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ABSTRACT: 

Work-related stress factors for newly graduated radiographers 

Background: Work-related stress has been recognized as a challenge and can lead to 

emotional, physical and psychological effects. Healthcare professionals are often exposed to 

work-related stress and newly trained radiographers are no exception. 

Purpose: The purpose of the study was to describe how newly graduated radiographers in a 

hospital perceive stress in the workplace. The study aims to identify factors that affect the 

newly trained radiographer stress and to find factors that can help reduce their stress levels. 

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

with ten newly trained radiographers in different radiology departments at the hospital  

Results: Newly trained radiographers experience a number of work-related stressors and the 

stressors differ depending on the modality in which they work. The results highlight stress 

factors that affect newly trained radiographers at the beginning of employment. The most 

prominent stressors were related to lack of experience and personal, high workload and 

colleagues leading to various symptoms such as fatigue, headaches and stomach problems. 

This could be facilitated by good training, work alongside and support from their experience 

colleagues, more support and hiring more staff.  

Conclusion: Newly graduated radiographers can be affected by stress in different ways. Lack 

of experience and personal, high workload and colleagues were the biggest factors that 

influenced newly graduated radiographers. This could be facilitated with the help of good 

training, double staff, more support and hiring more staff. 
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SAMMANFATTNING 

Nyckelord: Arbetsmiljö, stressfaktorer, röntgensjuksköterskor.  

 

Bakgrund: Arbetsrelaterad stress har erkänts som en utmaning och kan leda till emotionella, 

fysiska och psykologiska effekter. Hälso- och sjukvårdspersonal är ofta utsatta för 

arbetsrelaterad stress och nyexaminerade röntgensjuksköterskor är inget undantag från detta.  

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur nyexaminerade röntgensjuksköterskor på ett 

sjukhus uppfattar stress på arbetsplatsen. Studien vill identifiera faktorer som påverkar 

nyexaminerad röntgensjuksköterskornas stress och de åtgärder som kan bidra till att minska 

deras stressnivåer.  

 

Metod: Studien genomfördes genom en kvalitativ metod i form av intervjuer med tio 

nyexaminerade röntgensjuksköterskor på olika röntgenavdelningar på sjukhuset där studien 

genomfördes.  

 

Resultat: Nyexaminerade röntgensjuksköterskor upplever ett flertal arbetsrelaterade 

stressfaktorer skiljer sig åt beroende på vilken modalitet nyexaminerade jobbar med. I 

resultatet belyses stressfaktorer som påverkar nyexaminerade röntgensjuksköterskor i början 

av anställningen. De mest framträdande stressfaktorerna var relaterat till brist på erfarenhet 

och personal, hög arbetsbelastning och kollegor som leda till olika symptom liksom trötthet, 

huvudvärk och magproblem. Detta kunde underlättas med hjälp av bra upplärning, 

dubbelgång med erfaren personal, stöd från sina kollegor och mer personal. 

 

Slutsats: Nyexaminerade röntgensjuksköterskor kan påverkas av stress på olika sätt. Brist på 

erfarenhet och personal, hög arbetsbelastning och kollegor var de största faktorer som 

påverkade nyexaminerade röntgensjuksköterskor och kunde underlättas med hjälp av bra 

upplärning, dubbelgång med personal, stöd från sina kollegor och mer anställda personal.  
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BAKGRUND  

Röntgensjuksköterskans kompetensområde 

Röntgensjuksköterskor arbetar med omvårdnad i en högteknologisk miljö och den ständiga 

tekniska utvecklingen inom röntgen vidgar området inom röntgenverksamheten. 

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 (Andersson et al., 2017). Enligt Andersson et al., (2008) 

röntgensjuksköterskans förmåga och kompetens är en viktig fråga för patienterna. Därför 

efterfrågan på hög kompetens inom klinisk verksamhet har ökat inom diagnostik.  

Utöver omvårdnaden ska röntgensjuksköterskan hantera bilderna, dokumentera, kontrollera 

labb utrustningen, samordna och planera sitt arbete med andra kollegor (Andersson et al. 

2008). Röntgensjuksköterskans kompetensområde är att ge en kvalitativt god vård inom 

hälso- och sjukvård.  

Denna syn på kompetens har bearbetas och resulterat till sex stycken kärnkompetenser enligt 

Svensk förening för röntgensjuksköterskor (2012). Dessa är personcentrerad vård, samverkan 

i team, evidensbaserad vård, förbättringsarbete, kvalitetsutveckling, säker vård och 

informatik (Svensk förening för röntgensjuksköterskor, 2012). Samtliga aspekter måste 

röntgensjuksköterskan behärska för att kompetensen skall kunna utvecklas. En viktig del i 

detta involverar säkerhet kring patienten och omvårdnaden. Som Svensk förening för 

röntgensjuksköterskor (2012) nämner involverar det stor vikt att röntgensjuksköterskan är 

handlingsberedd. Att röntgensjuksköterskan kan hantera akuta situationer och arbeta utifrån 

kvalitativ patientsäkerhet. Detta ansvar ligger på den anställda att vara vaksam för situationer 

som är livshotande för patienten såsom allergisk reaktion eller hjärtstopp. Säker vård 

innefattar även hantering av stokastiska effekter som uppstår vid joniserande strålning som 

påverkar både patienten och röntgensjuksköterskan (2012). Det ingår även i 

röntgensjuksköterskans uppgift att övervaka patientens välbefinnande och säkerställa 

patientsäkerheten under undersökningen Yrket som röntgensjuksköterska ställer även krav att 

arbeta utifrån de fyra etiska grundprinciperna. Dessa består av principen om respekt för 

självbestämmande, principen att inte skada, principen att göra gott och rättviseprincipen 

(Svensk förening för röntgensjuksköterskor, 2012). 
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Röntgensjuksköterskor skall tänka på säkerhet och inom röntgen kan det handla om säker 

hantering av pvk och att “ALARA” principen följs. “ALARA” är en engelsk term och står för 

“as low as reasonably achievable”. Det innebär att använda så låg stråldos som möjligt för att 

utföra undersökningen. Att göra gott syftar till att undersökningen skall vara berättigad 

eftersom den kan ge obehag för patienten både kortsiktigt och långsiktigt. Rättviseprincipen 

är att ge en likvärdig behandling (Kjellström, 2017) Röntgensjuksköterskan skall inte skapa 

onödigt obehag eller utsätta patienten för avsevärd mängd strålning.  

