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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Den snabba spridningen av COVID-19 viruset har inneburit förändringar i 

röntgensjuksköterskors arbetsmiljö, men det finns inte många studier kring 

röntgensjuksköterskans arbetsmiljö under en pandemi.  

Syfte: Studiens syfte var att belysa hur röntgensjuksköterskor upplever sin arbetsmiljö under 

pågående pandemi. 

Metod: En kvalitativ forskningsmetod användes i denna studie och data samlades in via en 

enkätundersökning. Urvalet var riktad till röntgensjuksköterskor som urvalsgrupp. Enkäterna 

(n=100) distribuerades ut på två universitetssjukhus i två olika län. Totalt 58 

(universitetssjukhus A=30 och universitetssjukhus B=28) röntgensjuksköterskor svarade på 

enkäterna.  

Resultat: Arbetsbelastningen har ökat i samband med pandemin, men röntgensjuksköterskor 

beskrev situationen som hanterbar. Att få information och stöd från sin arbetsgivare ansågs 

vara viktiga trygghetsaspekter för röntgensjuksköterskorna.  

Fler röntgensjuksköterskor på universitetssjukhus B hade fått obekväma arbetstider på grund 

av personalbrist jämfört med röntgensjuksköterskor på universitetssjukhus A. Totalt 46 

(79,3%) röntgensjuksköterskor från både universitetssjukhus A och B upplevde att deras 

arbetsmiljö hade påverkats under pandemin på ett negativt sätt.  Faktorerna som påverkade 

röntgensjuksköterskornas arbetsmiljö mest var: 1) de var oroliga över att bli smittade och föra 

smittan vidare till andra, 2) kände sig mer stressade och 3) de var trötta och slitna på grund av 

att de inte kunde återhämta sig helt.  

Slutsats: Generellt upplevde röntgensjuksköterskor att pandemin har påverkat deras 

arbetsmiljö på ett negativt sätt. Vidare studier behövs för ta reda på hur arbetsrutiner kan 

förbättras samt hur bättre beredskap skulle kunna spela en viktig roll i röntgensjuksköterskans 

arbetsmiljö. 

 

 

 

Nyckelord: COVID-19, röntgensjuksköterska, arbetsmiljö, oro, smittspridning, 

arbetsbelastning 



  
 

 
 

ABSTRACT 

Background: The rapid spread of the COVID-19 virus has led to changes in the 

radiographer’s work environment, but there are not many studies regarding radiographers 

work environment during a pandemic. 

Purpose: The purpose of the study was to find out how radiographers experience their work 

environment during the pandemic. 

Method: A qualitative research method was used in this study and data were collected via a 

questionnaire. The selection was aimed at radiographers as a group. The questionnaires 

(n=100) were distributed to two university hospital in two different counties. A total of 58 

(hospital A=30 and hospital B=28) radiographers responded to the questionnaires. 

Results: The workload increased during the pandemic, but radiographers considered the 

situation manageable. Receiving information and support from their employer was considered 

an important safety aspect. 

Several of the radiographers at hospital B had uncomfortable working hours due to the staff 

shortage, compared with radiographers at hospital A. A total of 46 (79,3%) radiographers 

from both hospital A and B experienced that the work environment had been negatively 

affected during the pandemic. Factors that affected radiographers mostly: 1) they were 

worried about becoming infected and spreading the infection, 2) they felt more stressed and 3) 

they were tired because they could not fully recover. 

Conclusion: In general, radiographers felt that the pandemic had a negative effect on the 

work environment. Further studies are necessary to find out how the work routines can 

improve and how better preparedness could play an important role in the radiographer’s work 

environment.   

 

 

 

 

Keywords: COVID-19, radiographers, work environment, concern, spread of infection, 

workload   
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BAKGRUND 

En pandemi är när ett virus sprids över hela världen (Akin & Gözel, 2020). Spridningen ger 

ofta upphov till ofantliga siffror av sjukdomsfall och dödsfall. Pandemier kan även ge upphov 

till störningar som påverkar hälso-och sjukvårdssituationen i de drabbade länderna. I början 

av en pandemi är virusets egenskaper främmande för den mänskliga 

populationen, därför krävs det att viruset övervakas och vidare spridning motverkas (a.a.).   

 

Under det senaste århundradet har mänskligheten drabbats av fyra stora influensapandemier. 

Den första stora pandemin var spanska sjukan, därefter kom det som har kommit att kallas 

Asiaten, Hongkonginfluensan och till sist svininfluensan (Panovska-Griffits et al., 2019). 

 

COVID-19 

I december 2019 rapporterades första fallet av Coronaviruset i staden Wuhan, Kina. 

Världshälsoorganisationen (WHO) namngav viruset officiellt 2020 till Coronavirus disease 

2019, med förkortningen COVID-19. Den 17 februari 2021 uppskattades det ha rapporterats 

109 217 366 fall, inklusive 2 413 912 dödsfall, som orsakats och bekräftats vara från 

Coronaviruset (World Health Organization, 2021).  

Viruset spreds hastigt under en kort tidsperiod från människa till människa, vilket var 

tillräckligt med bevis att COVID-19 först uppstod som en epidemi vilket sedan utvecklades 

till en pandemi (Guo et al., 2020).  

 

Effekten av COVID-19 

Pandemin orsakade obalans mellan resurser och efterfrågan inom Sveriges hälso- och 

sjukvårdsystem (Barkman, 2020). På grund av pandemin har sjukhusavdelningar varit 

tvungna att vidta olika åtgärder såsom omplacering av personal och omfördelning av andra 

resurser på ett lämpligt sätt. Detta för att stödja de som vårdar Coronapatienter i hälso- och 

sjukvården. I exempelvis USA var de tvungna att förändra och anpassa sina arbetsrutiner 

inom tre veckor, för att möta utmaningarna som kom i samband med viruset (Batra et al., 

2020).  
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Vårdpersonal världen över är en arbetsgrupp som präglas av pandemin. Vårdpersonal sätts i 

en situation som de tidigare inte hanterat, vilket leder till att de måste fatta svåra beslut och 

arbeta under extremt höga tryck (Greenberg el al., 2020). 

 

De kliniska symtomen  

Det avgörande i COVID-19 pandemin är att kunna identifiera och förstå de kliniska 

symtomen (Zu et al., 2020). Symtom med anknytning till viruset varierar från person till 

person. Symtom som kategoriseras som milda symtom är bland annat feber, luftvägsbesvär, 

kraftlöshet samt hosta. Vissa kan även uppleva att de får huvudvärk, lukt- och smakbortfall, 

illamående, diarré samt hemoptys i samband med virusinfektionen. Sedan finns det specifika 

fall som leder till att inga symtom upplevs i samband med viruset (a.a.).  

Äldre människor, multisjuka, överviktiga och andra riskgrupper är mer benägna att visa svåra 

eller kritiska symtom (Williamson et al., 2020). Dessa symtom inkluderar andningssvikt, 

alveolära skador och organsvikt. Detta kan leda till att patienter hamnar i respirator och i 

värsta fall kan det leda till döden (a.a.). 

 

Smittvägar och skyddsutrustning  

Evidens från tidigare utbrott av virus i allmänhet visar att den skyddande utrustningen har en 

stor betydelse för att förhindra att smittan förs vidare (Chou et al., 2020). En direkt kontakt 

med en infekterad patient eller kontakt vid hantering av kroppsvätskor ökar risken att bli 

kontaminerad. I början av pandemin smittades vårdpersonalen då kunskapen om skydd inte 

var tillräckliga (a.a.). 

