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Sammanfattning 

Bakgrund: Att gå från studerande till nyutexaminerad röntgensjuksköterska kan upplevas 

påfrestande då utbildning och det verkliga arbetslivet skiljer sig åt. För att kunna bli en 

självständig röntgensjuksköterska rekommenderar Socialstyrelsen en introduktion där den 

nyutexaminerade röntgensjuksköterskan under en period får tjänstgöra parallellt med en 

erfaren röntgensjuksköterska. Enligt tidigare forskning är en tillfredsställande introduktion 

viktig för att behålla personal. Forskning visar att handledarskap och stöttning från 

arbetsgruppen är viktiga faktorer vid en introduktion.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka nyutexaminerade röntgensjuksköterskors 

upplevelser kring introduktionen på sin första arbetsplats efter avslutad utbildning. 

Metod: En kvalitativ ansats där totalt fyra telefonintervjuer genomfördes och sedan 

transkriberas. På det transkriberade materialet gjordes en innehållsanalys med en induktiv 

ansats. 

Resultat: Utifrån kategorier och subkategorier av det insamlade materialet visade det sig att 

samtliga deltagare hade en positiv upplevelse av sin introduktion på sin första arbetsplats efter 

avslutad utbildning. Det finns dock förbättringsmöjligheter där val av handledare, jourtid samt 

rotation på de olika modaliteterna bör uppmärksammas.  

Konklusion: Deltagarnas upplevelser från sin introduktion på sin första arbetsplats var i 

helhet positiva hos samtliga deltagare. Det finns däremot förbättringsmöjligheter att ha i 

åtanke vid utformandet av en introduktion såsom att schemalägga introduktion under jourtid.   
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Summary 

Background: Going from student to newly graduated radiographer can be stressful when 

education and the real working life differ. To be able to become an independent radiographer, 

an introduction is recommended where the newly graduated radiographer is allowed to serve 

in parallel with an experienced radiographer. According to previous research, a satisfactory 

introduction is important for retaining staff. Research shows that tutoring and support from 

the work group are important factors in an introduction. 

Aim: The purpose of the study was to investigate newly graduated radiographers’ experiences 

about the introduction at their first workplace after completing their education. 

Method: A qualitative approach where a total of four telephone interviews were carried out 

and then transcribed. On the transcribed material, a content analysis was made with an 

inductive approach. 

Results: Based on categories and subcategories of the collected material, it turned out that all 

participants had a positive experience of their introduction at their first workplace after 

completing their education. However, there are opportunities for improvement where 

attention should be paid to the choice of supervisor, on-call time and rotation. 

Conclusion: The participants' experiences from their introduction at their first workplace 

were in general positive for all participants. However, there are improvement possibilities to 

keep in mind when designing an introduction such as scheduling introduction during on-call 

time. 
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1.0 Inledning  
 

Arbetet som röntgensjuksköterska kräver flexibilitet gällande korta möten, patientgrupper och 

variation av modaliteter (1). För att bli en självständig röntgensjuksköterska krävs därför 

handledning och tid. En introduktion för en nyutexaminerad röntgensjuksköterska är något 

som är viktigt för att komma in i yrkesrollen. Det här kan relateras till Socialstyrelsens 

rekommendationer kring introduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor. Den kan vara 

olika utformad beroende på vart den nyutexaminerade röntgensjuksköterskan väljer att arbeta 

(2). Upplevelserna gällande introduktionen kan därför variera. Författarna till den här studien 

ville på grund av detta undersöka introduktionen för nyutexaminerade röntgensjuksköterskor.  

 

2.0 Bakgrund  
 

2.1 Röntgensjuksköterskans betydelse i vården 

Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi och i Sverige görs årligen cirka 5.5 

miljoner röntgenundersökningar (1,3). Fyra huvudsakliga områden som 

röntgensjuksköterskan omfattas av är medicin, strålningsfysik, bild- och funktionsmedicin, 

omvårdnad samt dess relation till varandra. Som röntgensjuksköterska krävs tillräcklig med 

kunskap om radiografi för att kunna i diagnostiskt och behandlande syfte kunna utföra olika 

undersökningar och behandlingar. Kompetens angående planering, bildkvalitet, stråldos, 

strålningssäkerhet samt patientsäkerhet är grundläggande inom radiografin (1). 

Röntgensjuksköterskan verkar för en god och säker vård med bästa möjliga diagnostiska 

material till minsta möjliga strålexponering för patienten och personalen. I arbetet får 

röntgensjuksköterskan möta olika patientgrupper under kort tid, därför krävs det flexibilitet i 

yrkesrollen (1).   

Ofta arbetar röntgensjuksköterskan i team som innefattar olika professioner såsom läkare och 

undersköterskor. Att möta kollegor på ett professionellt sätt samt kunna arbeta i både team 

och självständigt är något en röntgensjuksköterska måste kunna. Röntgensjuksköterskans yrke 

kräver snabba beslut, ofta kring den peri-radiografiska processen som innefattar det som 

händer innan, under och efter den radiologiska undersökningen (1).  
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Röntgensjuksköterskan ska arbeta efter ALARA-principen (As Low As Reasonably 

Achievable) vilket innebär att strålexponeringen till patient och personal ska hållas på en så 

låg nivå som det är praktiskt möjligt med bibehållen diagnostisk kvalitet. Strålskydd är en 

viktig del av yrkesrollen. Röntgensjuksköterskan ska ha kunskap om att tillämpa strålskydd 

som skyddar patienter, personal och anhöriga mot exponering. Exempel på strålskydd är 

gonadskydd, blyförkläden och att hålla avstånd från strålkällan (4).  

 

Den yrkesetiska koden för röntgensjuksköterskan omfattar fyra huvudområden: 

Röntgensjuksköterskan och vårdtagaren, professionen, yrkesutövaren i vården och samhället. 

Den yrkesetiska koden är till för att vägleda och stimulera röntgensjuksköterskan i det dagliga 

arbetet kring de etiska frågor som kan uppkomma. Den yrkesetiska koden innebär att 

röntgensjuksköterskan ska på ett respektfullt och omsorgsfullt sätt skydda patientens integritet 

och i samband med undersökningar lindra smärta hos patienten. Vid undersökningen ska 

röntgensjuksköterskan ge relevant information till vårdtagaren. I enlighet med professionen 

ska röntgensjuksköterskan ta ansvar för sin egen kompetensutveckling. 

Röntgensjuksköterskan ska enligt koden för yrkesutövaren i vården bidra till en bra 

arbetsmiljö med kollegor från alla yrkesroller. Enligt koden ska röntgensjuksköterskor 

handleda och bidra till en bra miljö för studenter (5).  