Nyexaminerade röntgensjuksköterskor 

Enligt Liang et al. (2018) har nyexaminerade sjuksköterskor begränsad teorikunskap och 

begränsad praktisk erfarenhet. Det är då viktigt att nyexaminerade röntgensjuksköterskor får 

den hjälp och stöd som de behöver särskilt i början av sin karriär. Liang et al.(2018) belyser i 

sin studie att det är viktigt att kollegor och annan vårdpersonal hjälper och stödjer 

nyexaminerad sjuksköterskor emotionellt. Stödet nyexaminerade får kommer att forma deras 

roll i framtiden och få dem att bli bättre lämpade att lösa problem och svårigheter framöver. 

Stress 

Ordet stress härstammar från latin "Stringere" som betyder att dras åt. Det är kroppens 

försvarsmekanism och ger biologiska svar på något yttre eller inre stimulans. Stress kan 

definieras som en fysisk eller psykologisk reaktion som kan ge mental spänning eller 

fysiologiska reaktioner som i stora mängder kan leda till sjukdom (Mojoyinola, 2008).  

Vidare studier gjorda av Yaribeygi et al. (2017) så är stressen som människor upplever 

beroende av aspekter såsom kortsiktig/långsiktig stress och tidpunkten för stress för att 

nämna några av dessa aspekter. Enligt Vårdguiden (2018) kan stress påverka många delar av 

kroppen och kan visa sig på olika sätt. Tydliga tecken och varningssignaler kan bestå av: 

ångest, depression, minnes och koncentrationssvårigheter, hjärtklappning, ont i kroppen, 

spännings huvudvärk, trötthet, mer mottaglig för infektion och ha svårt att andas ordentligt.  

Vissa studier visar att stress påverkar nervsystemet och orsakar strukturella förändringar i 

hjärnan (Lupien et al., 2009). Det finns också ett visst samband mellan stress och 

immunsystemet. En långvarig stress kan leda till mer frekvent sjukdom genom att 

undertrycka immunsystemet (Reiche et al., 2004). Stress kan påverka mag-tarmsystemet och 

kan orsaka många inflammatoriska sjukdomar, såsom Crohns sjukdom och andra ulcerativa 

sjukdomar i mag-tarmkanalen (Hommes et al., 2002).   
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Arbetsrelaterad stress  

Arbetsrelaterad stress har erkänts som den största utmaningen för sjuksköterskeyrket över 

hela världen och kan ha negativa emotionella, fysiska och psykologiska effekter på 

sjuksköterskan (Mark & Smith, 2012; Onasoga Olayinka et al., 2013).  

Enligt Dollard och LaMontagne (2007) studieresultat, lider sjuksköterskor av höga nivåer av 

arbetsrelaterad stress som hotar deras hälsa, patienternas liv, äventyrar kvaliteten på vården 

och ökar kostnaderna för vården. Hög nivå av arbetsrelaterad stress har visat sig minska 

kvaliteten på vården (Sveinsdottir et al., 2006). Om en sjuksköterska är stressad är det svårt 

att ge holistisk omvårdnad till patienter (Smeltzer et al., 2008).  Hur en person upplever och 

hanterar stress är individbaserad och för röntgensjuksköterskan kan detta påverkas av flera 

faktorer. Dessa stressfaktorer kan inkludera personalbrist, fysiska skador och olika typer av 

trötthet (Ballinger et al, 2008). 

 

Patientsäkerhet lagar och riktlinjer  

Patientens säkerhet är den viktigaste del som bör uppmärksammas vid radiologiska 

undersökningar. Det finns flera risker som påverkar patientsäkerhet och kan leda till att 

patienten skadas. Hög och onödig stråldos eller felaktig mängd kontrastmedel som ges till 

patient är de vanligaste misstag som riskerar patientens säkerhet på grund av arbetsrelaterad 

stress till följd av hög arbetsbelastning och personalbrist (Wallin et al., 2018). 

Arbetsrelaterad stress i vårdens arbetsmiljö är utbredd och påverkar sjuksköterskors och 

organisationers prestanda avsevärt. Dålig omvårdnad påverkar säkerheten och kvaliteten på 

vården av patienter (Alenezi et al., (2018).  

 

Problemformulering  

Inom vården utsätts röntgensjuksköterskor dagligen för utmaningar och situationer som kan 

ge upphov till stress. Tidigare forskning visar att stress under en längre tid kan ge negativa 

konsekvenser för utvecklingen. Nyexaminerade kan vara särskilt utsatta för stress för dem 

saknar den erfarenhet att hantera stress i vissa situationer som erfarna redan besitter.  
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Genom att undersöka faktorer som nyexaminerade röntgensjuksköterskor känner stress för 

och åtgärder som kan vidtas för hjälpa nästa generation nyexaminerade röntgensjuksköterskor 

att övervinna utmaningar.  

 

Syfte   

Syftet var att undersöka nyexaminerade röntgensjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad 

stress och vilka åtgärder de anser skulle kunna bidra till att sänka stressnivån  

 

Frågeställningar:  

Vilka faktorer påverkar nyexaminerade röntgensjuksköterskors upplevelse av stress på 

arbetsplatsen? 

Vilka åtgärder kan vidtas för att minska arbetsrelaterad stress? 

 

METOD  

Design:   

Denna empiriska intervjustudie genomfördes med kvalitativ design. Frågorna ställdes genom 

semistrukturerade intervjufrågor och följdfrågor som dök upp under samtalet. Det låter 

deltagarna själv få möjligheten att svara och utveckla sina svar på frågorna och även få 

komma med lösningar de anser hade hjälpt dem i början på arbetet  (Danielsson, 2017). 

 

Urval:    

Tio nyexaminerade röntgensjuksköterskor som har arbetat max 1 år på sjukhuset där studien 

genomfördes. De uppfyller inklusionskriterierna och valde att utföra intervjun.  

  

Inklusionskriterier  

● Nyexaminerad röntgensjuksköterska med max 1 år arbetserfarenhet på röntgen 

och arbetar på sjukhuset där studien genomfördes. 
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● Legitimerade röntgensjuksköterskor av båda könen och alla åldersgrupper.  

● Förstår svenska i tal och skrift.   