Händerna är den vanligaste smittvägen för virus i allmänhet. För att förebygga 

smittspridningen effektivt är det viktigt att tvätta samt desinfektera händer. Desinfektering av 

händer sker före och efter patientkontakt och även vid användning av handskar. Vid smutsiga 

arbetskläder kan smittoämnen lätt spridas mellan personal och patient, och därför används 

plastförkläde som skydd vid närkontakt. Visir och munskydd används där risk för 

kroppsvätskor eller annan form av stänk förekommer mot ansiktet (Vårdhandboken, 2019). 

Vid röntgenundersökningar av patienter med misstänkt eller bekräftad COVID-19 ska 

skyddsutrustning användas. Efter undersökningen ska rummet städas och luftas i 30 minuter 

då luftburna partiklar kan kvarstå i rummet och som i sin tur kan smitta andra patienter 
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(Mossa-Basha et al., 2020). För att minska smittan är det viktigt med en adekvat utbildning 

inom användningen av skyddsutrustning (Chou et al., 2020). 

 

Strategier för underlättning av arbetet  

Under stora virusutbrott såsom COVID-19 kan det bli brist på som till exempel resurser då en 

ökad efterfrågan finns. Vårdpersonal står inför flera utmaningar för att arbetsbördan ökar i 

samband med att flera kollegor kan insjukna (Walton et al., 2020). Men det finns studier som 

påstår att pandemin kan medföra förbättringar inom hälso-och sjukvården. Till exempel visar 

Walton et al., (2020) i sin studie att även om det finns flera negativa aspekter av den 

nuvarande situationen kan effekten av pandemin gynna vårdpersonalen. De betonar på att 

förbättring sker när arbetslaget kan växa sig starkare och att de lättare kan hantera kriser som 

kan uppstå i framtiden (a.a.). 

En studie som handlar om den psykosociala påverkan hos vårdpersonal under en pandemi 

fokuserar på flera strategier som krävs för att kunna underlätta svårigheterna (Barello et al., 

2020). Särskilt två strategier lyfts fram första strategin handlar om att planera samt utbilda 

personal och andra strategin handlar om att få stöd av chefen (a.a.). Andra strategier som är 

viktiga är att information från högre myndigheter ges till arbetande sjukvårdspersonal. Att 

avdelningscheferna håller sig uppdaterade och anpassar arbetet efter nationella riktlinjer. Ett 

exempel på detta kan vara att personal som kan arbeta hemifrån, gör det (Ashari, Zainal & 

Zaki, 2020). 

Vårdpersonal som kommer i kontakt med patienter med COVID-19 infektion har en rad olika 

rädslor. Dessa rädslor innefattar bland annat: att exponeras på arbetet och sedan föra hem 

viruset, brist på tillgång av resurser, att flera kollegor smittar varandra ovetande och 

osäkerheten kring hur hög arbetsbelastningen kan bli om flera arbetskollegor insjuknar 

(Giorgi et al., 2020). Därför är det viktigt att garantera goda arbetsförhållanden för att minska 

de psykiska påfrestningarna som kan uppstå på arbetsplatsen. En viktig aspekt som bidrar till 

trygghet hos vårdpersonalen är att hälsosjukvårdsorganisationer, som WHO, ger tydlig 

information gällande viruset samt hur man ska hantera smittade patienter (Barello et al., 

2020).   
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Psykisk ohälsa i samband med COVID-19 

Vårdpersonalen har en betydelsefull roll när de arbetar under en pandemi. Flera studier 

påvisar att vårdanställda som arbetar nära patienter med COVID-19 löper en större risk att bli 

smittade eller att påverkas psykiskt och fysiskt. Till följd av att allt fler vårdanställda och 

patienter insjuknar bidrar det till en ökad arbetsbelastning. På grund av personalbristen som 

arbetsbelastningen medför, utsätts de vårdanställda som fortfarande kan arbeta för stress och 

andra psykiska påfrestningar (Sim, 2020).  

Brist på forskning kring viruset kan ge upphov till rädsla då det anses vara främmande. 

Vanligtvis behöver inte rädsla uppkomma på arbetsplatsen, men då en pågående pandemi äger 

rum är det vanligare. Detta i sin tur kan leda till utbrändhet och posttraumatiskt stressyndrom 

(PTSD). Pandemin är orsaken till att hälso- och sjukvården samt patientsäkerheten har 

påverkats negativt då personalen har påverkats psykiskt (Giorgi et al., 2020). 

 

Röntgensjuksköterskor och hög exponeringsrisk för COVID-19 

Röntgenpersonal träffar flera patienter dagligen och ibland Covi-19 patienter. Detta medför 

att de sätter sin egen hälsa i fara. COVID-19 har även orsakat ett högre arbetsflöde på 

röntgenavdelningar, vilket kan ge upphov till längre arbetstider. Detta leder till att 

röntgensjuksköterskor kan uppleva höga stress- och ångestnivåer (Huang et al., 2020).  

Stress är en vanlig reaktion som kan uppstå hos vårdpersonal när man arbetar nära smittade 

patienter (Walton et al., 2020). Stress påverkar de flesta anställda inom vården både fysiskt 

såväl som psykiskt under en pandemi, men dessa stressreaktioner kan minska efter en period 

då man fått mer kunskap (a.a). Det är därmed viktigt att uppmuntra chefer till att stödja sina 

medarbetare i deras arbete och även att kollegor ska stödja och prata med varandra för att 

kunna hantera stressfyllda situationer lättare (Elbay et al., 2020).  

 

Tidigare studier 

I en studie som utfördes i Kina intervjuades 20 sjuksköterskor, som arbetat i nära kontakt med 

COVID-19 patienter. Sjukvårdspersonal är de som står vid frontlinjen under Coronapandemin 

och därmed löper större risk att smittas av viruset. Studien som heter 

”Psychological experience of caregivers of COVID-19” beskriver hur sjuksköterskor 

upplevde sin arbetssituation under de första veckorna efter utbrottet av COVID-19 (Sun et al., 
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2020). De första veckorna var mest krävande för sjuksköterskorna eftersom de hade lite 

erfarenheter av och kunskap om det nya viruset. De visste inte hur de skulle behandla och 

vårda de sjuka patienterna, vilket i sin tur bidrog till att de kände sig hjälplösa inför det 

intensiva arbetet. Sjuksköterskorna var oroliga över hur de skulle hantera patienter som 

hamnade i krisläge. Arbetsuppgifterna kändes inte längre lika naturliga att utföra med 

skyddsutrustning på. De var både oroliga för sig själva och för att föra smittan vidare till sina 

barn och de äldre i familjen. Sjuksköterskorna upplevde ångest, rädsla och oro över att arbeta 

med sjuka patienter. Dessa negativa känslor var som starkast i början men avtog till viss del 

med tiden då de positiva känslorna och inställningarna växte. Det framkom att både positiva 

och negativa känslor existerade samtidigt hos personalen. De började uppskatta sitt yrke, de 

fann tröst i att de inte var ensamma i sin situation. Sedan ökade medvetenheten om att andra 

gick igenom samma sak, vilket kunde kännas betryggande. De var utmattade efter många 

timmars arbete men insåg till sin förvåning att de var starkare än de tidigare trott (a.a.). 

 

Etiska dilemman i samband med COVID-19 

Etiska dilemman uppstår när tillgängliga resurser ska upprätthållas samtidigt som patienters 

vårdbehov ska vara i fokus. Det har tidigare varit svårt att göra förändringar i regler och 

rutiner när det finns flera parter som är inblandade (Batra et al., 2020). 

Ett etiskt dilemma som uppstår i striden mot COVID-19 är att sjukvårdpersonal är pressade 

och tvingas arbeta under dåliga arbetsförhållanden i samband med COVID-19, där deras egen 

hälsa sätts i fara (Morley et al., 2020). Ett annat etiskt problem som uppstår är att kunna 

fördela de få resurser som finns tillgängliga på bästa möjliga sätt. Detta kräver i sin tur att 

beslutsfattning skall grunda sig på överväganden om hur man ska prioritera vård och 

resurserna på ett etiskt korrekt sätt (a.a.). 