 

2.2 Variation av modaliteter och apparaturer 

Röntgensjuksköterskan kommer i sitt arbete placeras på olika arbetsstationer och i och med 

det få arbeta med en variation av olika modaliteter och apparaturer. Radiologi innefattar flera 

metoder såsom konventionell röntgen, magnetkamera, datortomografi, nuklearmedicin och 

ultraljud. Utvecklingen kring de tekniska produkterna har lett till att inte enbart organs 

morfologi kan avbildas, utan även organens funktion och skeenden på cellulär, molekylär och 

atomnivå. Även bilderna som produceras utvecklas då de tvådimensionella bilderna börjar 

ersättas med tredimensionella och virtuella bilder. Gällande val av modalitet och 

undersökning är variationen stor då undersökningar kan innefatta kroppens alla delar. På 

grund av denna utveckling krävs också kunskap och ständig progression hos 

röntgensjuksköterskorna som utför undersökningarna och behandlingarna (6). 
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2.3 Utbildning till röntgensjuksköterska  

Utbildningen till röntgensjuksköterska omfattar totalt 180 högskolepoäng, vilket motsvarar en 

kandidatexamen samt en yrkesexamen till röntgensjuksköterska. Programmet finns i 

Jönköping, Uppsala, Göteborg, Lund, Umeå, Karolinska institutet, Luleå och Örebro (7). 

Utbildningen till röntgensjuksköterska är under tre år och omfattar ämnen som till exempel 

anatomi, radiologi, strålfysik och kroppens fysiologi. Lärandeformer skiftar genom 

programmet, praktisk kunskap blandas med teoretisk kunskap för att ge en bra grund inför 

arbetet som röntgensjuksköterska. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en stor del av 

utbildningen. På Örebro Universitet har studenterna 30 veckors VFU men andelen VFU-

veckor kan variera mellan lärosäten. Efter utbildningen arbetar de flesta utexaminerade 

röntgensjuksköterskor på kliniker med varierande storlek (8).  

 

2.4 Att gå från studerande till nyutexaminerad sjuksköterska 

På grund av brist på forskning specifikt kring röntgensjuksköterskor används forskning kring 

sjuksköterskor i den här delen eftersom professionerna är jämförbara.  

Utbildningen till sjuksköterska idag ser annorlunda ut då den teoretiska delen i utbildningen 

har ökat och den kliniska/praktiska delen har minskat efter år 1993. År 2002 rapporterade 

Socialstyrelsen om klagomål angående nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskunnande, som 

främst handlade om brister i de praktiska färdigheterna. Sjuksköterskorna hade istället desto 

mer teoretiska kunskaper (2). 

Kritiken gällande de praktiska färdigheterna har därför lett till att nyutexaminerade 

sjuksköterskor skall erbjudas introduktionsprogram enligt Socialstyrelsen. 

Introduktionsprogrammet utformas och planeras av vårdverksamheten och kan därför se olika 

ut. Tanken med introduktionsprogrammet är att olika former av stöd skall finnas för den 

nyutexaminerade sjuksköterskan såsom exempelvis parallelltjänstgöring med erfaren 

sjuksköterska under viss tid eller traineeprogram med rotation på olika avdelningar. Även 

erbjudandet om mentorskap till den nyutexaminerade sjuksköterskan är ett stöd som kan 

erbjudas i introduktionsprogrammet. Tanken är att den nyutexaminerade skall kunna vända 

sig till mentorn/handledaren vid behov av diskussion och reflektion (2). 

Ett flertal artiklar visar att introduktionsprogrammet kan se olika ut beroende på arbetsgivare 

och omfattningen kan variera mellan fyra dagar upp till tre månader. Det här är en viktig 
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aspekt då det enligt Socialstyrelsen är nödvändigt med en lång period av parallelltjänstgöring 

för att sedan kunna arbeta och fungera självständigt som sjuksköterska (2). 

 

2.5 Handledarens betydelse vid introduktionen 

I en artikel av Pennbrandt et al visar resultatet att nyutexaminerade sjuksköterskor som fick 

stöttning av en handledare eller chef kände sig mer bekväma och motiverade i sin yrkesroll. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor som hade blivit intervjuade menar att en chef eller 

handledare med realistiska förväntningar på den nyutexaminerades kunskap och som tillät 

sjuksköterskan utöva yrket från grunden hade stor påverkan på den nyutexaminerade 

sjuksköterskans första tid i yrkesrollen. I artikeln menade de intervjuade sjuksköterskorna att 

det är av stor betydelse att inte ha flera olika handledare då handledarnas arbetssätt skiljer sig 

åt och att intrycken vid en ny arbetsroll redan är många (9).  

 

2.6 Brist på röntgensjuksköterskor 

I statistiska centralbyråns (SCB) prognos som sträcker sig mellan 2017 – 2035 beräknas 

bristen på röntgensjuksköterskor fortgå, det här beror på stora pensionsavgångar fram till 

2035. Cirka 60 – 65% av alla yrkesverksamma röntgensjuksköterskor idag beräknas gå i 

pension innan år 2035 (10).  

Svensk förening för röntgensjuksköterskor (SFR) har i en artikel från 2017 intervjuat 48 

röntgensjuksköterskor. De intervjuade deltagarna hade upplevt en brist på 

röntgensjuksköterskor vilket grundade sig i stora pensionsavgångar. Det behövs dessutom fler 

röntgensjuksköterskor på grund av utvecklandet av ny teknik samt modaliteter. Fler studenter 

behöver uppmuntras till att söka sig till yrket och främst genom att göra yrket synligt för 

allmänheten enligt SFR (11). I en artikel av Tuckett et al (2017) har de intervjuat 

sjuksköterskor i England. Sjuksköterskorna ombads besvara frågan varför så många 

sjuksköterskor lämnade yrket. Resultatet visar, enligt Tuckett et al, att sjuksköterskor lämnade 

yrket för att de kände att de inte fick den support de önskade från andra mer erfarna 

sjuksköterskor samt från organisationen. De intervjuade sjuksköterskorna kände också att de 

inte var välkomna till arbetsplatsen av de sjuksköterskor som arbetat på arbetsplatsen sedan 

flera år tillbaka hävdar Tuckett et al (12).  
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2.7 Tidigare forskning 