Exklusionskriterier   

● Har mer än 1 års erfarenhet inom yrket som röntgensjuksköterska  

● Måste kunna förstå svenska och kommunicera i både i tal och skrift på svenska 

Kontext/Rutiner   

En del av intervjuerna har genomförts i grupprum utan störningsmoment och har blivit 

desinfekterat före möte. Ett par intervjuer har genomfört via Zoom som är ett IT-plattform 

som används i samband med videokonferenser och distansarbete. Intervjuerna har spelats in 

på två mobiltelefoner för att transkriberas sen. På grund av rådande omständigheter med 

Corona pandemin så bokades ett större grupprum för att vidhålla två meters avstånd till 

varandra. Bland dessa intervjuer så genomfördes åtta styckena intervjuer i grupprum medan 

två fick genomföras via Zoom. Deltagarna fick själva möjligheten att välja om intervjun 

skulle genomföras på plats eller via Zoom.  

Datainsamling  

Studien bestod utav tio intervjuer med nyexaminerade röntgensjuksköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Dessa intervjuer genomfördes med sex semikonstruerade frågor som 

finns i intervjuguiden (Bilaga 1) samt följdfrågor för att utveckla informanternas svar. Tiden 

för dessa intervjuer varierade mellan 11-26 minuter per undersökning och medelvärdet låg på 

17 minuter. Det var begränsat med nyexaminerade och av de tillfrågade var det en som inte 

ville ställa upp på intervjun. Vid studiens start så fanns det elva personer som var 

nyexaminerade röntgensjuksköterskor med max ett års erfarenhet på sjukhuset där studien 

genomfördes. 

Tillvägagångssätt   

Intervjuerna har genomförts på ett sjukhus i Sverige under våren 2021. Innan arbetet 

påbörjades så gavs tillåtelse från verksamhetschefen att studien fick utföras på valda sjukhus. 

Deltagarna fick muntligt information och även skriftligt i form av informationsbrev. Där stod 

syftet med studien och det stod även i deras brev att det är frivilligt att delta. Uppgifterna som 

samlades in under intervjun är förvarade så att inga obehöriga har tillgång till materialet. Det 

är för att inte ska kunna identifiera dem enskilda deltagarna.  
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Dessa uppgifter sparas för att säkerhetsställa kvaliteten på forskningsstudien. För att uppnå 

harmonisk miljö vid intervjutillfället för deltagarna hade åtgärder vidtagits. Intervjuerna 

genomfördes i ett enskilt rum där varje deltagare fick tid för att svara och utveckla sina svar 

på frågorna. För att minska smittspridning var rummet avskilt samt bordet och stolarna 

desinfekteras efter varje intervjudeltagare. Samtalen från intervjuerna har spelats in genom 

användning av inspelningsutrustning på två mobiler. Informationsbrev och intervjufrågor 

finns på projektplanens bilagor. På grund av Covid-19 epidemin fanns även möjligheten för 

deltagarna att genomföra intervjuerna via Zoom. 

  

Bearbetning och analys  

Intervjuerna genomfördes med tio deltagare och data från dessa blev transkriberades direkt i 

löpande text direkt efter intervju. Totalt sidantal för dessa intervjudata blev 43 sidor och 

genomsnittstiden låg på 17 minuter utifrån intervjuerna. Dessa texter har sedan blivit 

behandlade utifrån en kvalitativ innehållsanalys (Danielsson, 2017).  

Utifrån transkriberingen har meningsenheter tagits ut för att bearbetas till olika koder. Enligt 

Danielsson (2017) beskriver koder vad texten handlar om och begränsar dem till ett ord eller 

kortare meningar.  Denna process kräver att alla intervjutexter läses igenom noggrant flera 

gånger för att adekvat meningenheter och koder ska kunna skapas (Danielsson, 2017). 

Slutligen bearbetas dessa till underkategorier som möjliggör skapandet av kategorier.  
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Den yrkesetiska koden ställer även det krav på röntgensjuksköterskor. Den finns för att värna 

om människors grundläggande värde och rättigheter (Kjellström, 2017). Dessa består av 

principen om respekt för självbestämmande, principen att inte skada, principen att göra gott 

och rättviseprincipen (Svensk förening för röntgensjuksköterskor, 2012). För att värna om 

deltagarnas självbestämmelse och skydda deltagarna i intervjustudien så genomfördes flera 

steg under etiskt övervägande. Först skickades en skriftlig ansökan till verksamhetschefen på 

sjukhuset där studien genomfördes och när den godkändes först då påbörjades arbetet och 

datainsamlingen.  

I samband med att arbetet blev accepterat att genomföras skickade ett informationsbrev till 

deltagarna. Där informerades deltagarna som ombads att intervjuas om vad studien handlar 

om, vilken kunskap som den avser att skapa. Deltagarna fick utöver informationsbrev även 

muntlig information. Alla deltagare informerades att deltagandet är helt frivilligt och de har 

rätt att avbryta när som helst, inga frågor kommer att ställas om detta. Detta har med att 

respektera deltagarens privatliv och studien får inte göras utan deras samtyckte. Enligt 

Kjellström (2017) skall respektera personens autonomi och sin rätt att bestämma över sina 

egna beslut.  
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Detta bygger på Göra-gott-principen som skyddar konfidentiellt deltagarna och värnar om 

människans välbefinnande (Kjellström, 2017). För att skydda deltagarnas konfidentialitet i 

intervjustudien har författarna informerat deltagarna att modalitet inte skall framkomma i 

texten. Rättviseprincipen handlar slutligen om att likvärdig behandling och att författarna tar 

hänsyn till deltagarnas välbefinnande (Kjellström, 2017).  

 

RESULTAT 

Studien har haft sin grund att undersöka vad som ger upphov till arbetsrelaterad stress för 

nyexaminerade röntgensjuksköterskor och undersöka vad denna grupp anser som en adekvat 

lösning på problemet. Detta har genomfört genom att använda intervjuguiden (Bilaga 1). 

I figur ett framgår de kategorier, underkategorier som ger upphov till arbetsrelaterad stress. 

Studien visar att det uppkom fyra underkategorier som var kollegor förhållningssätt, brist på 

personal, akuta patienter och nya arbetssätt när det kom till faktorer som gav arbetsrelaterad 

stress.  

 

Figur 1. Presenterar kategorier och underkategorier. 
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I figur två framgår åtgärder för att minska arbetsrelaterad stress även där som kategorier, 

underkategorier. Åtgärder blev kategorin som följs av tre underkategorier. Dessa är stöd från 

kollegor, adekvat metodbok och organisatoriskt stöd. 

