de, det tror jag att jag har fått. Det har ju varit såna här, inte planeringsdagar men.. 

halva styrkan har fått gå, via, vad heter det, *namn* har ju sån personal också.” (D) 

“Ehm, och det har väl hjälpt delvis. Man tänker inte, man känner, man tänker inte på 

stressen förens den redan har såhära, helt utblommad så att säga, de.. så att de är svårt att 

förebygga den, för det kan gå väldigt fort ibland, med att det går från en lugn situation till 

en väldigt stressig situation. Men man gör vad man kan.” (E) 

“Eh, ja det fick jag. Man fick lära sig att liksom slappna av o så, avslappningsövningar 

typ.” (F)  

Vid frågan om personen använt det i praktiken: 

“Näe, det har jag faktiskt inte gjort.” (F) 

“Så det ligger väl lite på oss där också att vi söker upp de, tänker jag. Och inte bara våran 

arbetsgivare, eller ledningen.” (H) 

“Ja, nu när du, när vi pratar om det så, ja kanske. I och med att jag själv känner.. inte så 

ofta eller inte så mycket eller lider av stress så jag tänker inte på det. Men det hade nog 

varit bra.” (I) 
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“Men det skulle nog behövas,för, allmänt tycker jag. För det är ju som man säger att alla 

upplever ju stress på ett helt annat sätt och vissa blir stressade om man kommer för sent till 

jobber eller jag vet inte, alltså, det finns ju så många saker som man kan bli stressad av. Så 

det skulle nog va bra.” 

(K) 

 

DISKUSSION 

Arbetsrelaterad stress kan påverka röntgensjuksköterskan negativ både fysiskt och psykiskt 

och kan även gå ut över patientsäkerheten. Detta skapar problem i och med att 

röntgensjuksköterskan kan komma att må dåligt fysiskt och psykiskt och inte trivas med sitt 

arbete. Ett dåligt psykiskt och fysiskt mående kan i sin tur leda till en ökad mängd 

sjukskrivningar och tillslut utbränd personal.  

 

Resultatdiskussion  

Faktorer 

Alla av de 11 deltagarna som intervjuades kände någon gång stress i olika grad i samband 

med sitt arbete som röntgensjuksköterska. De viktigaste faktorerna till arbetsrelaterad stress 

hos röntgensjuksköterskor denna studie hittade var bemanningsrelaterade, personalbristen i 

förhållande till en för stor arbetsbörda i form av patienttryck.  Detta stämmer överens med 

tidigare studier; Glazer & Gyurak (2008) beskrev att de två faktorerna som spelade störst 

roll för deltagarnas stress: hög arbetsbelastning och mer eller mindre ihållande 

underbemanning på personal.  

Flera av faktorerna som framkom i denna studie kunde indirekt härledas till dessa två 

faktorer. Det var till exempel perioder med högre sjukskrivningar och mer personal som var 

hemma på grund av vård av barn som ledde till tillfällig underbemanning som var stressande 

för de som var friska och jobbar. När dessa perioder inföll så är det fortfarande samma 

patienttryck vilket gör att arbetsbördan för de som jobbar ökar och pressen att hinna med blir 

högre och därmed blir stressnivån högre. En del hade som förslag att under sådana dagar 

skulle man kanske stänga ner något labb eller minska patientflödet för att underlätta för 

personalen då patientflödet skulle minska eller att man kunde vara fler personer på ett labb 

och hjälpa varandra. Det höga tryck som vissa känner av kan nog i förlängningen öka risken 

för utbrändhet och längre sjukskrivningar hos vissa av personalen då de tillslut inte kommer 

orka mer vilket även Daugherty (2002) tar upp. Dock kände många också att även om det 

var stressigt så var det hanterbart om man arbetade med bra kollegor som stöttar varandra, i 
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likhet med Erenstein och McCaffrey’s (2007) forskning. Så känslan av stress var för en del 

beroende av vem man arbetade med, både att man kunde ha olika arbetstempon eller att 

personkemin inte stämmer helt enkelt.  