Inför arbetet hittades tre relevanta kandidatuppsatser som behandlade ämnet. Gällande 

kvalitativa uppsatser finns två kandidatuppsatser (13,14). Osman & Abdu (2015) har 

intervjuat nio nyutexaminerade röntgensjuksköterskor och gjort en innehållsanalys av 

materialet. Syftet med kandidatuppsatsen var att undersöka nyutexaminerade 

röntgensjuksköterskors upplevelse av introduktionen på en ny arbetsplats (13). Duhera & 

Nordin (2017) har intervjuat sju röntgensjuksköterskor samt använt sig av en innehållsanalys 

för att få fram resultatet. Syftet med kandidatuppsatsen var även här att undersöka upplevelser 

av introduktionen (14). Kandidatuppsatserna har använt sig av telefonintervjuer respektive 

fysiska intervjuer (13,14). Det finns också en kandidatuppsats som har använt sig av enkäter 

för att få fram ett resultat. Varró & Kaka (2017) hade totalt 31 deltagande 

röntgensjuksköterskor i sin kandidatuppsats. Syftet med kandidatuppsatsen var att undersöka 

nyanställda röntgensjuksköterskor synpunkter kring introduktionen på en ny arbetsplats (15).  

Duhera & Nordins resultat visar att nyutexaminerade röntgensjuksköterskor var missnöjda 

med sin introduktion (14). Osman & Abdu och Varró & Kaka menar att majoriteten av de 

nyutexaminerade röntgensjuksköterskorna var nöjda med sin introduktion (13,15).  

 

2.8 Problemformulering  

Författarna valde att skriva om introduktionen på en ny arbetsplats efter avslutad utbildning 

för att det är en viktig och betydelsefull del i övergången mellan studerande till självständig 

röntgensjuksköterska. Tidigare studier har visat delade meningar kring både omfattning och 

röntgensjuksköterskors upplevelser kring introduktionen på sin första arbetsplats, det här 

tyckte författarna var intressant och ville undersöka vidare. 

 

3.0 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka nyutexaminerade röntgensjuksköterskors upplevelser 

kring introduktionen på sin första arbetsplats efter avslutad utbildning. 
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4.0 Material och metod  
Studien var en kvalitativ studie där datainsamlingen bestod av telefonintervjuer. En kvalitativ 

ansats med intervju är en metod för att fånga erfarenheter som deltagarna har, den metoden 

lämpar sig för studiens syfte (16).  

Författarna kontaktade åtta kliniker varav två större kliniker och sex mindre kliniker med 

information angående studien varav dessa svarade tre kliniker. Klinikerna valdes utifrån 

storlek och läge för att se om eventuella skillnader i röntgensjuksköterskornas upplevelser 

fanns. Klinikerna som valdes var lokaliserade i mellersta Sverige och i tre regioner. Dessa 

valdes för att se eventuella skillnader mellan olika regioners introduktioner för 

nyutexaminerade röntgensjuksköterskor. Totalt antal svarande var fyra deltagare och samtliga 

uppnådde inklusionskriterier. Inga deltagare valdes bort utifrån de som var intresserade.   

 

4.1 Urval  

Inklusionskriterier för att delta i studien var att deltagarna ska ha tagit en kandidatexamen till 

röntgensjuksköterska inom de närmaste tre åren, vilket innebär som senast sommaren 2016. 

Deltagarna ska även ha genomgått ett introduktionsprogram för nyutexaminerade på den 

klinik som kontaktades. Exklusionskriterier var de röntgensjuksköterskor som tagit examen 

tidigare än 2016 samt de som inte genomgått ett introduktionsprogram för nyutexaminerade 

på den klinik som kontaktades. Inga kriterier fanns kring kön på deltagarna. Utbildningsort 

var inte relevant då studiens fokus var introduktionen efter avslutad utbildning. Ålder 

efterfrågades vid intervjun men inga kriterier fanns kring ålder för deltagande i studien.  

 
4.2 Datainsamling  

Fyra klinker kontaktades först, det här visades sig vara för få kliniker och därför kontaktades 

fyra kliniker till. Totalt åtta kliniker kontaktades via mejl för att undersöka intresset av att 

delta i studien (bilaga 1). Klinikerna valdes utifrån storlek och läge för att upptäcka eventuella 

skillnader i röntgensjuksköterskornas upplevelser. Där ingick information om studien som 

önskades vidarebefordras till personal som uppfyllde studiens inklusionskriterier. I mejlet 

ingick även samtyckesblankett samt en blankett om godkännande från 

enhetschef/verksamhetschef (bilaga 2–3). Inga påminnelsemejl skickades till klinikerna. 

Totalt antal svarande kliniker var tre och totalt antal deltagande röntgensjuksköterskor var 

fyra.  
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En provintervju genomfördes för att granska frågornas kvalitet samt tidsomfattning. Även den 

tekniska utrustningen som bestod av mobiltelefoner kontrollerades i samband med detta. 

Telefonintervjuer gjordes med deltagarna. Deltagarna fick själva välja tidpunkt och plats för 

intervjun. Tre av fyra deltagare befann sig på arbetsplatsen och den fjärde deltagare befann sig 

i hemmet. Intervjun bestod totalt av åtta frågor (bilaga 4). Deltagarna svarade utifrån sina 

upplevelser kring sin introduktion som nyutexaminerad röntgensjuksköterska. Följdfrågor 

undveks i största mån för att få intervjuerna enhetliga men användes om författarna ansåg att 

det kunde vara av vikt för studiens resultat med ett mer utvecklat svar. Intervjuerna spelades 

in och båda författarna närvarade vid tillfället men endast en ställde frågor. Vem som ställde 

frågorna skiljde sig åt beroende på tillfälle, det vill säga båda författarna ställde frågor vid 

olika intervjuer. Författarna gjorde två intervjuer var och transkriberade två intervjuer var.  

 

4.3 Dataanalys  

Intervjuerna transkriberades löpande under arbetets gång. Den av författarna som var ansvarig 

för intervjun fick också transkribera. En kontrolltranskribering gjordes, där den författare som 

varit bisittande under intervjun fick lyssna på den inspelade intervjun samt läsa det som 

transkriberats och justera om det behövdes. Justeringar var dock inte nödvändiga. 

Transkriberingarna uppgick totalt till sex sidor text.  

Texten analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats som var inspirerad 

från ”Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad” samt ” 

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård” (16,17). En kvalitativ 

innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter som ofta bygger på intervjuer samt en induktiv 

ansats fokuserar på att objektivt tolka människors berättelser om upplevelser (16).  

Nedan följer en steg för steg metod över analysmetoden som användes, med inspiration från 

”Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad” samt ”Tillämpad 

kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård” (16,17). 