 

Etisk stress i samband med COVID-19 

Etisk stress kan komma att utvecklas hos vårdpersonal som arbetat under tidigare pandemier 

(Silén, 2011). En studie inom ämnet ”Etisk stress” visar att etisk stress påverkar både 

patienter och vårdpersonal negativt (a.a.). Etisk stress uppstår framför allt i situationer där 

vårdpersonal tvingas stå inför stora utmaningar och beslut de inte har kontroll över 

(Greenberg et el., 2020). Detta kan i sin tur bli problematiskt eftersom etisk stress kan leda till 

att vårdpersonal utvecklar negativa tankar och känslor gentemot sig själva eller andra (a.a.). 
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Problemformulering 

Den snabba spridningen av COVID-19 viruset har inneburit förändringar i 

röntgensjuksköterskors arbetsmiljö. Många röntgenverksamheter har fått flera akuta 

röntgenremisser som kan vara tidskrävande i samband med pandemin. Detta kan ge upphov 

till etisk stress och dilemman hur röntgensjuksköterskor hanterar olika situationer till exempel 

vilka röntgenundersökningar som anses vara berättigande samt vilka behandlingar och 

undersökningar som ska skjutas upp.  

Röntgensjuksköterskor kan uppleva situationen och arbetsmiljön på olika sätt. Olika faktorer 

som kan påverka upplevelsen hos röntgensjuksköterskorna kan bland annat bero på var de 

arbetar, omfattningen av virusspridningen i området, tillgången till skyddsutrustning och 

längre arbetstider. Det kan även röra sig om en osäkerhet, det vill säga att 

röntgensjuksköterskor inte riktigt har vetskap om vad som kan ske eller att de inte får det stöd 

som de behöver från sin arbetsgivare.  

Även om det finns många forskningsstudier kring tidigare pandemier är pågående pandemi 

unik i sitt slag. Det finns inte många studier som belyser röntgensjuksköterskans arbetsmiljö 

under en pandemi, därför fokuserade denna studie på röntgensjuksköterskornas upplevelser av 

arbetsmiljön under nuvarande pandemi, COVID-19.  

 

Syfte  

Studiens syfte är att belysa hur röntgensjuksköterskor upplever sin arbetsmiljö under en 

pågående pandemi. 

 

METOD 

Design 

Studien genomfördes med en kvantitativ forskningsmetod och data samlades in via en 

enkätundersökning (bilaga 1). Enkäten bestod av egenkonstruerade frågor. 

 

Urval  

Den här studien var riktad mot röntgensjuksköterskor som urvalsgrupp.  
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Inklusionskriterier 

Röntgensjuksköterskor inom alla röntgenmodaliteter på två stora universitetssjukhus oavsett 

kön, ålder eller arbetslivserfarenheter. 

Exklusionskriterier 

Andra yrkeskategorier än röntgensjuksköterskor exkluderades, det vill säga undersköterskor, 

radiologer, sjukhusfysiker, apotekare och biomedicinska analytiker. 

Bortfall 

På universitetssjukhus A tillfrågades 50 röntgensjuksköterskor varav 28 svar erhölls. På 

Universitetssjukhus B tillfrågades 50 röntgensjuksköterskor varav 30 enkätsvar erhölls. Av 

det totala antalet insamlade enkäter fanns det två frågor där det förekom internt bortfall. På 

den ena frågan valde endast en deltagare att inte ange ett alternativ. På den andra frågan valde 

tre deltagare att inte ange ett kryssalternativ i enkäten. Dessa enkäter räknades inte som 

bortfall då majoriteten av frågorna var besvarade korrekt.  

 

Datainsamlingsmetod  

Som tidigare beskrevs samlades data in via enkäter (bilaga 1). Totalt hundra enkäter delades 

ut till röntgensjuksköterskor vid två universitetssjukhus i två olika län. Enkäterna delades ut 

till röntgensjuksköterskor på respektive universitetssjukhus tillsammans med slutna lådor som 

placerades ut i personalrummen. Målet var att få in 60% i svarsfrekvens, men 58% samlades 

in. 

Frågorna var egenkonstruerade efter studiens syfte. Där både kvantitativa respektive 

kvalitativa frågor användes. De slutna frågorna hade kryssalternativ och på de öppna frågorna 

kunde deltagarna skriva egna kommentarer utöver svarsalternativen (Billhult & Henricson, 

2014). Enkätfrågorna var utformade för att få en inblick i hur röntgensjuksköterskor upplevde 

att arbeta under en pågående pandemi. Dessa frågor berörde arbetsmiljöns olika aspekter 

såsom: arbetstider, skyddsutrustning, stöd av chefer och kollegor, stress, samt osäkerhet som 

kan uppstå i olika situationer i samband med pandemin. 

Enkäten bestod av totalt 22 frågor med fasta svarsalternativ. Frågorna 4, 5, 6, 10, 15, 17, 18, 

19 och 20 hade även öppna svarsalternativ där det fanns utrymme för att utveckla svaren. 

Fråga 1–6 handlade om vilket universitetssjukhus de arbetade på, kön, arbetslivserfarenhet, 

anställningsform, arbetsform och om de hade patientvårdanade arbete.  
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Fråga 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20 och 22 hade svarsalternativen: 1-ja, 2-nej och 3-vet ej. På 

frågorna 10, 15, 19 och 20 fanns det utrymme för deltagarna att utveckla sina Ja-svar.  

Fråga 11 och 13 hade svarsalternativen: 1-ganska mycket, 2-mycket, 3-varken eller, 4-lite. 

Dock varierade de sistnämnda svarsalternativen, där fråga 11 hade ”Inte alls” och fråga 13 

hade ”Oförändrat med tiden innan pandemin”. Dessa frågor förväntades att ta reda på om det 

hade blivit mer brist med personal och hur hög arbetsbelastningen var på arbetsplatsen.  

Fråga 14 och 21 hade svarsalternativen: 1-i mycket låg grad, 2-i låg grad, 3-i hög grad, 4-i 

mycket hög grad och 5-ingen synpunkt. Dessa frågor berörde hanteringen av 

arbetsbelastningen och om det fanns tillräckligt med resurser för att hantera utmaningar i 

samband med pandemin.  

Fråga 17 besvarade på vad röntgensjuksköterskorna var oroliga för, detta gjordes med hjälp 

av dessa svarsalternativ: 1-orolig för mig själv, 2-orolig för att ta med smittan hem, 3-orolig 

för att smitta andra kollegor, 4-orolig för att smitta patienter ovetandes, 5-alla ovannämnda. 

Det fanns även utrymme för att utveckla sitt svar på frågan.  

Fråga 18 skulle besvara på vad som gav trygghet i arbetet med följande svarsalternativen: 1-

fler arbetskamrater/kollegor, 2-mer skyddsutrustning, 3-adekvat information, 4-tydligare 

riktlinjer, 5-adekvat tid för vila och återhämtning, 6-bättre samarbete mellan 

röntgenavdelningen och remitterande avdelningar, 7-bättre samarbete mellan 

röntgensjuksköterskor och annan personal och 8-stöd av chefen. I sista svarsalternativet 

”Annat” fanns det utrymme för att utveckla sitt svar. 