Figur 2. Presenterar kategorier och underkategorier  

 

 

Faktorer som påverkar arbetsrelaterade stress hos nyexaminerade 

röntgensjuksköterskor 

Kollegornas förhållningssätt  

Det som framgår vid granskning av alla intervjuer är att kollegorna spelar väldigt stor roll när 

det kommer till de nyexaminerades påverkan av stress. När frågan vad som ansågs vara den 

största orsaken till stress på arbetsplatsen ställdes till en intervjuperson så gav hen följande 

svar: 

“Det skulle jag kunna säga var …. Eh mina kollegor. För det kan vara så alla människor är 

olika. För vissa är mer där och hjälpte till när man behöver hjälp medans andra kanske inte 

har liksom den den förmågan hjälpa till på samma sätt” 
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”Det är olika för olika folk som jobbar där, vissa kan jobba, eller kan sitt jobb, men kan inte 

lära ut till andra som ny anställda”  

 

”Det bror väldigt mycket vem jobbar med, för att har vi många erfaren kollegor och duktiga 

kolleger och men kanske några kollegor har lite lugnare sättet än andra och då det bli lite 

lugnare och lättare att hantera stress ” 

 
”Det beror på vilka personal som jobbar, vissa personal är jättebra, trevliga och kunniga 

och kan hjälpa till och så där aa, de andra kanske de kan sina jobb, de kan sina 

arbetsuppgifter, men de kan inte hjälpa till de andra, ibland de vill inte”. 

 En annan av de intervjuade gav även den liknande svar. 
“Och inskolningen var väl.. beroende vilka personal man var med som gav nytta också” 

Här framgår det att personalen ligger till grund för att den nyexaminerade känner stress på 

arbetsplatsen.  

Dom kände att kollegor inte alltid hade tid för en och andra kände att det var slöseri med tid 

att fråga. Några av deltagarna nämnde i sina intervju att upplevelsen av stress beroende på 

vem som nyexaminerade röntgensjuksköterskorna arbetade tillsammans med. 

 

“inte vågade fråga men liksom att man inte liksom, att man liksom vet att man inte kommer få 

ett bra svar från kollegan. Och det fick mig att vara ännu mer stressad” 

“Vissa kollegor kommer att öka mer stressen och måste man göra jättemycket själv och 

kanske pushar sin kollega att göra någonting och det bli jättejobbigt. Så såna dagar det bli 

värre och det ingen roliga dagarna med kollega som inte överens “.  

 

Akuta patienter  

Situationer som är mer stressande hos nyexaminerade röntgensjuksköterskor är akuta 

patienter som ska undersökas på ett säkert sätt. Nyexaminerade vill inte göra fel och särskilt 

inte vid akuta fall. Stressen kan ha sin grund i ens förmåga att snabbt genomföra 

undersökningen, vilket kan ha stor betydelse för patienten framtida vård. 
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“så klart när man är stressad man kan göra mycket fel” 

“om det skulle vara stress så skulle det vara i en situation som jag inte är van att hantera 

riktigt eftersom jag ändå är ny. Såå.. blir det. Um en undersökning som är ovanlig att göra, 

det är bilder om jag ska ta och är på en CT till exempel. Då ska du veta hur man bryter 

kontrast, obekvämt om kontrasten blir fel. Om det har spruckit vad ska vi göra då. Hur man 

ska räkna. Då kan jag känna lite små stress för att kunskapsbristen är där för att man är ny 

fortfarande”  

En stressfaktor som kom upp under intervjuerna var att hantera radioaktiva substanser och att 

utrustningen fungerade som det skulle. 

“Det är mycket strålande preparat som ska injiceras i patienten. Um..ja gör jag fel så är det 

patienterna som lider. Så det var lite jobbigt i början“.  

Det som framgår är att de nyexaminerade värnar om sina patienter och inte vill utsätta dem 

för onödig mängd strålning. Det som stämmer överens med kompetenskraven som ställs på 

röntgensjuksköterskor (Svensk förening för röntgensjuksköterskor, 2012). 

Det är vanligt förekommande att flera nyexaminerade tycker att tiden mellan olika patienter 

är alldeles för kort inpå varandra och ser den tidsbegränsningen som en stressfaktor.  

“Så att det kan bli stretsamt att hinna med alla dem patienterna och kanske inte hinner med 

förmiddagsfika eller eftermiddagsfika varje dag” 

“Personal spelar väldigt mycket roll, men så också om allt går bra med patienter och vi satt 

väldigt mycket PVK och patienten kan va så svårt stuckna och ibland kan det tar jättelång tid 

och då bil man lite stressade efter....inte på grund av att man inte lyckad som man bli lite 

ledsnad, på grund av det utan på grund av det tar tid och då ligger man efter med nästa med 

nästa och med nästa ..”. 

 

Brist på personal 

Ett återkommande svar i alla intervjuerna bortsett från en intervju så kom brist på bemanning 

på de olika labben ständigt upp. Resultaten visar att det förekommer personalbrist på labbet 

och detta påverkar de nyexaminerade på olika sätt. 
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“Jag blev inkastad på kvällar och på tisdag, under hösten på tisdag kom dom och frågade om 

jag kunde jobba kväll. Sen på torsdan fick jag reda på att jag skulle jobba helgen helt 

plötsligt och då fick jag ställa om planer och nytt schema”. 

 

Bland de tio intervjuade nämnde åtta av dem att de anser att labben inte har tillräckligt med 

personal.  

“Optimal ska tydligen vara sex styckena anställda. Men en är tjänstledigt och den andra har 

slutat. Så just nu är det lite tight. “ ...Vi är en grupp på fyra sen så har vi nån från 

nuklearmedicin som kommer till oss och hjälper till att sätta upp”. 

Sedan har vi en av intervjudeltagarna som inte ansåg att det inte var dåligt bemannat men att 

stress har uppstå över deras ojämna bemanning. 

“vi är väldigt väl bemannade på våran avdelning men det är en annan sak att alla inte 

jobbar heltid, att visa är lediga visa dagar i veckan. Umm.. och att andra slutar tidigare 

varje dag och det har jag kunnat uppleva som lite problematiskt att inte hela styrkan på plats. 