Steg 1: I anslutning till intervjun inleddes transkribering av intervjun.  

Steg 2: Kontrolltranskribering av bisittande författare.  

Steg 3: Den transkriberade texten lästes igenom flera gånger för att få en känsla för texten.  

Steg 4: Meningar som var framträdande i texten markerades i dataprogrammet.   
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Steg 5: En preliminär kod sattes på den meningsbärande enheten.  

Steg 6: Enheten lästes igenom i sin helhet igen för att se så inget av vikt hade missats, i 

jämförelse med studiens syfte.  

Steg 7: Meningsbärande enheter och preliminär kod diskuterades. En kod sattes. Innehållet 

kondenserades så att texten kunde kortas ner men budskapet finnas kvar. 

Steg 8: Koderna delades in i kategorier samt subkategorier.  

Steg 9: Med hjälp av lämpligt dataprogram (exempel Excel eller Word) delades materialet in i 

olika kategorier utefter de koder som sattes i steg 7.  

Steg 10: Sortering fortsatte till subkategorier. Här kontrollerades också så att subkategorier 

kunde kopplas samman till kategorier och att kategorier kunde kopplas samman till koderna.  

Ett exempel på koder, kondensering, meningsbärande enheter, kategorier och subkategorier  

presenteras i tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1: Exempel på hur meningsbärande enheter kan delas in i undergrupper som kod och 
kategorier i en innehållsanalys. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering  Kod Kategori  Subkategori  

Jag tyckte det var 
bra att man fick den 
tiden man kan 
tänkas behöva på 
varje ställe, det 
beror väl lite på hur 
stort sjukhus man 
jobbar på.  

Det var bra att 
man fick den tid 
man behövde på 
varje ställe.  

Det var bra att 
man fick den tid 
man behövde på 
varje ställe.  

Introduktionsprogram Positiv 
upplevelse 
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4.4 Etiska överväganden  

Vid en studie finns flera utmaningar gällande etik såsom samtycke, deltagarnas integritet samt 

konfidentialitet. Angående etik har studiens syfte och information som vänt sig till deltagare 

givits muntligt och skriftligt. Deltagande i studien var frivilligt och studiens författare 

kontaktade inte deltagarna personligt. All kontakt med klinikerna skedde via ansvarig chef på 

kliniken. Ett informerat samtycke från deltagaren samt godkännande från 

verksamhetschef/enhetschef har krävts. Informerat samtycke handlar om att deltagaren har 

förstått studien, dels att deltagaren har tagit del av den information som finns samt att 

deltagaren skyddades om deltagaren ville avbryta sin medverkan. I ett informerat samtycke 

får det inte finnas tvång, hot eller lockelse, vilket i det här fallet inte fanns. Dokumentation av 

samtycke kan ske muntligt eller/och skriftligt vid intervjuer, i det här fallet både och. I 

samband med intervjun som skedde via telefon, gavs mer information och att deltagaren när 

som helst kunde avbryta sin medverkan. Information om vad som skedde med materialet gavs 

också, att materialet kommer spelas in för att sedan transkriberas. Allt material förstördes 

sedan i samband med avslutad studie (16).   

Studien har använt sig av de fyra forskningsetiska principerna, det vill säga krav på 

konfidentialitet, nyttjandekrav, informationskrav och samtyckeskrav. Nyttjandekravet innebär 

att den information som deltagarna har givit endast använts i forskningssyfte. Författarna har 

inte tillåtit informationen att användas i något annat samband än just forskning till den här 

studien. Konfidentialitetskravet innebär att inga obehöriga skall ha tillgång till den 

information som inhämtats. Författarna har därför kodat intervjuerna för att obehöriga inte 

skall kunna härleda informationen till någon av deltagarna eller deras arbetsplats. 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan. 

Deltagaren kan när som helst utan att ge en förklaring till varför avbryta sitt deltagande i 

studien. Ingen avbröt sitt deltagande i studien. Information har givits innan, under och efter 

intervjun. Även ett informerat samtycke har givits och signerats av deltagaren. 

Informationskravet innebär att deltagaren har rätt att ta del av studiens innehåll samt syfte, 

vilket följdes då författarna skickade ut den slutgiltiga versionen till berörda chefer och 

deltagare. Författarna skickade även ut information via mejl gällande studiens syfte och metod 

i samband med den första kontakten med deltagarna innan intervjun (16).  
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5.0 Resultat 
Fyra röntgensjuksköterskor ingick i studien. Röntgensjuksköterskorna som deltog var en man 

och tre kvinnor i åldrarna 24 – 44 år.  Tre deltagare tog examen 2018 medan en deltagare tog 

examen 2016. Intervjuerna skedde via telefon och en innehållsanalys gjordes på materialet. 

Resultatet presenteras i form av kategorier och subkategorier som ses i tabell 2. Utifrån 

kategorierna beskrivs resultatet i löpande text och med citat i från deltagarna. Citaten är 

märkta med siffror som representerar de olika deltagarna.  

 

Tabell 2: Kategorier och subkategorier av insamlade data.  

Kategorier Subkategorier 
 

Introduktionsprogram Positiva upplevelser 

Negativa upplevelser 

Tidsomfattning 

 

Förbättringsförslag Placering  

Jourtid  

Handledare 

 

 

 

5.1 Introduktionsprogram  

Resultatet av kategorin Introduktionsprogram har tre subkategorier som sammanfattar 

positiva upplevelser och negativa upplevelser samt tidsomfattning under introduktionen som 

röntgensjuksköterskorna själva upplevde det.  

 

Positiva upplevelser 

Av de intervjuade röntgensjuksköterskorna var det samlade intrycket av introduktionen som 

helhet bra. Samtliga deltagare hade positiva erfarenheter kring tiden på introduktionen, de 

kände att den räckte till och att de fick den tid de behövde för att känna sig trygga.  
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1:2 ”Jag fick vara flera veckor på olika modaliteter. På CT:n fick jag vara tre veckor till 

exempel. På skelett fick jag också vara i tre veckor. Och sen på alla olika modaliteter några 

veckor. Sen hade man en kompletteringsvecka som man själv kunde välja om man kände att 

man behövde öva mer på något då kunde man utnyttja den veckan till just det.” 

1:3 ” Jag tyckte det var bra att man fick den tiden man kan tänkas behöva på varje ställe, men 

det beror väl lite på hur stort sjukhus man jobbar på.” 

 

Deltagarna tyckte att de fick tid på sig att parallelltjänstgöra, att få känna sig trygga innan de 

fick byta modalitet och att de fick stöttning när det behövdes.  