  

Tillvägagångsätt  

Verksamhetscheferna på respektive universitetssjukhus tillfrågades om godkännande av 

studien via mejl, där informationsbrev (bilaga 2) samt projektplan bifogades. Efter ett 

skriftligt godkännande av respektive verksamhetschef på vardera universitetssjukhus, 

överlämnades enkäter (bilaga1) tillsammans med informationsbrevet (bilaga 2). Den 29 

januari 2021 överlämnades enkäter i pappersformat till ansvarig röntgensjuksköterska på 

universitetssjukhus A. Den 1 februari 2021 delade studieansvariga ut enkätformulär i 

pappersformat till röntgensjuksköterskorna som fanns i tjänst på universitetssjukhus B. Sedan 

skickades påminnelser ut vecka 6 via mejl till ansvarig röntgensjuksköterska på 

universitetssjukhus A och avdelningscheferna på universitetssjukhus B. I mitten av vecka 7 
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samlades det in 30 enkäter från universitetssjukhus A och 28 från universitetssjukhus B. 

Datainsamlingsperioden pågick mellan vecka 4 och vecka 7. 

Muntlig och skriftlig information om studien gavs ut till ansvarig röntgensjuksköterska på 

universitetssjukhus A som sedan förde informationen vidare till röntgensjuksköterskorna. På 

universitetssjukhus B gav studieansvariga ut både muntlig och skriftlig information på plats. 

Förslutna lådor delades ut tillsammans med enkäterna på så sätt kunde 

röntgensjuksköterskorna vara säkra på att anonymiteten samt integriteten säkerhetsställdes. 

Under rådande omständigheter var det viktigt att vara medveten om eventuell smittspridning 

och därför användes munskydd vid besökstillfällena när enkäterna delades ut och samlades in.  

Insamlade data analyserades i programvaran Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) där svarsalternativen kodades till en sifferskala mellan 0–8 beroende på hur många 

svarsalternativ det fanns. Svarsalternativen kodades med siffror i SPSS för att analysen skulle 

vara möjlig.  

 

Forskningsetiska överväganden  

För att studien skulle möjliggöras krävdes det ett godkännande från verksamhetscheferna från 

respektive universitetssjukhus. Hänsyn togs till de etiska principerna då informationsbrevet 

innehöll upplysning om att deltagandet var frivilligt och anonymt. Deltagarna fick även 

information om att deltagandet inte kunde avbrytas i efterhand, då det inte var möjligt att veta 

vem enkäten tillhörde på grund av anonymiteten. Informerat samtycke till att delta i studien 

gjordes i samband med att deltagarna valde att fylla i enkäten och lämna den i den förslutna 

lådan (Centrum för forsknings- och bioetik, 2020). 

 

Bearbetning och analys 

Insamlade data från enkäten i from av kryssalternativ analyserades i det statistiska 

dataprogrammet SPSS för en deskriptiv statistik presentation. En deskriptiv statistik 

presentation valdes för att på ett enkelt sätt presentera data som används i studiens 

undersökning och därmed göra det enklare för läsaren att förstå analysen. De öppna frågorna 

sammanställdes i ett dokument och kategoriserades utifrån liknande variabler som sedan 

presenterades i löpande text. 
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All data presenterades i löpande text, tabeller och stapeldiagram. Frågorna kategoriserades 

utifrån underrubriker: 

Första underrubriken ”Bakgrundsinformation” besvarades med hjälp av enkätfrågorna 3, 4, 5 

och 6. 

Andra underrubriken ”Arbetsbelastning” besvarades med hjälp av enkätfrågorna 9, 13 och 14. 

Tredje underrubriken ”Arbetstid” besvarades med hjälp av enkätfrågorna 10 och 12. 

Fjärde underrubriken ”Oro och stress” besvarades med hjälp av enkätfrågorna 15, 16 och 17. 

Femte underrubriken ”Effekten av COVID-19” besvarades med hjälp av enkätfrågan 11. 

Sjätte underrubriken ”Arbetsmiljö och trygghetsfaktorer” besvarades med hjälp av 

enkätfrågorna 7, 8, 18, 19, 20, 21 och 22. 

Underrubrikerna och den demografiska data analyserades med hjälp av deskriptiv statistik i 

form av frekvens och frekvensfördelning. 

Med hjälp av Mann-Whitney U-test i programvaran SPSS analyserades eventuella skillnader 

mellan universitetssjukhusen på frågorna 10, 11, 13, 14 och 21. Mann-Whitney testet 

användes för att säkerställa skillnaderna som uppkom mellan de olika variablerna. I studien 

användes en signifikansnivå på p <0,05.  

 

RESULTAT 

Detta avsnitt kommer att presentera resultatet från de besvarade enkäterna. Demografin 

kommer att redovisas i början, följt av underrubriker som rör olika domän som sedan besvarar 

studiens syfte. 

Totalt svarade 58 av 100 tillfrågade röntgensjuksköterskor på enkätundersökningen. De var 

färre röntgensjuksköterskor från universitetssjukhus A (n=28) jämfört med 

universitetssjukhus B (n=30). Antalet kvinnor som deltog i studien var 37 (63,8 %), antalet 

män var 20 (34,5%) och en (1,7%) av röntgensjuksköterskorna hade angett annat. 

 

Bakgrundsinformation  

På frågan ”Hur länge har du arbetat som röntgensjuksköterska?” visade resultatet att 

arbetserfarenheten var ojämn bland röntgensjuksköterskorna från <1 år till >20 år, där 
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röntgensjuksköterskor med arbetserfarenhet mellan 3–10 år utgjorde en majoritet med 35 

röntgensjuksköterskor (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Visar röntgensjuksköterskornas arbetslivserfarenheter. 

Arbetserfarenheter Sjukhus 

A 

Sjukhus 

B 

Total 

Antal 

Total 

Procent 

<1 år 2 8 10 17,20% 

1–2 år 1 4 5 8,60% 

3–5 år 14 4 18 31,00% 

6–10 år 12 5 17 29,30% 

11–20 år 0 3 3 5,20% 

>20 år 1 4 5 8,60% 

Totalt 30 28 58 100% 

 

Totalt hade 53 (91,4%) röntgensjuksköterskor en tillsvidareanställning, fyra (6,9%) hade en 

visstidsanställning och endast en röntgensjuksköterska var timanställd (1,7%). 

Totalt 16 (20,6%) röntgensjuksköterskor svarade att de arbetade dagtid, två (3,4%) nattid, 30 

(51,7%) både dag- och kvällstid och tio röntgensjuksköterskor (17,2%) arbetade under andra 

premisser såsom dags- och nattpass kombinerat. 

På frågan ”Har du patientvårdande arbete?” svarade 48 (82,8%) röntgensjuksköterskor ”Ja” 

medan åtta sa ”Nej” (13,8%) och två (3,4%) hade kombinerad tjänst i form av chefsanställning 

och administrativt arbete.  

 

Arbetsbelastning  

Femtiofyra (93,1%) röntgensjuksköterskor svarade ”Ja” på frågan ”Upplever du att det har 

blivit en högre belastning på din avdelning på grund av pandemin?”, medan tre (5,2%) 

svarade ”Nej” och en svarade (1,7 %) ”Vet ej”.  

På frågan ”Hur ser arbetsbelastning ut på ditt arbete just nu?” svarade 25 (43,1%) 

röntgensjuksköterskor från båda universitetssjukhusen att arbetsbelastningen var ”Mycket”, 

24 (41,4%) bedömde sin arbetsbelastning som ”Ganska mycket”, sex (10,3%) ställde sig 

neutrala till frågan där de svarade ”Varken eller” (Diagram 1). Röntgensjuksköterskorna på 

universitetssjukhus A upplevde en högre arbetsbelastning under pandemin jämfört med 
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röntgensjuksköterskorna som arbetade på universitetssjukhus B. En statistiskt signifikant 

skillnad (p <0,014) kunde påvisas via Mann-Whitney testet. 

 

Diagram 1. Visar röntgensjuksköterskors upplevelser av arbetsbelastningen. 