Att till exempel på fredagar är en populär dag att vara ledig och då kanske vi är halva 

styrkan och det blir stressigt för dem som jobbar den dagen. Och sen dom som slutar tidigare 

varje dag kan bli en stressfaktor att få hinna med allting själv så att man sen kan lösa av den 

som ska sluta”  

Det framgår även av att bemanningen inte har var optimal då flera av dem nyexaminerade 

fick hjälpa till på andra avdelningar än dem som de ursprungligen var anställda på.  

“Men sen så har jag fått hjälpa till på covid-labbet. Um helger och kvällar då och .. där har 

det varit värre, mycket stress. Många patienter.” 

“För då var det så att man fick två veckor på ... och  två veckor på ........ och då brukade jag 

känna sista vecka på ... och ska börja på ......... Kan jag verkligen det här? Har jag inte glömt 

någonting. Så detta var .. detta var jobbigt faktiskt” 

Nya arbetssätt  
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Det har även kommit fram att vara ny med otillräckliga kunskaper om rutiner är en faktor 

som ger upphov till stress. Majoriteten av deltagarna nämner i sina intervjuer.   

“ja så det kändes som att man inte hade så bra koll på den avdelningen som jag började på 

eftersom jag inte hade haft så mycket praktik inom det. Men det kanske bidrar till en 

stressfaktor att börja där och arbeta”. 

“Då kan jag känna lite små stress för att kunskapsbristen är där för att man är ny 

fortfarande”.  

“De mest att man inte har blivit upplärt det på ett bra sätt som till exempel 95F, det är 

intensivvård bebisarna”.... “man bara slängs in i havet och sedan får vi se om det kan simma 

eller inte det inte rätt för att det handlar om strålning och det handlar om bebisar, det 

handlar om trauma som daglig stress.” 

“..sen vet jag att när jag kom som nyexad så var det också stressen av att kunna saker från 

utbildningen. Att applicera det i arbetslivet”.  

“De mest att man inte har blivit upplärt det på ett bra sätt....Som ni dag två exempelvis lunga 

labbet Lab tre fick jag redan dag ett gå till NIVA och ta lungor och som förklaring sa då om 

det inte gör den nu då kommer aldrig våga göra det”. 

De flesta nyexaminerad svarade under sina intervjuer att det var som mest stressigt i början 

av deras anställning på grund av otydligt ansvarsområde. Mycket var nytt för dem och det var 

svårt att veta vad nyexaminerade röntgensjuksköterskor borde kunna när de påbörjade sin 

anställning. 

“Det värsta situationer och första månader va enormt stressiga, jag tyckte va väldigt svårt 

men därför att vi va alldeles ny och arbetsuppgifterna va väldigt nya. 

“Det är just i det skede när man är nyexaminerad som allt är nytt på en och samma gång.” 

“Största faktorer är att inte känna man, att man inte kan, att man inte vet vad ska man göra 

tror jag, att man inte ha kunskapen om viss de. Det är ganska stressig.” 

Hur stressen påverkar de nyexaminerade ter sig på lite olika sätt. Ett flertal av dem 

intervjuade kände sig särskilt utmattade i början av sin anställning.   
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“För i början när jag började jobba så var jag väldigt trött efter jobbet. Och orkade inte 

göra så mycket mer än att äta och kanske titta lite på tv och sen gå och lägga sig. Så det 

känns som allt började om igen sen” 

“Inte ha orken att göra någonting. Eh ville liksom bara gå hem och sova. Hade liksom inte 

den orken att göra något. Fysiskt psykiskt skulle jag säga är att man liksom inte har orken att 

vakna nästa morgon. Man vet att nästa dag kommer vara stressigt dag igen”  

“fysiskt är väl att jag får magproblem när jag blir stressad och upplever mig tröttare än 

normalt” 

 

Åtgärder som kan bidra till att minska nyexaminerades stressnivåer 

Stöd från kollegor 

Som ny examinerade röntgensjuksköterskor har begränsad kunskap och erfarenhet, därför 

förväntar sig att få gå dubbelgång med en erfaren kollega i början av sin anställning. Under 

intervjuerna framgick det att flera har fått dubbelgång och ett par av informanterna går det 

fortfarande. Men bland de så var några av de missnöjd med sin dubbelgång. 

”Jag tycker att det borde va mer att syna, man skulle va dubbel längre, nu har man 2 veckor 

men det bli knappt 2 veckor, så man skulle kanske behöva en månad nästan man få 

dubbelt endå i början, Special när man börjar på .., sen måste man utvärdera hur känns det 

för dig nu, nu känns det mer att man bara blivit inkastad”. 

”Nej, Fick ingen upplärning. Niva bara utslängd, gå, du ska våga, så där, nu eller aldrig, 

vad skulle säga, bråka, tjafsa, det bli värre”. 

 

Men det fanns även de som hade längre dubbelgång än några veckor på avdelningen. 

“på min avdelning så finns det ingen riktigt tidsbegränsning nu på intro och eftersom jag inte 

riktigt har haft erfarenhet så har jag haft öppentid på min intro. Och egentligen får jag 

fortfarande intro, åtta månader senare och man arbetar självständigt alla dagar jag är där.” 

Vid intervjuerna när deltagarna tillfrågades hur kan dämpa deras stress på arbetsplatsen så var 

att anställa mer personal det vanligaste svaret. Bland de tio som intervjuades svarade nio att 

de ansåg att mer personal behövs och framför allt erfaren sådan. Flera avdelningar var 
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underbemannade och de fick låna in röntgenpersonal som annars höll på med andra 

modaliteter för att tillfälligt lösa personalbristen. Utifrån utsaga från en av deltagarna så var 

personalbristen så pass låg att de saknar personal för att hålla öppet alla labb. Vilket den 

deltagaren blir stressad över för då kommer patientflödet att fortsätta att vara hög en tid 

framöver. 

“det är ganska mycket personalbrist på ..... som gör att. Som gör att alla labb liksom inte är 

öppna. Samtidigt som köerna, patient köerna blir längre. Så man har alltid liksom i 

baktankar att det kommer bli mycket det kommer bli mycket mer. Samtidigt som personalen 

inte räcker till och jag som ny” 

“Fler kolleger behövs, definitiv för att då ska vi kunna dela upp uppgifterna mellan 

kollegorna så att det skulle bli fler kollegor, fler Lab också”. 

Många av de deltagarna trodde också att de behöver mer stöd från kollegor i början av jobbet. 