1:4 ” Att jag fick tid att gå bredvid och få stöttning. Och att de tog sig tid att sätta mig in i 

arbetet, man behöver mycket tid.” 

1:1 ” Ehm, att dom som var där var insatta med att jag skulle vara på intro och då försökte 

dom göra så att det var samma personer som var på plats mestadels av tiden när jag var på 

intro. Detta var bra för kontinuiteten.”  

1:3 ” Man var alltid tredje person, man var aldrig själv.” 

 

De nyutexaminerade röntgensjuksköterskorna tyckte även att de fick rotation kring de olika 

modaliteterna.  

1:3 ” Ja det tycker jag. Vi fick som ett introschema redan från början sen så var ju tanken att 

vi skulle följa det, och det följdes väl nästan helt bra. Och det schemat var ju för att man 

skulle få rotera runt och se allt, och vara på alla ställen.” 

1:1 ” Ja, jag fick ju en cirkulation till sist. Men den blev jävligt utdragen. Jag fick vara på det 

mesta.” 

1:4 ” Jo det fick jag ju, jag hade en vecka på ena skelettlabbet och sen en vecka på andra 

skelettlabbet. Och sen CT två veckor. Har även fått intro på MR nu i efterhand.”  
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Negativa upplevelser 

Flera av de intervjuade röntgensjuksköterskor lyfte fram att de saknade att gå kvällar och 

helger, så kallad jourtid under sin introduktion.  

1:2 ” Nej. Men man skulle kunna förbättra att kvällar ingår. Så att man jobbar lite kvällar 

och jourer som tredje person så att man får känna på lite.” 

1:1 ” Eh, ja att få gå kvällar och jourtid, eller allmän jourtid.”  

 

En av deltagarna (1:2) lyfte även placering som en negativ upplevelse där de hade blivit 

placerade på samma ställe som en student. 

1:2 ”För ibland kunde det bli så att man krockade med studenter på samma labb och då blev 

man fyra så man visste nästan inte vem man skulle lägga fokus på, studenten eller den nya 

sköterskan. Så det var lite mindre bra men annars att man lägger lite mer tid på placering, att 

man kan planera lite bättre.” 

 

En annan deltagare (1:1) tyckte att avdelningen pressade in för mycket aktiviteter och att det 

ledde till att introduktionen blev ”hoppig”.  

1:1 ” Eh, jag tror att i mitt fall så hade man kanske inte behövt pressa in allting, eller ens 

försöka pressa in allting på samma tidsspann som alla andra eftersom jag gick in på MR 

nästan direkt så blev det väldigt mycket hopp och väldigt utdraget.” 

 

Tidsomfattning 

Författarna valde att fråga deltagarna om längden på introduktionen som de haft. En av 

deltagarna hade haft introduktion i fem månader (1:1). Två av deltagarna (1:2, 1:3) hade haft 

introduktion i tre månader medan en deltagare (1:4) hade haft en introduktion i fyra veckor.  

 

5.2 Förbättringsförslag  

På frågan om viktiga faktorer kring introduktionen samt på frågan om deltagarna tyckte att de 

saknade något under sin introduktion samlade författarna in förbättringsförslag som var 
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återkommande i intervjuerna. Det här resulterade i tre subkategorier som presenteras i löpande 

text nedanför.  

 

Placering 

Deltagarna lyfte tankar kring placering på introduktionen. En av deltagarna hade blivit 

placerad på samma arbetsstation som en student vilket deltagaren (1:2) tyckte skapade 

förvirring. En annan deltagare (1:3) pratade om att planera introduktionsschemat så att 

placeringen på modaliteten sker i flera veckors följd. 

1:2 ” Ja, det som är viktigt är att man lägger fokus på den här personen som går bredvid. För 

ibland kunde det bli så att man krockade med studenter på samma labb och då blev man fyra 

så man visste nästan inte vem man skulle lägga fokus på, studenten eller den nya sköterskan 

då.” 

1:3 ” Jag tror det är viktigt att man får allt i samma följd, att man är på samma ställe i några 

veckor.” 

 

En av deltagarna (1:3) tryckte på att få sin placering på en modalitet i flera veckors följd för 

att skapa trygghet inför det egna ansvaret.  

1:3 ” Jag tror det är viktigt att man känner sig trygg i introt på varje modalitet innan man går 

över till nästa, så man ges tid till att få vara kvar och få mer tid innan man fortsätter vidare 

så att man inte känner att man tappar säkerheten tills man sen står själv med det egna 

ansvaret sen.” 

 

Jourtid 

På frågan kring vad deltagarna (1:2) tyckte att de saknade under sin introduktion svarade flera 

att de saknade att få arbeta jourtid, det vill säga kvällar och helger under sin introduktion.  

1:2 ” Nej. Men man skulle kunna förbättra att kvällar ingår. Så att man jobbar lite kvällar 

och jourer som tredje person så att man får känna på lite.” 

 



 

14 
 

Handledare 

Flera av deltagarna lyfte även fram vikten av en handledare. Deltagarna lyfte fram kontinuitet 

av handledare som en positiv upplevelse. På frågan om viktiga faktorer kring en introduktion 

för en nyutexaminerad röntgensjuksköterska svarade en av deltagarna att det är viktigt att 

handledaren är villig att parallelltjänstgöra tillsammans med nyutexaminerad 

röntgensjuksköterska. Deltagaren lyfte även fram kunskap av handledning som något viktigt.  

1:4 ” Att de som ger introduktion är intresserade av att ha någon med sig, och att den är 

pedagogisk och har någon form av kunskap av handledning. Det är inte så viktigt att man är 

duktig på sitt jobb utan att man är duktig på att handleda och introducera.” 

Deltagaren tyckte också att det var viktigt att hela arbetsgruppen är delaktiga.   

1:4 ” Och att hela gruppen är intresserad av att få in den nya personen, det är jätteviktigt. 

Hela arbetsgruppen, inte bara den man går med.” 
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6.0 Diskussion  
Syftet med studien var att få ta del av nyutexaminerade röntgensjuksköterskors upplevelser 

kring introduktionen på sin första arbetsplats efter avslutad utbildning. Studien har en 

kvalitativ ansats där författarna har gjort telefonintervjuer med de fyra röntgensjuksköterskor 

som blivit inkluderade i studien. Inklusionskriterier för studien var att de deltagande skulle ha 

tagit en röntgensjuksköterskeexamen inom de närmaste tre åren samt ha genomfört ett 

introduktionsprogram på den klinik som författarna kontaktade. 