Basu,Yap och Mason (2016) har skrivit om att bristande stöd från överordnade och liten 

möjlighet att kunna påverka arbetet är en bidragande orsak till stress, vilket inte har 

framkommit lika tydligt i den här studien, flertalet kände att de fick de stöd de vill ha eller 

att de inte hade behov av den. De som kände att stödet från överordnade var bristande 

uppgav inte det som en ren faktor till stress, men tyckte att bättre stöd skulle kunna minska 

stressen.  

 

Det märktes på de mindre röntgenavdelningarna som besöktes att de inte kände samma 

stress över högt patienttryck för att de kände en större samhörighet med varandra och kunde 

lita på att alla hjälptes åt när det behövdes, särskilt under de dagar då de var 

underbemannade på grund av sjukdom eller dylikt. Till skillnad från vad Ballinger, Comello 

& Veale (2008) kom fram till i deras studie, så uppgav ingen av våra informanter att de 

kände press från läkare eller kände sig stressad över risken för att utsättas för smittor under 

arbetet. Däremot nämnde flera informanter att erfarenheten spelade roll för deras känsla av 

stress, vilket kan tyda på att de inte fått tillräcklig upplärning på arbetsplatsen så deras 

känsla för stress som nya på arbetet ökade vilket även nämndes i Ballinger, Comello och 

Veale’s (2008) studie. 

 

Symptom 

 De symptomen som framkom av denna studie var ganska milda. Ingen informant delgav att 

de hade fått större, ihållande problem varken psykiskt eller fysiskt på grund av sin 

arbetsrelaterade stress. Flera uppgav däremot att de påverkade deras privatliv i viss mån.  

Tidigare forskning visade att emotionell utmattning var ett vanligt symtom på 

arbetsrelaterad stress hos röntgensjuksköterskor, (Singh et al., 2016) vilket denna studie 

även bekräftade. En känsla som en del av deltagarna hade var också att de kände att de inte 

räckte till, de ville göra mer än vad de fysiskt kunde göra. De kände att patienterna ibland 

fick lida för att de inte hinner med arbetet tillräckligt snabbt eller att de inte hade tid att 

bemöta patienterna på ett sätt som kändes bra. Detta ledde till att de efter arbetsdagen tänkte 

på vad de inte hunnit med under dagen och mådde dåligt över de istället för att vara nöjda 

med de som de faktiskt hade gjort. Om man frekvent mår dåligt över sin arbetsprestation så 

påverkar det en psykiskt även efter att arbetsdagen är slut, man tänker på jobbet, oroar sig 

och känner sig otillräcklig. I förlängningen kanske känner att man gör ett dåligt jobb och 
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därmed försöker anstränga sig mer för att hinna göra mer. Denna stress kan påverka 

kvaliteten på arbetet för man satsar på kvantitet istället. Tillslut blir personen eventuellt så 

missnöjd med sin arbetssituation så man väljer att se sig om efter andra alternativ. Här kan 

man säga att erfarenheten spelar en viss roll, de som hade längre erfarenhet inom yrket 

tyckte att de kunde hantera stressen på ett sätt så att den  inte påverkade dom på ett privat 

plan. Några såg stress som något centralt i sjukvårdsyrken och då även i 

röntgensjusköterskeyrket. Stress är ett problem som alltså alltid funnits där och antagligen 

alltid kommer finnas i viss mån. Som röntgensjuksköterska kan man då bara göra det bästa 

av situationen och inte lägga skulden på sig själv om inte allt hinns med en stressig dag. De 

med längre erfarenhet kände sig också mer trygga med att gå till ledningen och berätta hur 

de kände och när det var för mycket att göra och då begära någon åtgärd, till exempel stänga 

ett labb eller stänga drop-in. Erfarenheten gör en antagligen säkrare i sig själv och därmed 

även i arbetet man utför. Med längre erfarenhet vågar man då säga ifrån när det inte känns 

helt okej. När man har mer erfarenhet inom själva bildtagningen också så går det antagligen 

lite fortare och det blir inte samma långa kö i väntrummet. Till skillnad från när man är ny 

och lite mer osäker, då vågar man kanske inte alltid säga till när det är för mycket utan man 

försöker jobba på så fort man kan för att hinna med och istället då mår dåligt över att det blir 

jättestressigt.  