“Att när man börjar man måste få mycket hjälp, special när man är ny, man behöver mycket 

stöd av chefen båda chefer och personal också, att man gå på upplärning att man få mycket 

bra början liksom, att man få hjälp man våga, att man få riktigt stöd och så vidare, den här 

kan man aaa kan hjälpa till att man hantera stress samtidigt, vilka andra åtgärder kan man 

tänka på ?.... Kanske en erfaren kollega som kommer att vara med hela tiden i början. ” 

“Den här kulturen som de har jobbat länge, men jag blev inslängd när jag började då borde 

du också klara av det. Den kulturell måste tas bort, inte schyst, inte rätt. ” 

 

Adekvat metodbok  

En av de föreslagna åtgärder som flera intervjuade framförde var en adekvat metodbok. Det 

finns metodbok på de olika labben men den är inte uppdaterad enligt intervjuade. Hur väl 

förlitade sig på den berodde på vilket inriktning av röntgen arbetade med. På datortomografi 

framstår den till viss del förlegad men under revidering. 

“Vissa undersökningar är bra. Men visa undersökningar går ej lita på dem. Så alla flikar 

funkar inte och sånt. Men dom håller på att uppdatera dem nu vet ja. Så det är på gång. Men 

den är väldigt svårförstådda i början”  

“jag har aldrig kört det tidigare. Ä då måste jag kolla i metodboken. Då var jag stressad för 

att den inte alltid är jättebra metodboken” 
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”Jag tänker man kan se ganska bra, men tänker jag på skelett det kan man lite, Det står inte 

mycket information, här är bild och kanske lite text, men kanske inte jätte lätt om man har 

tagit en bild och ska man referera till den”. 

På en avdelning framstår metodboken inte heller som tillförlitlig och ger upphov till stress på 

arbetsplatsen.  

“Metodböcker i början.. den första metodboken vi hade i början... är inte bra, den är i 

princip gjord för dem som redan kan...  Umm.. och det har varit ett klagomål som varit 

ständigt på plats”  

“när jag började, hade vi jättedålig metodbok och sådär stöd ingenting alltså nästan ingen 

bilder, man måste va kunnig, alltså man måste har jobbat i några år för att kunna förstås den 

metodboken, men för långt som nyexaminerade så är det väldigt svårt”  

Det framstår vid textanalys att nyexaminerade lägger stor vikt på att jämföra undersökningen 

utifrån hur den beskriv i metodboken.  

 

Organisatoriskt stöd   

Det som ett flertal upplevde som stressande var att få börja på en avdelning som 

Nyexaminerade röntgensjuksköterska hade begränsad kunskap om. Ett antal av de 

nyexaminerade hade valt en avdelning där de hade begränsad med praktik från utbildningen 

och en av dem hade ingen erfarenhet alls från den avdelningen. Det har framgått att det tar 

lång tid på vissa avdelningar att komma underfund med alla undersökningar som sker på 

labbet. 

“ja så det kändes som att man inte hade så bra koll på den avdelningen som jag började på 

eftersom jag inte hade haft så mycket praktik inom det. Men det kanske bidrar till en 

stressfaktor att börja där och arbeta.” 

Utbildnings labb 

Beroende på vilken avdelning nyexaminerade röntgensjuksköterskor var anställda på så hade 

några möjligheten att få jobba på så kallat utbildnings labb. Där har dem nyexaminerade 

anställda fått möjligheten till enklare undersökningar i ett tempo som är mer anpassad efter 
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deras förmåga och detta har fått en positiv respons.  Detta var något de anställda önskat att de 

kunde fått arbeta mer frekvent.  

“Och vi har utbildnings labb där vi placerades 2-3 gånger i veckan ungefär. Där det är 

mindre bokat och mer tid att köra igenom undersökningarna”.  

Bättre planering 

“Ja, alltså kanske att man hade bättre planering, man skulle veta vad skulle man göra, typ nu 

har vi gjort det här och då går man vidare till nästa steg i sin upplärning att man hade mer 

plan jag tror att det skulle hjälpa mer med stresshanteringen”. 

 

Stresshantering kurs 

När intervjuerna var genomförda så var det ingen som sa att det fanns någon kurs för 

stresshantering och som en deltagare nämner så ligger det på individen själv att ansvara för.  

Vid frågan om stresskurs fick författarna följande svar. 

“näe absolut inte. Det är inget sånt här som jag har hört. Men det det skulle faktiskt va bra 

om man har nån kurs eller bara på pingpong. Liksom att man kan vara på någon kurs, att 

läsa lite, åtgärder, stress, vad kan man göra hemma och hur man kan kombinera jobbet och 

allt det där. För det är liksom ingen som berättar sånt. Liksom jag själv som måste gå 

igenom det där och sen hitta någon lösning själv” 

Förslag som nämndes var att skapa en stresskurs som kunde gå in på via pingpong som är en 

utbildningssida på sjukhuset där studien genomfördes. Det är på den här sidan som anställda 

får gå igenom kurser såsom brandsäkerhet, säker patientvård och rutiner. 

 

DISKUSSION 

Enligt Liang et al. (2018) kan det vara utmattande och påfrestande att komma igång sin 

karriär som nyexaminerad röntgensjuksköterskor på grund av sin begränsad teorikunskap och 

praktisk erfarenhet. Då förväntningarna inte alltid uppfyller verkligheten och stressen kan 

vara ett återkommande fenomen hos nyexaminerade. Stressen kan visa sig på många olika 

sätt och leda till påverkan på arbetsinsats och patientsäkerhet (Vårdguiden, 2018).  
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Att använda sig av mer praktisk kunskap och arbeta med alla sinnena har visat en positiv 

effekt på inlärningen (Hillman & Säljö 2016). De mest framträdande stressfaktorerna var 

relaterat till brist på erfarenhet och personal, hög arbetsbelastning och avsaknad av stöd från 

kollegor.   

Resultatdiskussion   
 

Studien visar att stress på arbetsplatsen uppstår på grund av flera anledningar för den 

nyexaminerade röntgensjuksköterskan. Detta har med att som nyexaminerad saknar 

erfarenhet och röntgensjuksköterska är ett ansvarsfullt och stressigt yrke. Blir stressen för 

omfattande kan detta följaktligen leda till misstag och påverkar 

patientsäkerheten. Flera informanter nämnde att erfarenheten spelade stor roll för deras 

känsla av stress, vilket kan tyda på att de inte har 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. Ramanujam et al. (2008) bekräftar i sin studie 

att de sjuksköterskor som har mer erfarenhet och har mer kontroll över arbetet känner sig 

tryggare.   