 

6.1 Metoddiskussion  

En kvalitativ studie med intervjuer gjordes för att fånga röntgensjuksköterskornas upplevelse 

av sin introduktion. Författarna valde en kvalitativ ansats eftersom det lämpar sig bäst för att 

fånga upplevelser, vilket var syftet med studien (16). Förstahandsvalet vid 

datainsamlingsmetod var en enkätstudie men det visade sig inte vara en metod som lämpande 

sig för att besvara syftet. Därför valdes en kvalitativ studie. Författarna gjorde 

telefonintervjuer för det passade vid en kandidatuppsats där varken tid eller ekonomi finns i 

stor utsträckning. Telefonintervjuer kan dock ha varit en nackdel då intervjuer som sker 

mellan fyra ögon kan tänkas ge mer personliga och utvecklade svar samt att vid 

telefonintervjuer försvinner kroppsspråket som kan vara viktigt. Tre av fyra deltagare befann 

sig på arbetet vid intervjun, en deltagare befann sig i hemmet. Det kan tänkas att de som var 

på arbetet kan ha varit stressade vilket bör tas i beaktning.  

 Inför intervjuerna diskuterades det med författarnas handledare om hur många kliniker som 

skulle kontaktas. Eftersom arbetet är begränsat gällande tid ville författarna börja med fyra 

kliniker för att inte få för mycket svar och därmed för stort material. Fyra kliniker visade sig 

dock vara för få på grund av dålig svarsfrekvens. Författarna tog då beslut om att kontakta 

ytterligare fyra kliniker, därav kontaktades totalt åtta kliniker. På grund av detta gick mycket 

tid åt till att vänta in svar från klinikerna, vilket var en nackdel med studien. Inget 

påminnelsemejl skickades till klinikerna på grund av att mejlen till klinikerna skickades vid 

olika tidpunkter. Det här är en nackdel som kan ha påverkat svarsfrekvensen. Angående 

svarsfrekvensen och olika tillvägagångssätt kan det ha varit en nackdel att det var författarnas 

första gång gällande studiens ansats. Kontakten mellan författarna och klinikerna kunde ha 

skett annorlunda såsom exempelvis fysisk kontakt eller telefonkontakt istället för mejlkontakt. 

Klinikerna valdes utifrån läge och storlek, därav två kliniker belägna på universitetssjukhus 
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och sex kliniker belägna på mindre sjukhus. Det här gjordes för att se eventuella skillnader i 

upplevelserna hos röntgensjuksköterskorna. Inga signifikanta skillnader sågs hos deltagarna.  

Av det transkriberade materialet gjordes därefter en innehållsanalys där meningsbärande 

enheter valdes. Innehållsanalys är en lämplig metod för att fånga upplevelser i transkriberad 

text (17). Utifrån dessa skapades kategorier som därefter utgjorde studiens resultat.  

I jämförelse med andra forskningsmetoder som till exempel litteraturöversikter är en studie 

med intervjuer som datainsamlingsmetod mer beroende av andra personer än författarna som 

till exempel deltagare. Det här kan leda till att mer tid går åt till att vänta på svar från 

deltagare och kliniker. Eftersom syftet med studien var att undersöka upplevelser hos 

nyutexaminerade röntgensjuksköterskor så ansåg författarna att en kvantitativ ansats inte var 

lämplig. Henricsson. M menar att en kvantitativ ansats lämpar sig för mätbara data vilket den 

här studiens data inte är (16).  

Abdu & Osman och Duhera & Nordin har använt sig av en kvalitativ ansats som utgörs av 

intervjuer (13,14) Urvalet mellan dem skiljer sig inte åt nämnvärt, dock hade Abdu & Osman 

och Duhera & Nordin ett större urval än den här studien. Resultatet skiljer sig åt mellan 

kandidatuppsatserna då Duhera & Nordin menar att de nyutexaminerade 

röntgensjuksköterskorna var missnöjda med sin introduktion, medans Abdu & Osman istället 

skriver att deltagarna i kandidatuppsatsen varit nöjda med sin introduktion (13,14). Den här 

studien och Abdu & Osman har liknande resultat då deltagarna i studierna har positiva 

upplevelser kring sin introduktion. Därav tror författarna att storleken på urvalet (fyra 

deltagare) inte påverkade resultatet i studien då syftet handlar om upplevelser vilket i sig inte 

är kvantitativa data och därför anser författarna att urvalets storlek ändå är tillräckligt för att 

besvara syftet.   

Datainsamlingen kan ha påverkats av att det var författarnas första studie med kvalitativ 

ansats samt telefonintervjuer. Tillförlitligheten stärks däremot eftersom författarna 

genomförde en provintervju. Det var även författarnas första gång gällande innehållsanalys. 

Eftersom författarna använt sig av stöd av relevant litteratur gällande innehållsanalys kan 

däremot studiens tillförlitlighet stärkas något.  

Det kan ha skapat en otrygghet hos författarna gällande metod och tillvägagångssätt som kan 

ha gett felkällor gällande deltagarnas svar och studiens resultat. Det var även författarnas 

första gång gällande att skriva intervjufrågor samt att ställa intervjufrågor. Med erfarenhet av 

både metod och intervjuer kan resultatet blivit mer tillförlitligt då författarna hade haft mer 
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erfarenhet kring exempelvis följdfrågor. Eftersom båda författarna satt med vid intervjuerna 

samt att kontrolltranskribering användes ökar dock tillförlitligheten till studiens resultat.  

 

Etik  

Kring forskningsetik upplevde författarna inga problem med att följa principerna eller att 

förstå principerna. Deltagarna har lämnat samtycke och cheferna på klinikerna har godkänt 

datainsamlingen.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

Resultatet i denna studie visade att deltagarna hade en positiv helhetsbild från sin introduktion 

som nyutexaminerade röntgensjuksköterskor. Dock fanns negativa upplevelser bland 

deltagarna, där finns plats för förbättringar inom introduktionen. Studien hade som syfte att 

belysa upplevelser av introduktionen på den första arbetsplatsen efter avslutad utbildning hos 

nyutexaminerade röntgensjuksköterskor. På grund av begränsad svarsfrekvens kan dock inga 

större slutsatser dras, utan vidare forskning krävs för att kunna dra definitiva slutsatser 

angående nyutexaminerade röntgensjuksköterskors upplevelser.  

Författarna valde klinik efter storlek och läge för att se eventuella skillnader i upplevelser hos 

röntgensjuksköterskorna. Ingen skillnad gick dock att se och därför är det här inget som 

diskuteras vidare. Det här kan relateras till storleken på urvalet då ett mindre urval ger en 

mindre spridning. Med mer spridning och större urval kan eventuella skillnader framträda.  