Tidigare studier av Wallin, Gustavsson, Carlsson Lundén (2018) visade att när man arbetar 

under stress så kan det påverka patientsäkerheten i negativ bemärkelse. Detta nämner flera 

av informanterna i denna studie också. Personalen kanske inte är lika noggrann när det gäller 

strålsäkerhet eller gör slarvfel. Det påverkar kvaliteten på arbetet och  även 

patientbemötandet. Personer under stress kan uppfattas som otrevliga, vilket kan utlösa 

ytterligare stress om man känner att man inte gör ett bra jobb.  

Det finns inte så mycket forskning gjord på arbetsrelaterad stress hos röntgensjuksköterskor, 

men det är lätt att tänka att arbetsbördan och yrkesutövningen är ungefär jämförbar med 

sjuksköterskeyrket och därför kan man se de som att resultaten på forskningen inom 

sjuksköterskeyrket även går att appliceras även för röntgensjuksköterskor. Det är svårt för 

sjuksköterskor att upprätthålla ett patientsäkert arbete och även hinna ge en god omvårdnad 

om personalen är stressad (Yuwanich, Sandmark, & Akhavan, 2015). Detta bekräftar även 

våra informanter, att de är lättare att göra misstag och att patienternas individuella 

omvårdnadsbehov även blir lidande vid höga stressnivåer på arbetsplatsen.  
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Metoddiskussion  

För studien användes en kvalitativ studieteknik genom en semistrukturerad intervju som 

gjordes med 11 röntgensjuksköterskor på tre olika röntgenavdelningar inom Uppsala län. 

Det upplevdes av författarna som en bra metod för att få fram de viktigaste faktorerna som 

orsakade den arbetsrelaterade stressen hos röntgensjuksköterskan. Denna kvalitativa metod 

som tillvägagångssätt gav oss en djupare inblick och förståelse i vad det är i 

röntgensjuksköterskans vardag på jobbet som kan orsaka arbetsrelaterad stress och även hur 

dessa personer hanterar stressen. Författarna fick ut mycket information från studiens 

informanter, framför allt om de olika faktorerna som orsakar stressen på just deras 

arbetsplatser, men författarna upplevde att några informanter hade svårt att beskriva vilka 

symptom de fick utav den arbetsrelaterade stressen. Eventuellt kan de ha tyckt att dessa 

symptom var jobbiga att berätta om, eller behövde mer tid att fundera på saken. Det hade 

eventuellt kunnat gå att använda en enkätundersökning för att nå ungefär samma resultat 

men inte med samma djup.  Intervjuerna skedde personligen på informanternas arbetsplatser, 

informanterna upplevdes bekväma med att dela med sig av vad som orsakade stressen på 

deras arbetsplats och det var en avslappnad stämning mellan intervjuaren och informanterna. 

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade med sex stycken grundfrågor som 

sedan kompletterades med följdfrågor som var passande för sammanhanget vilket gav en 

mångfald av frågor och svar. Grundfrågorna var samma för alla deltagare vilket säkerställer 

att svaren som samlades in hängde samman med syftet av studien. Detta stärker resultatet då 

det håller en hög nivå av homogenitet i datainsamlingen (Forsberg & Wengström, 2013). 

Båda författarna var närvarande vid intervjuerna men endast den ena ledde alla intervjuer. 

Detta för att hålla samma tankesätt och tema genom intervjuerna via de följdfrågorna som 

ställdes. Risken för att bli avbruten i en tankekedja minskar, vilket gör att följdfrågor eller 

andra tankar som dykt upp inte försvinner. Båda författarna har sedan läst alla intervjuerna 

och sedan delat upp dem för transkription och därefter lyssnat igenom och kontrolläst de 

texter den andra transkriberat. Båda författarna har sedan tillsammans analyserat, reflekterat 

och diskuterat transkriptionerna av de elva intervjuerna och valt ut de delar som svarar till 

syftet. 