Sista frågan som berörde arbetsbelastningen i frågeformuläret var ”Upplever du att du kan 

hantera arbetsbelastningen på ditt arbete just nu?”, där 32 (55,2%) av 

röntgensjuksköterskorna från båda universitetssjukhusen svarade ”I hög grad”, 5 (8,6%) ”I 

mycket hög grad”, 12 (20,7%) ”I låg grad” och 6 (10,3%) hade ”Inga synpunkter” (Diagram 

2). En statistiskt signifikant skillnad kunde inte påvisas mellan röntgensjuksköterskornas 

förmåga att hantera arbetsbelastningen på universitetssjukhus A och B. 

 

Diagram 2. Visualiserar röntgensjuksköterskornas förmåga att hantera arbetsbelastningen under pandemin på 

universitetssjukhus A respektive B.  
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Arbetstid 

Totalt 39 (67,2%) röntgensjuksköterskor från båda universitetssjukhusen svarade ”Ja” på 

frågan ”Upplever du att du har fått eller fått jobba övertid under pågående pandemi?” 16 

(27,6%) svarade ”Nej” och tre (5,2%) svarade ”Vet ej”. Röntgensjuksköterskorna på 

universitetssjukhus A hade generellt längre arbetspass under pandemin jämfört med 

röntgensjuksköterskorna på universitetssjukhus B och via Mann-Whitney testet påvisade att 

skillnaden hade en statistiskt signifikant (p <0,02).  

På frågan ”Har du blivit omplacerad på olika labb/modaliteter på grund av pandemin?” 

svarade 37 (63,8%) röntgensjuksköterskor ”Ja” medan 21 (36,2%) ”Nej”.  

 

Oro och stress  

Majoriteten (n=30, 51,7%) av röntgensjuksköterskorna svarade ”Nej” på frågan ”Upplever du 

mer stress inför att gå till jobbet jämfört med tiden innan pandemin?”  och 28 (48,3%) 

svarade ”Ja”.  

Frågan ”Är du orolig över att det finns en risk att bli smittad på arbetsplatsen?” besvarades 

av röntgensjuksköterskorna enligt följande: 38 (65,5%) svarade ”Ja”, 18 (31,0%) ”Nej” och 

två (3,4%) ”Vet ej”.  

Tjugosex (44,8%) av röntgensjuksköterskorna på båda universitetssjukhusen var oroliga över 

att ta med sig smittan hem till sina närstående, tio (17,2%) var oroliga att själva bli smittade, 

12 (20,7%) var oroliga för att smitta sina kollegor och andra människor, och 15 (25,9%) 

angav alla ovannämnda alternativen (Diagram 3).  

Då 15 (25,9%) röntgensjuksköterskor valde alternativet alla ovannämnda kunde resultatet av 

deskriptiv analys också beskrivas enligt följande: Totalt 41 (42,7%) svar från båda 

universitetssjukhusen visade en oro över att ta med sig smittan hem till sina närstående, 25 

(26,0%) oroade sig över att själva bli smittade och 30 (31,3%) oroade sig över att smitta sina 

kollegor och andra personer.  
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Diagram 3. Visualiserar olika former av oro hos röntgensjuksköterskor gällande smitta på grund av COVID-19. 

 

Effekten av COVID-19  

På frågan ”Anser du att det har blivit mer brist med personal på din arbetsplats just nu?”  

svarade 22 av röntgensjuksköterskorna (37,9%)” Mycket”, 16 (27,6%) ”Ganska mycket”, åtta 

(13,8%) ”Varken eller”, åtta (13,8%) ”Lite” och fyra (6,9%) svarade ”Inte alls” (Diagram 4). 

Universitetssjukhus A upplevde att det var mer brist på personal i jämförelse med 

universitetssjukhus B. Mann-Whitney testet visade en statistiskt signifikant skillnad mellan 

universitetssjukhusen (p <0,009). 

 

Diagram 4. Visar röntgensjuksköterskors syn på bristen gällande bemanningen under pandemin. 
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Arbetsmiljö och trygghetsfaktorer 

Totalt 46 (79,3%) röntgensjuksköterskor från båda universitetssjukhus A och B svarade ”Ja” 

på frågan ” Upplever du att din arbetsmiljö har påverkats under pandemin?”, sex svarade 

(10,3%) ”Nej” och sex (10,3%) ”Vet inte”.  

På frågan ”Känner du dig otillräcklig i ditt ansvarsområde som röntgensjuksköterska nu 

jämfört med tiden innan pandemin?”  svarade 37 (63,8%) röntgensjuksköterskor ”Nej”, fyra 

(6,9%) ”Ja” och 14 (24,1%) ”Vet ej”.  

Som tidigare nämnts upplevde 37 (63,8%) av röntgensjuksköterskorna att de kände sig 

tillräckliga i sin arbetsroll. Motsvarande röntgensjuksköterskor som kände sig otillräckliga 

hade motiverat sina svar enligt följande: 1) de inte kunde handleda studenter på bästa möjliga 

sätt under praktikperioden, 2) vissa kände sig ineffektiva eftersom tiden inte räckte till att 

hantera det höga patientflödet och 3) inskolningen på olika modaliteter hade försämrats för 

nyutexaminerade kollegor. 

På frågan ”Upplever du att du får uppdaterad information om Coronaviruset samt om nya 

riktlinjer som skall följas?” svarade 54 (93,1%) röntgensjuksköterskor ”Ja” och tre (5,2%) 

”Vet ej”. En person (1,7%) upplevde att hen inte fick information varken om viruset eller 

riktlinjerna.  

På fråga ”Upplever du att din arbetsplats ger dig tillräckligt med skyddsutrustning för att du 

ska kunna skydda dig på bästa möjliga sätt?” svarade 49 (84,5%) röntgensjuksköterskor ”Ja”, 

åtta (13,8%) ”Nej” och en (1,7%) ”Vet ej”.  

På fråga ”Vad får dig att känna trygghet i arbetet?” svarade röntgensköterskorna enligt 

följande: det behövs fler arbetskamrater/kollegor (n=33, 56,9%), mer skyddsutrustning (n=27, 

46,6%), adekvat information (n=37, 63,8), tydligare riktlinjer (n=35, 60,3%), adekvat tid för 

vila och återhämtning (n=39, 67,2%), bättre samarbete mellan röntgenavdelningen och 

remitterande avdelningar (n=28, 48,3%), bättre samarbete mellan röntgensjuksköterskor och 

annan personal (n=24, 41,4%), stöd av chefer (n=36, 62,1%) och en (1,7%)  

röntgensjuksköterska ansåg endast sin egen arbetserfarenhet som källa till trygghet (Diagram 

5).  
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Diagram 5. Visualiserar trygghetsfaktorer hos röntgensjuksköterskor under pandemin. 

På frågan ”Upplever du att du har resurser för att kunna hantera utmaningar i samband med 

pandemin i ditt arbete?” svarade 27 (46,6%) av röntgensjuksköterskorna på båda 

universitetssjukhusen A och B ”I hög grad”, sex (10,3%) ”I mycket hög grad”, 12 (20,7%) ”I 

låg grad”, tre (5,2%) ”I mycket låg grad” och nio (15,5%) hade ”Inga synpunkter” (Diagram 

6). Universitetssjukhus B hade fler resurser för att kunna hantera pandemin och via Mann-

Whitney testet visades en statistiskt signifikant skillnad (p <0,09).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6. Visar röntgensjuksköterskornas upplevelser av resurser och stöd under pandemin. 
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På frågan ”Upplever du att du får tillräckligt mycket med stöd av din arbetsgivare om det 

skulle behövas?” svarade 34 (58,6%) röntgensjuksköterskor från båda universitetssjukhusen 

A och B ”Ja”, 15 (25,9%) ”Nej” och åtta (13,8%) ”Vet ej”. En (1,7%) röntgensjuksköterska 

valde att inte svara (Tabell 2).  