Resultatdiskussionen är uppbyggd kring de faktorer som är återkommande i tidigare forskning 

och i den här studiens resultat såsom jourtid, handledarskap och tidsomfattning.  

 

Rotation 

Tre av fyra deltagare hade positiva upplevelser kring rotation. Tiden på varje modalitet ansågs 

som viktig för trygghet inom yrkesrollen. I en artikel gjord av Järvi och Uusitalo (2004) har 

de studerat sjuksköterskor och rotation på arbetsplatsen. Järvi och Uusitalo hävdar att rotation 

kan ge en ökad arbetstillfredsställelse eftersom sjuksköterskorna kunde utvecklas genom mer 

kompetens, mer flexibilitet i yrket samt en ökad social samvaro. Men Järvi och Uusiatalo 

skriver också att vissa kan uppleva att det är negativt med rotation i arbetsrollen, då vissa kan 
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uppleva att det blir ”hoppigt” och mer stressigt (18). Detta kan relateras till en av deltagarna i 

den här studien som uttryckt och upplevt introduktionen som ”hoppig” då det enligt 

deltagaren hade ”pressats in” mycket på kort tid under deltagarens introduktion. Därav kan 

rotation under introduktionen för röntgensjuksköterskor upplevas individuellt och skiljas åt. 

Duhera & Nordin skriver i sin slutsats att deltagarna i kandidatuppsatsen hade skilda åsikter 

kring rotation där deltagarna menade att de lätt tröttnade på arbetsuppgifterna och föredrog 

därför en rotation medan vissa föredrog att inte rotera innan de skapat en trygghet på 

modaliteten (14). Utifrån tidigare forskning och den här studiens resultat anser författarna att 

rotation kan upplevas olika och därför bör individualiseras.  

 

Handledare 

En ytterligare aspekt som verkar vara av vikt kring en introduktion är val av handledare. 

Enligt resultatet i den här studien lyftes det att handledaren bör ha genomgått någon form av 

utbildning samt ha intresse för att handleda nyutexaminerade röntgensjuksköterskor. Val av 

handledare och dess betydelse kan relateras till en artikel av Zhang et al (2016) där de 

undersökt mentorprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor. Där skriver Zhang et al att 

intresset av att vara handledare är en viktig aspekt samt att utbildning krävs inför att åta sig 

rollen som handledare. En handledarutbildning bör enligt Zhang et el innefatta olika faktorer 

såsom stresshantering samt konfliktlösning. Zhang et al framhäver i artikeln att handledaren 

bör vara intresserad och ha en vilja att lära ut, som kan relateras till den här studiens resultat 

(19). Duhera & Nordin menar att avsaknaden av en handledare under 

röntgensjuksköterskornas introduktion är en bidragande faktor till otillfredsställd introduktion 

(14).  En av röntgensjuksköterskorna i den här studien lyfte även att handledarens kunskap 

och pedagogik är en viktig del i introduktionen. Deltagaren menar att det är viktigare att ha en 

vilja att lära ut som handledare än att ha mycket kunskap i yrkesrollen. Författarna till den här 

studien anser därför att ämnet kring handledare och vilja att lära ut kan vara en stor del i en 

introduktion för att öka tryggheten i yrkesrollen samt för att den nyutexaminerade 

röntgensjuksköterskan ska komma in i arbetsgruppen. Deltagaren i den här studien nämnde 

också vikten av att hela arbetsgruppen är engagerade i den nyutexaminerades introduktion. 

Tuckett et al (2015) skriver i en artikel om faktorer som gör att sjuksköterskor lämnar yrket, 

de menar att nyutexaminerade sjuksköterskor som inte kände sig välkomna av de erfarna 

sjuksköterskorna hade en större benägenhet att lämna yrket (12). Det här kan kopplas till den 

här studiens resultat där en deltagare tar upp vikten av att hela arbetsgruppen är engagerade.  
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Jourtid 

Deltagarna i den här studien efterfrågades om de saknat något under sin introduktion. Tre av 

fyra deltagare hade saknat introduktion under jourtid. Samtliga deltagare hade enbart haft 

introduktion under dagtid. På en röntgenavdelning ändras bemanningen då det vid dagtid 

krävs fler röntgensjuksköterskor på grund av polikliniska patienter. Under så kallad jourtid är 

istället bemanningen lägre för att enbart undersöka akuta patienter. Phillips et al (2012) 

skriver om nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av sin introduktion där artikeln 

belyser att sjuksköterskorna upplevde att de fick för lite tid för sin introduktion. Det här ledde 

till minskad arbetstillfredsställelse, otrygghet i arbetsrollen samt upplevelse av stress (20). Det 

här kan relateras till deltagarnas svar i den här studien eftersom de inte fått den tid de behöver 

kring jourtid på sin introduktion, vilket kan leda till stress samt otrygghet på arbetet under 

jourtid. 

 

Tidsomfattning 

Den här studiens resultat visar en spridning kring tidsomfattningen på 

introduktionsprogrammet. Spridning fanns mellan fyra veckor upp till fem månader. 

Författarna till den här studien anser att det här är av vikt för en introduktion men det är inget 

som finns beskrivet i tidigare forskning. Socialstyrelsen rekommenderar däremot en lång 

parallelltjänstgöring för att kunna arbeta som en självständig sjuksköterska (2).  

 

Kravbild 

En bra introduktion är av vikt för att behålla nyutexaminerade röntgensjuksköterskorna inom 

yrket. Phillips et al (2014) skriver i en artikel att sjuksköterskor tycker att det har varit 

utmanande att vara ny inom yrket och att sjuksköterskorna ibland upplevt att det krävts mer 

av dem än vad de haft kompetens för (21). Varró & Kaka skriver i sitt resultat att 86 % av 

deltagarna har upplevt att de har blivit behandlade som ordinarie personal (15). Det här är 

inget som lyftes av deltagarna i den här studien men författarna anser att det här är en viktig 

del att ha i åtanke eftersom krav på självständighet bör undvikas under den första tiden som 

röntgensjuksköterska.   
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Förslag till vidare forskning  

Under studiens gång upptäcktes att forskning kring röntgensjuksköterskor och deras 

introduktion till yrket saknades. Röntgensjuksköterskor arbetar både självständigt och med 

kollegor. Yrket utvecklas ständigt på grund av tekniken, därav behövs mer forskning generellt 

kring röntgensjuksköterskor. Det kan vara av vikt att göra mer forskning med fler deltagare 

för att få ett brett resultat som möjligt. Framtida forskning kan också med fördel göras med 

olika studiemetoder. Introduktionen bör hållas uppdaterad då röntgensjuksköterskors yrke 

ständigt utvecklas. Ytterligare forskning krävs därför för att skapa en positiv första tid i 

yrkeslivet för nyutexaminerade röntgensjuksköterskor. 