 

Utifrån resultatet kan författarna diskutera att personalbrist påverkar nyexaminerade 

röntgensjuksköterskor negativt på flera aspekter. Utifrån att personalbrist är förekommande 

så ökar arbetsbelastningen för nyexaminerade. 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.  

 

Hög arbetsbelastning och oerfarenhet framstår som en anledning att nyexaminerade 

röntgensjuksköterskor ofta känner sig stressade. Utifrån detta svar har personalbrist gett 

upphov att dubbelgång blir en återkommande åtgärd som nyexaminerade uppger hade 

underlättat deras känsla av stress. Bristen på personal har gjort att tidsperioden för 

dubbelgång har blivit begränsade. Kollegornas stöd att finnas tillgängliga blir naturligtvis 

drabbat då högt patientflöde och brist på erfarna kollegor kan leda till situation som 

nyexaminerade röntgensjuksköterskor inte känner sig bekväma med. Detta involverar att 

nyexaminerade får stort ansvar att få perioder när den måste vara mer självgående.  
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Avsaknad stöd från kollegor leder till svårigheter att nyexaminerade röntgensjuksköterskor 

hanterar sin roll. Citaten visar, att nyutbildade röntgensjuksköterskor upplever stress på grund 

av avsaknad stöd från äldre och erfarna kollegor.  

 

Hur resultaten kan tolkas utifrån ett etiskt- och samhällsperspektiv så var positiv respons att 

patienten inte blev en subkategori i studien. Nyexaminerade röntgensjuksköterskor blir 

stressade över flera olika faktorer men ser inte patienten som en direkt stressframkallande 

faktor. Stressen uppstår däremot när det inte finns rimlig tid och personal för att kunna 

uppfylla patientens säregna behov.  

 

Studien visade på ett flertal arbetsrelaterade stressfaktorer hos nyexaminerade 

röntgensjuksköterskor skiljer sig åt beroende på vilken modalitet som nyexaminerade jobbar 

med. En stressande faktor hos de deltagare som började med slätröntgen var den mobila 

apparaten. Flera av deltagarna hävdar att de inte hade blivit upplärda på ett adekvat sätt. Det 

som mest oroade var patienter som var i en känslig situation som akuta patienter i 

akutrummet eller på barnintensivvårdsavdelning. De hade rädsla att göra något fel eller rädsla 

för hur de skulle hantera situationen om apparaten krånglar. Att modaliteten har varit en typ 

av stressfaktor kan vara en effekt utav ansvarskänslan och rädslan att något kan gå fel. Som 

Svensk föreningen för röntgensjuksköterskor (2012) beskriver så är det ett stor ansvar på dem 

som genomför undersökningen att vara handlingsberedd. Vid konventionell röntgen eller 

datortomografi så är det röntgensjuksköterskan som snabbt ska agera och ta kontrollen om en 

akut situation uppstår. Detta kan vara det som skapar stress och nervositet hos dem som är 

nyexaminerade. Resultatet visar att omhändertagande av akuta och svårt sjuka patienter utan 

erfarenhet är stora utmaningar för nyexaminerade röntgensjuksköterskor. Därför hävdar de att 

behöver mer hjälp och stöd från sina kollegor. Detta stämmer överens med tidigare studie. 

Enligt Burger et al. (2010) har nyexaminerade sjuksköterskor ofta brist på kunskap. Därmed 

saknar de färdigheter i att hantera svåra situationer och akuta patienter som kan leda till 

stress. I dessa situationer förlitar sig nyexaminerade på andra kollegor med mera erfarenhet. 

Vidare beskrivs det även att erfarna sjuksköterskor hanterar oväntade situationer och kan 

utföra flera uppgifter parallellt, medan oerfarna sjuksköterskor inte kan i början.   

 

Det som även har framkommit i studien är att stressen har påverkat flera av deltagarna. Enligt 

vårdguiden (2018) finns det flera symtom på stress och deltagarna visar ett tydligt tecken på 

flera av dem.  
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Det kan vara så om röntgenpersonal hinner vila upp sig så kan detta leda till mer stress och 

minnessvårigheter. Studien visar även att kollegor och chefen har betydande roll för att 

underlätta arbetsuppgifterna hos nyexaminerade röntgensjuksköterskor.  

Personalbrist, tidsbegränsning och patientflöde kan orsaka hög arbetsbelastning. Detta kan 

leda till höga stressnivåer hos nyexaminerade röntgensjuksköterskor. Det som organisationen 

kan göra efter bästa förmåga är att ordna med adekvat upplärning och mer personal behövs 

för att kunna minska deras stressnivåer på arbetsplatsen. Att få möjligheten att jobba på så 

kallat utbildnings labb där de nyexaminerade anställda har ett lugnare arbetstempo som är 

mer anpassat efter deras förmåga har fått en positiv respons. Något som tidigare forskning har 

visat är att jobba praktiskt ökar ens människas förmåga att lära och utvecklas (Hillman & 

Säljö 2016). Wallin et al. (2018) beskrev att arbetsbelastning och personalbrist kan orsaka 

stress som leder till misstag och riskerar patientens säkerhet. Enligt Yuwanich et al., 

(2015) det är svårt för sjuksköterskor att upprätthålla ett patientsäkert arbete och även hinna 

ge en god omvårdnad om personalen är stressad. Detta bekräftar även våra informanter, att de 

är lättare att göra misstag vid höga stressnivåer på arbetsplatsen.  

 

Utifrån att ha granskat dessa intervjuer så framgår det att mycket av stressen ligger i grund 

hos kollegorna. Avsaknad av stöd från kollegor har visat i tidigare studier ha en negativ 

påverkan på nyexaminerade (Suresh et al., 2012).  