Tabell 2. Visualiserar röntgensjuksköterskornas upplevelser av stöd från arbetsgivaren på universitetssjukhus A 

och B. 

Stöd från arbetsgivaren Sjukhus  

A 

Sjukhus 

B 

Total 

antal 

Total 

procent 

Ja 16 18 34 58,6% 

Nej 10 5 15 25,9% 

Vet ej 4 4 8 13,8% 

Totalt 30 27 57 100% 

 

DISKUSSION  

Resultatet visade att arbetsbelastningen hade ökat i samband med att röntgensjuksköterskorna 

var tvungna att arbeta övertid samt ta extra pass. Majoriteten av röntgensjuksköterskorna 

ansåg ändå att personalbristen var hanterbar. De flesta av röntgensjuksköterskorna hade blivit 

omplacerade på olika modaliteter/labb i samband med pandemin. Flera stressfaktorer som 

bidrog till att röntgensjuksköterskorna kände sig oroliga var att bli smittade samt att smitta 

sina närstående, andra kollegor och patienter. Arbetsmiljön ansågs ha påverkats för 

majoriteten av röntgensjuksköterskorna. Viktiga trygghetsaspekter som skapade trygghet var 

att få stöd och information från sin arbetsgivare, tillgång till skyddsutrustning, tydligare 

riktlinjer, adekvat vila och återhämtning, samarbete mellan personal och avdelningar samt fler 

arbetskollegor.   

I studiens resultat framkommer det att universitetssjukhus A och B hade relativt lika 

uppfattningar kring hur COVID-19 har påverkat deras arbetsmiljö på ett negativt sätt. 

Däremot uppkom det några signifikanta skillnader mellan universitetssjukhus A och B. Den 

första skillnaden var att universitetssjukhus A upplevde att de hade fått längre arbetstider än 

universitetssjukhus B. Den andra skillnaden var att universitetssjukhus A upplevde att de hade 

mer personalbrist på arbetsplatsen i jämförelse med universitetssjukhus B. Den tredje 

skillnaden var att röntgensjuksköterskorna på universitetssjukhus A upplevde att 

arbetsbelastningen hade ökat i jämförelse med vad de upplevde på universitetssjukhus B. Den 
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sista skillnaden som framkom var att universitetssjukhus B upplevde att de hade tillräckligt 

med resurser för att hantera pandemin i jämförelse med universitetssjukhus A. 

Resultatdiskussion  

Studiens resultat visade att majoriteten av röntgensjuksköterskor på respektive 

universitetssjukhus upplevde att arbetsbelastningen hade ökat på grund av pandemin. Detta 

resultat stämde överens med Walton et al., (2020) studie. Deras studie visade också att 

virusutbrottet COVID-19 ledde till en ökad arbetsbörda för vårdpersonal.  

Skillnaden mellan vår studie och Waltons et al., (2020) studie är att de flesta 

röntgensjuksköterskor i denna studie upplevde att arbetsbelastningen var hög men de ansåg 

även att situationen var hanterbar för dem. Men en del röntgensjuksköterskor tyckte dock att 

arbetsbelastningen inte kunde hanteras på grund av den redan existerande bristen på 

röntgensjuksköterskor. Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan universitetssjukhusen A 

och B gällande hanteringen av arbetsbelastningen. Detta är en viktig signal till hälso- och 

sjukvården generellt och röntgenverksamheterna att specifikt åtgärda 

röntgensjuksköterskebristen. Framtida studier inom ämnet behövs för att säkerställa 

röntgensjuksköterskans roll inom Bild- och funktionsdiagnostiken.  

Röntgensjuksköterskorna på respektive universitetssjukhus upplevde till stor del att 

arbetspassen hade förändrats. Med detta menade röntgensjuksköterskorna att de hade behövt 

ta extra pass för att kunna ersätta personalen som inte kunnat arbeta eller var sjukskrivna. En 

signifikant skillnad kunde ses mellan universitetssjukhusen då flera röntgensjukösterskor från 

universitetssjukhus A upplevde att arbetstiderna hade blivit längre och flera hade fått arbeta 

övertid. En orsak till detta berodde på att COVID-19 har orsakat ett högre arbetsflöde på 

röntgenverksamheterna. Huang et al., (2020) visade också i sin studie att vårdpersonal fick 

arbeta övertid då personalresurserna inte räckte till att möta vårdbehoven.   

Många av röntgensjuksköterskorna i denna studie hade tvingats arbeta mer än vad som var 

schemalagt. Avdelningscheferna har beordrat dem att arbeta extra för att klara av det höga 

patientflödet som fanns. Detta skapade ett etiskt dilemma då sjukvårdpersonal tvingades att 

arbeta under pressade och dåliga arbetsförhållanden där deras egen hälsa är i fara. Det finns 

flera andra studier med liknande resultat bland annat Morley, et al., (2020).   

En del av röntgensjuksköterskorna blev omplacerade från sina ordinarie placeringar på de 

olika modaliteterna för att åtgärda personalbristen som fanns på andra röntgenlabb. En 

signifikant skillnad kunde påvisas mellan båda universitetssjukhusen A och B gällande 
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personalbristen under pandemin. Detta resultat stämde överens med vad Batra et al., (2020) 

hade kommit fram till i sin studie, nämligen att olika åtgärder har vidtagits för att kunna 

hantera vårdbehoven under pandemin. En av de vanligaste åtgärderna var omplacering av 

personal och omfördelning av andra resurser (a.a.).  

I resultatet framkom det att röntgensjuksköterskorna upplevde oro i samband med 

smittspridningen, till exempel att själva bli smittade eller att föra smittan vidare till patienter, 

kollegor och närstående. En studie som utförts i Kina av Sun et al., (2020) visade liknande 

resultat, där sjuksköterskorna upplevde stor oro för att bli smittade på arbetsplatsen. 

Sjuksköterskorna befarade även att de skulle föra smittan vidare till sina familjemedlemmar 

(a.a.).  

Att flera av röntgensjuksköterskorna upplevde mer stress än tidigare anses vara en vanlig 

reaktion som uppkommer inom de flesta yrkeskategorierna i hälso- och sjukvården i samband 

med en pandemi (Walton et al., 2020). Oron visades även hos 38 röntgensjuksköterskor som 

deltog i denna studie.  

Resultatet visade att tidsbristen var en stressfaktor hos röntgensjuksköterskorna på respektive 

universitetssjukhus. Röntgensjuksköterskorna beskrev att de radiologiska undersökningarna 

var tidskrävande när patienter med misstänkt eller bekräftad COVID-19 skulle röntgas. Detta 

med tanke på proceduren kring förberedelser och städning av undersökningsrummen och 

apparaturerna innan, under och efter varje radiologiskundersökning. Samma resultat visades 

även i Mossa-Basha et al., (2020) studie om hur betydelsefull användningen av 

skyddsutrustningen är samt vikten av att städa och vädra undersökningsrummet. Dessa 

moment är viktiga men kan upplevas som tidskrävande (a.a.).  

Majoriteten av röntgensjuksköterskorna i studien upplevde att de kände sig tillräckliga i sin 

arbetsroll. Röntgensjuksköterskorna som kände sig otillräckliga hade skäl, såsom att de inte 

kunde handleda studenter på bästa möjliga sätt under praktikperioden. Vissa kände sig 

ineffektiva, eftersom tiden inte räckte till att hantera det höga arbetsflödet. De nämnde även 

att inskolningen på nya modaliteter hade förändrats för nyutexaminerade kollegor. De fick 

inte inskolning som tidigare planerat. Detta skapade känslan av hjälplöshet och otillräcklighet 

hos röntgensjuksköterskorna, vilket stämde överens med sjuksköterskornas känslor som 

arbetade med COVID-19 patienter vid frontlinjen i Kina (Sun et al., 2020). Sjuksköterskorna i 

denna studie kände sig hjälplösa inför det intensiva arbetet och de enorma vårdbehoven (a.a.).  
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En annan anledning till att röntgensjuksköterskorna kände sig otillräckliga under pandemi kan 

bero på etisk stress. Etisk stress kan uppstå när vårdpersonal ställs inför utmaningar och beslut 

som de är obekväma med (Greenberg et al., 2020). Detta kan leda till att negativa känslor 

uppstår gentemot dem själva och omgivningen (a.a.).   