 

7.0 Konklusion  

Studiens resultat tyder på att deltagarna är nöjda med sin introduktion i helhet på sin första 

arbetsplats efter sin avslutade utbildning. Det finns dock förbättringsområden att ha i åtanke 

vid utformning av en introduktion för en nyutexaminerad röntgensjuksköterska, såsom att 

schemalägga introduktion under jourtid. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1:  
Mejl till röntgenklinikerna  

Hej,  
 
Vi är två studenter (Isabella och Hanna) som nu läser sista terminen på 
röntgensjuksköterskeprogrammet på Örebro Universitet. Vår handledare heter Branka Trosic.  
Vi har nu påbörjat vårat examensarbete där vi har valt att göra en kvalitativ metod om 
introduktionen för nyutexaminerade röntgensjuksköterskor. Preliminär titel är Introduktion på 
ny arbetsplats - Nyutexaminerade röntgensjuksköterskors upplevelser.  
 
Syftet med studien är att få ta del av nyutexaminerade röntgensjuksköterskors 
upplevelser kring introduktionen på sin första arbetsplats efter avslutad utbildning.  
 
 
Vi kontaktar er nu för att höra om ni har personal som har tagit examen under de senaste tre 
åren (sommaren 2016 och framåt) som har genomgått en introduktion för nyutexaminerade 
hos er och är villiga att delta i vår studie. Intervjun kommer ske via telefon där totalt åtta 
frågor ingår och svaren kommer vara anonyma. Intervjun beräknas ta cirka 15-30 minuter. 
Under datainsamlingen kommer vi ta hänsyn till de etiska aspekter som finns såsom 
konfidentialitetskravet som i sin tur kommer innebära att deltagaren förblir anonym och att 
det insamlade materialet inte kan härledas till din verksamhet. Telefonsamtalet kommer spelas 
in och användas till transkribering av materialet. Därefter kommer inspelningen förstöras. En 
innehållsanalys kommer sedan göras på materialet som innebär att viktiga meningar, ord och 
citat kommer användas. 
 
Vi skulle vara tacksamma om ni hör er för om någon är intresserad av att delta. Om det finns 
intresse kan du be personen i fråga kontakta oss via mejl där vi sedan kommer ge mer 
information samt boka en tid för intervju. Senast fredag den 15 mars önskar vi svar om 
deltagande.  
Du kan även vidarebefordra detta mejl. Om intresse finns har ni givetvis rätt att ta del av 
studiens resultat. Studien kommer publiceras på databasen diva.  
 
Vi bifogar även en blankett om ”godkännande för datainsamling” som vi ber dig som 
verksamhetschef/enhetschef skriva på samt mejla tillbaka till oss om intresse finns. Vi bifogar 
även en bilaga om ”informerat samtycke” där mer information om studien finns som du som 
verksamhetschef/enhetschef kan läsa.  
 
Vår kontaktinfo:  
Hanna: hanna.tornevik@hotmail.com 
Isabella: isabellanielsens@hotmail.com  
 
Med vänliga hälsningar, Isabella Nielsen Renberg & Hanna Törnevik  
 

 

mailto:hanna.tornevik@hotmail.com
mailto:isabellanielsens@hotmail.com
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Bilaga 2:  
 

Godkännande av verksamhetschef  

För att vi ska kunna genomföra studien hos er behöver vi ditt godkännande som 
verksamhetschef/enhetschef. Vi önskar därför att du signerar denna bilaga och skickar tillbaka 
till oss så snart som möjligt.  

 

 

  

Ort & datum  

  

  

  

  

Namn, tjänstetitel & kontaktuppgifter 
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Bilaga 3:  
 

Information och samtycke till deltagare 

Hej, och tack för visat intresse.  

 

Vi är två studenter (Hanna & Isabella), som nu läser sista terminen på 
röntgensjuksköterskeprogrammet på Örebro Universitet. Vi har valt att göra ett 
examensarbete om introduktionen för nyutexaminerade röntgensjuksköterskor. Syftet med 
studien är att få ta del av nyutexaminerade röntgensjuksköterskors upplevelser kring 
introduktionen på sin första arbetsplats efter avslutad utbildning. 

Vi gör en kvalitativ studie där vi genom intervjuer via telefon har tänkt samla in data. Det 
kommer ingå totalt åtta frågor där du som deltagare skall använda dig av dina egna ord och 
upplevelser för att besvara frågorna. Intervjun beräknas ta cirka 15-30 minuter. Under 
datainsamlingen kommer vi ta hänsyn till de etiska aspekter som finns såsom 
konfidentialitetskravet som i sin tur kommer innebära att du som deltagare förblir anonym och 
att det insamlade materialet inte kan härledas till dig eller din verksamhet. Den data vi samlar 
in kommer endast användas till studiens syfte och inte i något annat sammanhang. 
Telefonsamtalen kommer spelas in och användas till transkribering av materialet. 
Inspelningarna kommer därefter förstöras. Utifrån materialet kommer datan genomgå en 
innehållsanalys, det vill säga där viktiga ord, meningar och citat kommer plockas ut till 
kategorier.   

Som deltagare har du rättighet att avsluta ditt deltagande utan förklaring om så önskas.  

I samband med ditt deltagande önskas att du skickar en signerad kopia där du ger ditt 
samtycke att delta i studien. 

Jag som deltagare är medveten om ovanstående information och ger härmed mitt samtycke till 
att delta i intervjun.   

  

 

  

Ort & datum  

  

  

  

  

Namn, tjänstetitel & kontaktuppgifter 
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Bilaga 4:  
 

Intervjuguide 

Hur gammal är du?  

När tog du examen från röntgensjuksköterskeprogrammet?  

Hur lång tid pågick din introduktion? 

Hur upplevde du din introduktion? 

Vad tyckte du var bra med din introduktion? 

Kände du att du saknade något under din introduktion? 

Upplevde du att du fick en rotation med arbetsuppgifter samt modaliteter under 
introduktionen?  

Beskriv själv några faktorer som du tror är viktig gällande en introduktion för 
nyutexaminerade röntgensjuksköterskor?  
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