 

 Forskningsetiska övervägande 

Studien har följt alla riktlinjer och regler gällande konfidentialitet. Alla informanterna fick 

adekvat information om studiens syfte och sitt frivilliga deltagande både muntligt och 

skriftligt. Informanterna har delgetts informationen att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande och då kommer all information kopplat till denne att tas bort.  
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Förslag till framtida forskning 

Det finns väldigt sparsamt med studier angående stressen hos röntgensjuksköterskor och 

deras långverkande effekter, men all forskning inom ämnet är av nytta för personal och 

verksamhet inom röntgendiagnostik.  

Förslag på ämnen för framtida forskning: 

- Påverkar utbildning inom stresshantering den arbetsrelaterade stressen hos 

röntgensjuksköterskor? Om ja, på vilket sätt och vad är det som 

röntgensjuksköterskor känner att de skulle ha nytta av att lära sig? 

- Kan teambuilding och ökad laganda öka det kollegiala stödet på arbetsplatsen och 

därmed minska stressen? Hur kan man öka sammanhållningen inom ett arbetslag? 

- Hur mycket påverkar interna konflikter mellan röntgenpersonalen den 

arbetsrelaterade stressen?  

 

Slutsats 

Den arbetsrelaterade stressen hos röntgensjuksköterskor påverkar röntgensjuksköterskan 

både fysiskt och psykiskt men även patientsäkerheten och kvaliteten på undersökningarna. 

Man kan tydligt se att patientmängden i förhållande till den för glesa personaltätheten skapar 

en för hög arbetsbelastning som leder till stress. Detta gör att röntgensjuksköterskan 

upplever det som svårt att upprätthålla den vård de skulle vilja, tidsmässigt och 

kvalitetsmässigt.  
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Bilaga 1.  Intervjufrågor 

Arbetsrelaterad stress hos röntgensjuksköterskor 

 

● Upplever du stress på din arbetsplats? 

 

● Vilka situationer upplever du som stressande? 

 

● Hur manifesteras din upplevda stress, fysiskt och/eller psykiskt? 

 

● Vilka faktorer tycker du påverkar din känsla av stress? 

 

● Upplever du stöd från överordnade angående stressiga situationer på arbetsplatsen?   

 

● Har du fått någon form av utbildning inom stresshantering via ditt arbete? 

 

 

 

Bilaga 2. Informationsbrev 

Arbetsrelaterad stress hos röntgensjuksköterskor 
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Du tillfrågas härmed att delta i en studie om arbetsrelaterad stress hos 

röntgensjuksköterskor. Studien kommer ingå i examensarbete för 

röntgensjuksköterskeprogrammet termin 6. 

Studiens Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka den upplevda arbetsrelaterade stressen och hur den 

uttrycker sig hos röntgensjuksköterskor. 

Tillfrågan om deltagande 

Du som tillfrågas är legitimerad röntgensjuksköterska som arbetar inom uppsala län. 

Studien kommer genomföras i form av en intervju på cirka 20 minuter. Deltagandet är 

frivilligt och du som deltagare kan dra dig ur studien när som helst utan ifrågasättande och 

då kommer all information du givit oss att raderas. 

Hantering av data 

All information du ger oss genom intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och 

obehöriga kommer ej ha tillgång till detta enligt sekretesslagen (2009:400, OSL). Resultatet 

presenteras i ett examensarbete vid Uppsala Universitet. 

Kontakt 

Vid medverkan så bokar vi in en intervju de kommande två veckorna. 

Studien är icke finansierad eftersom den kommer att ingå i ett examensarbete. 

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av 

Sara Carlsson,  student vid Uppsala Universitet   Sara.Carlsson.1481@student.uu.se     

Jessica Jonsson, student vid Uppsala Universitet,  Jessica.Jonsson.3996@student.uu.se     

Handledare:  Mitra Mehravaran,  mitra.mehravaran@radiol.uu.se 
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