Resultatet visade att arbetsmiljön hade förändrats för majoriteten av röntgensjuksköterskorna. 

Flera av faktorerna som har förändrats i samband med pandemin var framför allt att 

röntgensjuksköterskorna var tvungna att arbeta med skyddsutrustning på, vilket de inte 

tidigare gjort. Sun et al., (2020) menar att en anledning till att arbetsmiljön har förändrats för 

sjuksköterskorna kan bero på att arbetsuppgifterna inte kändes lika naturliga att utföra med all 

skyddsutrustning på. 

En annan trygghetsfaktor för röntgensjuksköterskorna var att ha tillgång till skyddsutrustning 

för att skydda sig på bästa möjliga sätt. Enligt Zu et al., (2020) hävdar de att det finns 

specifika fall där inga symtom upplevs i samband med att man bär på viruset. Majoriteten av 

röntgensjuksköterskorna i denna studie svarade att de hade tillräckligt mycket med 

skyddsutrustning på sin arbetsplats. 

Majoriteten av alla röntgensjuksköterskor som tillfrågades svarade att de fick uppdaterad 

information om nya riktlinjer som skall följas i samband med COVID-19. En person ansåg att 

detta inte stämde och tre personer ställde sig neutrala till frågan. Att få uppdaterad 

information är viktigt för att garantera trygghet hos röntgensjuksköterskorna. Barello et al., 

(2020) nämner i sin studie vikten av att få information från WHO för att kunna hantera och 

anpassa sitt arbete utifrån samlade information kring läget av pandemin.  

Det sammanställda resultatet gällande trygghetsfaktorerna hos röntgensjuksköterskorna var 

relativt jämnfördelade. Några trygghetsfaktorer var bland annat att de behövde vara fler 

kollegor på arbetsplatsen, att de skulle få tillräckligt mycket med tid för att återhämta sig, att 

samarbetet skulle fungera bättre mellan de berörda enheterna samt personalen och till sist att 

få stöd av avdelningschefen. Dessa trygghetsfaktorer har även visat sig vara viktiga i andra 

studier såsom Elbay, et al., (2020). 

Resultatet visade att majoriteten av röntgensjuksköterskorna hade fått tillräckligt med stöd 

från sina arbetsgivare. Samtidigt visade resultatet också att det fanns en del 

röntgensjuksköterskor som upplevde att de inte fick tillräckligt mycket med stöd från sin 

arbetsgivare. Stödet från avdelningscheferna anses vara en nödvändig strategi som gynnar 

personalens hälsa och arbetsmiljö (Ashari, Zainal & Zaki, 2020). 
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En statistiskt signifikant skillnad framkom mellan röntgensjuksköterskornas upplevelser 

mellan universitetssjukhus A och B gällande arbetsbelastningen under pandemin påvisades 

med hjälp av Mann-Whitney test. De flesta från båda universitetssjukhusen svarade att 

arbetsbelastningen hade ökat, men en del av röntgensjuksköterskorna från universitetssjukhus 

B upplevde att arbetsbelastningen antigen var densamma eller att den hade ökat lite. Detta är 

intressant eftersom båda länen har drabbats lika hårt av Coronaviruset. Vidare studier inom 

ämnet skulle vara av intresse för röntgenverksamheternas personalbemannings policy. 

 

Metoddiskussion 

Studiens styrkor 

En enkätstudie valdes som metod för denna studie främst för att nå ut till fler 

röntgensjuksköterskor under en kort tidsperiod. För att kunna svara på studiens syfte krävdes 

det en hög svarsfrekvens för att få en högre generaliserbarhet av resultatet. Resultatet anses 

vara generaliserbart på andra stora universitetssjukhus i Sverige.   

Studien valde att inkludera alla röntgensjuksköterskor på både universitetssjukhus A och B 

oavsett kön, arbetserfarenhet och vilken modalitet de arbetade på. Detta bidrog till en större 

tillförlitlighet av studien då det fanns ett större mångfald som inkluderades i resultatet. 

Studiens validitet anses vara hög då enkäten var utformad på ett sätt som kunde besvara på 

studiens syfte utifrån olika kategorier.  

En fördel med en enkätundersökning var möjligheten till massutskick av samma 

frågeformulär. Enkätundersökningen krävde minimal personlig kontakt med 

röntgensjuksköterskorna. Den här metoden var bra för att samla in data under en pågående 

pandemi med tanke på risken för smittspridning.  

En annan styrka med den valda datainsamlingsmetoden var att informationsbrevet bifogades 

med varje enkätformulär. På så sätt kunde deltagarna få information om studiens syfte och 

vad deras deltagande innebar för dem.  

En kombination mellan öppna och stängda frågor var en styrka då inslag av personliga åsikter 

från röntgensjuksköterskorna kunde komma fram. 

En annan styrka med metoden var att den genomfördes på två stora universitetssjukhus. Detta 

bidrog till en variation huruvida upplevelserna såg ut inom två olika län i Sverige. 
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Sist men inte minst når man som forskare fler röntgensjuksköterskor via en 

enkätundersökning jämfört med en intervjustudie, som i sin tur leder till högre 

generaliserbarhet av studiens resultat.  

Studiens svagheter 

Det finns flera svagheter med en enkätundersökning jämfört med andra metoder som till 

exempel en intervjustudie. En enkätundersökning är mer ledande i sin natur och struktur 

jämfört med intervjuer som datainsamlingsmetod. Enkätundersökning som 

datainsamlingsmetod berövar forskarens möjlighet att få mer utvecklade och djupgående svar 

från deltagarna. Medan en intervjudatainsamlingsmetod bygger på att fördjupa resonemangen 

kring frågor, till skillnad från raka och definitiva svarsalternativ som erhålls via en 

enkätundersökning. 

 

En annan svaghet med denna enkätundersökning som datainsamlingsmetod var att partiellt 

bortfall förekom vid vissa frågor. En del av röntgensjuksköterskorna avstod från att svara på 

de öppna frågorna eller att de lämnade vissa svarsalternativ blanka.  

 

Behovet av vidare forskning   

Resultatet visade att en del röntgensjuksköterskor tyckte att arbetsbelastningen inte kunde 

hanteras på grund av den redan existerande bristen av röntgensjuksköterskor. Detta är en 

viktig signal för röntgenverksamheterna specifikt för att åtgärda röntgensjuksköterskebristen 

som existerar. Framtida studier inom ämnet behövs för att säkerställa röntgensjuksköterskans 

roll inom Bild- och funktionsdiagnostiken.  

Generellt upplevde röntgensjuksköterskorna att pandemin har påverkat deras arbetsmiljö på 

ett negativt sätt. Vidare studier behövs för att ta reda på hur arbetsrutiner och bättre beredskap 

kan ha en avgörande roll i röntgensjuksköterskans arbetsmiljö. 

Majoriteten av röntgensjuksköterskorna som arbetade på universitetssjukhus A svarade att 

arbetsbelastningen hade ökat under pandemin, medan flera röntgensjuksköterskor från 

universitetssjukhus B upplevde arbetsbelastningen som oförändrad jämfört tiden innan 

pandemin. Detta är intressant eftersom båda länen har drabbats lika hårt av Coronaviruset. 

Vidare studier inom ämnet skulle vara av intresse för röntgenverksamheternas 

personalbemanningspolicy.  