Brist på stöd är en faktor som gör att många nyexaminerade röntgensjuksköterskor känner sig 

stressade på arbetet. Basu et al., (2016) har också skrivit om att bristande stöd från 

överordnade och liten möjlighet att kunna påverka arbetet är en bidragande orsak till 

stress. Utifrån författarna kan en bieffekt av att vara underbemannade på labben har gjort att 

som äldre och erfarnare personal har valt att fokusera på det höga patienttryck till priset av att 

de nyexaminerade inte fått den hjälp som de hade önskat. En konsekvens av en stressfull 

inledning på sitt nya yrke skulle kunna vara att om den nyexaminerade röntgensjuksköterskan 

ifrågasätter sitt val av inriktning. Våra kollegor spelar mycket större roll än vad vi kunde 

tänka oss. De är den faktorn som gör att många av de nya känner sig stressade på 

arbetet. Metodboken blir därigenom ett viktigt verktyg som nyexaminerade förlitar sig på. Att 

utnyttja fler utbildnings labb som föreslås på intervjun bygger på pragmatiken som flera 

forskare har gjort undersökningar på.  
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Metoddiskussion 

För att kunna utforma en gedigen metoddiskussion valde författarna att basera den på 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) intervjuguide kring kvalitativ innehållsanalys. 

Centrala termer som tas upp är tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. Utifrån syftet med 

studien har det framgått vilka faktorer som ger upphov till arbetsrelaterad och kan använda 

nyexaminerades erfarenheter för att främja känslan av arbetsrelaterad stress tills andra 

nyexaminerade röntgensjuksköterskor. Studien förförståelse att nyexaminerade är mer 

stressade i början av sin karriär framgår även den i studien. Det som Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) nämner även att författarna ska vara kritisk och diskutera författarnas 

förförståelse. Fördelen när arbetet med intervjuerna genomfördes var det relativt stora antal 

nyexaminerade röntgensjuksköterskor som fanns att tillfråga och som valde att göra 

intervjun. Detta ökar reliabiliteten och tillförlitlighet på studien. På så sätt har författarna fått 

fram hur dagens nyexaminerade känner sig kring stressen att vara ny på avdelningen. Bland 

de som var nyexaminerade röntgensjuksköterskor lyckades författarna genomföra intervjuer 

med tio av elva möjliga nyexaminerade som hade max ett års erfarenhet.  

Detta ökar trovärdigheten i texten eftersom majoriteten av nyexaminerade som fanns att 

tillfråga var med i studien. Därmed blir gruppen representerad som Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) tydliggör giltigheten i studien.  

Bland dessa deltagare behärskade svenska språket och vissa av dem hade gått direkt från 

gymnasiet till universitetet medan andra hade erfarenhet från arbetslivet. De styrkor som 

finns i texten är att den är överförbar till andra sjukhus då personalbrist inom vården är 

vanligt förekommande. Enligt en studie som gjordes av Socialnämnden (2019) saknades det 

sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom 20 av 21 regioner i Sverige. Svagheten i 

studien bygger på att det kan förekomma olika svar eftersom hur nyexaminerade 

röntgensjuksköterskor ser och hanterar stress är subjektivt. En annan svaghet med arbetet är 

att det finns begränsat med arbete kring specifik röntgensjuksköterskan och särskilt när det 

gäller inom nyexaminerad. Vilket gör detta arbete viktigt för forskning i framtiden. På detta 

sätt skulle andra granskare kunna kritisera studiens giltighet då en del av artiklarna handlade 

om sjuksköterskor och inte specifik röntgensjuksköterskor.  

Forskningsetiska övervägande som kom upp under arbetet var huruvida författare skulle 

skriva i vilket labb eller rättare sagt inom vilket modalitet på röntgen som deltagarna arbetade 

på.  
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Författarna valde att inte belysa vilken modalitet som svaren kommer utifrån forskningsetik 

förhållningsätt. Kjellström (2017) beskriver att en del i konfidentalialitet är att beskriva data 

som inte kan härledas till vem av deltagarna har yttrat sig.  

Slutsats 

Hälso- och sjukvårdspersonal är ofta utsatta för arbetsrelaterad stress och nyexaminerade 

röntgensjuksköterskor är inget undantag. Eftersom stress kan påverka röntgenpersonalen både 

fysiskt och psykiskt kan kvaliteten på patientsäkerhet bli lidande. I denna studie var de mest 

framträdande stressfaktorerna för nyexaminerade röntgensjuksköterskor var brist på 

erfarenhet, brist på personal, hög arbetsbelastning och bristande stöd från kollegor. Det som 

hade kunnat minska deras stress på arbetsplatsen hade varit behovet av mer personal och en 

längre adekvat upplärning med erfaren personal. Slutsatsen i detta arbete har varit att kollegor 

är dem som ger upphov till stress är även de som kan hjälpa de nyexaminerade att bättre 

hantera den. Vi hoppas att i denna studie genom identifiera stressfaktorer och bidragande 

åtgärder kan hjälpa kommande nyexaminerade att övervinna dessa utmaningar. 
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Bilaga 1  
Intervjufrågor  

1. Upplever du stress under ditt arbete som röntgensjuksköterska?  

2. I vilka situationer upplever du stress?  

3. Hur yttrar sig din upplevda stress, fysisk och/eller psykiskt?  

● Hur påverkar stressen din arbetsinsats?  

4. Vilka faktorer tycker du påverkar din känsla av stress?  

  

5. Upplever du stöd från överordnade angående stressiga situationer på arbetsplatsen?  

  

6. Vilka åtgärder bör vidtas för att kunna hjälpa dig att minska den arbetsrelaterad stress?  
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BILAGA 2: Informationsbrev  

    

 

Förfrågan om att deltaga i en intervjustudie angående arbetsrelaterad stress hos nyanställda 

röntgensjuksköterskor på Akademiska sjukhuset i Uppsala. I detta dokument får du 

information om studien och vad det innebär att deltaga.  

Vi som gör intervjustudien är två studenter som läser sista terminen på 

röntgensjuksköterskeprogrammet. Undersökningen syftar till att undersöka hur nyanställda 

röntgensjuksköterskor upplever stress och hur detta påverkas deras arbetssituation. Intervjun 

kommer att ske på Akademiska sjukhuset och intervjutiden kommer att ta ca 20 - 30 min att 

svara på frågorna. Alla svar kommer att spelas in och transkriberas. Det är frivilligt att 

deltaga och man får avbryta deltagande av undersökningen när man vill utan att behöva ange 

förklaring. Intervjuerna kommer att sparas konfidentiellt och inga obehöriga får ta del av 

materialet.     

Vid frågor kontaktar ni författarna via informationen nedan.  

Tack på förhand!    

 

Kontakt   

Röntgensjuksköterskestudent                                         Röntgensjuksköterskestudent   

Kristoffer Johansson                                                        Lila Abbasghomy  

Kristoffer.Johansson.4996@student.uu.se                     Lila.Abbasghomy.7516@student.uu.se  
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