  
 

23 
 

Forskningsetiska övervägande 

Studien tog hänsyn till de forskningsetiska överväganden på så sätt att deltagandet var helt 

frivilligt och anonymt, vilket röntgensjuksköterskorna informerades om genom 

informationsbrevet som skickades ut tillsammans med frågeformuläret. En sluten låda fanns 

på plats där röntgensjuksköterskorna kunde lämna in sina ifyllda enkäter. Därmed hade 

röntgensjuksköterskorna god tid på sig att fylla i enkäterna samt att de kunde lämna in dem 

när de själva önskade, på så sätt upprätthölls anonymiteten. Deltagarna garanterades att 

enkätsvaren endast skulle användas för studiens syfte och inget annat. Deltagandet medförde 

inga risker då resultatet bearbetades anonymt och i skyddad kodform. 

  

Slutsats 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att röntgensjuksköterskorna i studien upplevde att 

COVID-19 har påverkat deras arbetsmiljö på ett negativt sätt. Studiens resultat visade att 

röntgensjuksköterskor från både universitetssjukhus A och B hade relativt lika upplevelser. 

De flesta av röntgensjuksköterskorna ansåg att arbetsbelastningen hade ökat då de var 

tvungna att arbeta övertid och ta extra pass. En stressfaktor som de flesta av 

röntgensjuksköterskorna upplevde var risken för smittspridning. De var oroliga att bli 

smittade samt att smitta sina närstående, andra kollegor och patienter. Att få stöd och 

information från sin arbetsgivare ansågs vara viktiga trygghetsaspekter för 

röntgensjuksköterskorna.  
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BILAGOR 
Bilaga 1. Enkät 

1. Vilket sjukhus arbetar du på? 

 Akademiska  

 Karolinska  

2. Kön  

 Kvinna  

 Man  

 Annat 

 

3. Hur länge har du arbetat som röntgensjuksköterska? 

 Mindre än 1 år 

 1–2 år 

 3–5 år 

 6–10 år 

 11–20 år 

 Mer än 20 år 

 

4. Vilken anställning har du? 

 Visstidsanställning 

 Tillsvidareanställning 

 Timanställning 

 Annat. Beskriv…………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………                               

 

5. Vilken av nedanstående arbetsform beskriver bäst din anställning? 

 Arbetar dagtid 

 Arbetar kvällstid 

 Arbetar natt 

 Arbetar roterande dag och kväll 

 Annat. Beskriv……………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
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6. Har du patientvårdande arbete? 

 Ja  

 Nej 

 Annat. Beskriv …............………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………    

                            

7. Upplever du att du får uppdaterad information om coronaviruset samt om nya riktlinjer 

som skall följas? 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 

8. Finns det tillräckligt med skyddsutrustning på din arbetsplats för du ska kunna skydda 

dig på bästa möjliga sätt? 

 Ja  

 Nej 

 Vet inte 

9. Upplever du att det har blivit högre belastning på din avdelning på grund av pandemin? 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 

10. Upplever du att du har fått längre arbetstider eller fått jobba övertid under pågående 

pandemi?  

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 Om ja, på vilket sätt? ……………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………                               
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11. Anser du att det har blivit mer brist på personal på din arbetsplats just nu? 

 Ganska mycket 

 Mycket 

 Varken eller 

 Lite 

 Inte alls 

 

12. Har du blivit omplacerad på olika labb/modaliteter på grund av pandemin? 

 Ja  

 Nej 

 

13. Hur ser arbetsbelastningen ut på din arbetsplats just nu? 

 Ganska mycket 

 Mycket  

 Varken eller  

 Lite  

 Oförändrat jämfört med tiden innan pandemin 

 

 

14. Upplever du att du kan hantera arbetsbelastningen på ditt arbete just nu? 

 I mycket låg grad 

 I låg grad 

 I hög grad 

 I mycket hög grad 

 Ingen synpunkt 

 

15. Upplever du mer stress inför att gå till jobbet jämfört med tiden innan pandemin? 

 Ja 

 Nej 

 Om ja, vilka arbetsuppgifter skapar stress för dig? Ge exempel! 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………           
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16. Är du orolig över att det finns en risk att bli smittad på arbetsplatsen? 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte                              

 

17. Om du svarade ja på förgående fråga. På vilket sätt är du orolig? 

 Orolig för mig själv 

 Orolig för att ta med smittan hem 

 Oroliga för att smitta andra kollegor 

 Orolig för att smitta patienter ovetandes 

 Alla ovannämnda  

 Annat. Beskriv..........……………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………         

                 

18. Vad får dig att känna trygghet i arbetet? (Ni får välja fler svarsalternativ) 

 Fler arbetskamrater/kollegor 

 Mer skyddsutrustning 

 Adekvat information 

 Tydligare riktlinjer 

 Adekvat tid för vila och återhämtning 

 Bättre samarbete mellan röntgenavdelningen och remitterande avdelningar 

 Bättre samarbete mellan röntgensjuksköterskor och annan personal 

 Stöd av chefen 

 Annat. Beskriv ….......……………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………  

 

 

 

 

    

                           



  
 

31 
 

19. Upplever du att din arbetsmiljö har påverkats under pandemin?  

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 Om ja, på vilket sätt? ……………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

             …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………                               

 

 

20. Känner du dig otillräcklig i ditt ansvarsområde som röntgensjuksköterska nu jämfört 

med tiden innan pandemin? 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 Om ja, på vilket sätt? ……………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………   

 

 

21. Upplever du att du har resurser för att kunna hantera utmaningar i samband med 

pandemin i ditt arbete? 

 I mycket låg grad 

 I låg grad 

 I hög grad 

 I mycket hög grad 

 Ingen synpunkt 

 

 

22. Upplever du att du får tillräckligt mycket med stöd av din arbetsgivare om det skulle 

behövas?  

 Ja  

 Nej 

 Vet inte 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

Enkätstudie om röntgensjuksköterskors upplevelse av att arbeta under en pågående pandemi  

Personalinformation                                                                                      Uppsala 2021 

Härmed tillfrågas du som röntgensjuksköterska om att delta i ett examensarbete i form av en 

enkätstudie eftersom du arbetar antigen på Akademiska sjukhuset i Uppsala eller Karolinska 

universitetssjukhus i Stockholm. Studiens utgångspunkt är att få en inblick om hur du som 

röntgensjuksköterska upplever att arbeta under en pågående pandemi.  

Om du väljer att delta i studien får du besvara en enkät där frågorna är utformade efter studiens syfte. 

Enkäten beräknas att ta mellan 10–25 minuter och kan fyllas i på arbetsplatsen. Ha i åtanke att denna 

studie är frivillig och insamlad material hanteras konfidentiellt. Deltagandet kommer inte kunna 

avbrytas efter inlämning av enkätformuläret på grund av anonymiteten därav blir det omöjligt att veta 

vem enkäten tillhör. Med detta sagt skulle ert deltagande uppskattas för studiens ändamål. 

När studien är genomförd presenteras resultatet från enkäterna i både skrift och tabeller i 

examensarbetet.  

Ansvariga för denna forskningsstudie presenteras nedan:  

Naomi Willoughby                                                 Healan Hassan                                           

Student, röntgensjuksköterskeprogrammet          Student, röntgensjuksköterskeprogrammet 

Handledare: Parvin Tavakol Olofsson 

Vid vidare frågor kan du ringa numret: 076 708 63 35 och 073 024 76 62 (vardagar mellan klockan 9–

17) eller mejla (Healan.Hassan.9056@student.uu.se och Naomi.Willoughby.4158@student.uu.se) 
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Bilaga 3. Ansökan om tillstånd för uppsatsarbete 
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Bilaga 4. Ansökan om tillstånd för uppsatsarbete 
 

 

 


