
1 © Novus 2021. All rights reserved. www.novus.se1

Vårdförbundet –
Röntgensjuksköterskor

Kontakt: Anna E Olsson

Kontakt på Novus: Per Fernström och Emil Lundin

Datum: 01-11-2021
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BAKGRUND

Undersökningen har genomförts av Novus på 
uppdrag av Vårdförbundet. Syftet med 
undersökningen är att undersöka 
röntgensjuksköterskors inställning till sin 
arbetssituation vad gäller villkor, arbetsmiljö 
och utveckling av professionen. 

MÅLGRUPP

Röntgensjuksköterskor som är medlemmar i 
Vårdförbundet.

GENOMFÖRANDE

Undersökningen är genomförd via webb-
intervjuer i ett urval som levererades från 
Vårdförbundet.

RESULTAT
Resultaten för röntgensjuksköterskor 
levereras i en diagramrapport. Markerade 
signifikanta skillnader i rapporten är jämfört 
mot totalen (kön, ålder, antal år som medlem i 
Vårdförbundet och ort). 
Resultaten är representativa för målgruppen 
(Vårdförbundets medlemmar som är 
röntgensjuksköterskor).

Antal intervjuer:
736
Fältperiod 7 – 27
Oktober 2021

Deltagar-
frekvens:
33%

+/-

Bakgrund & genomförande

FELMARGINAL

Vid 700 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 3,0%
Vid utfall 50/50: +/- 3,7%
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Sammanfattning
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Kort
sammanfattning

Bemanning/resurser

▪ 76 procent upplevde att de hade en hög arbetsbelastning innan
pandemin – varav 9 procent ansåg att den inte kändes hanterbar.

▪ 84 procent upplevde att de hade hög arbetsbelastning under 
pandemin – varav 24 procent ansåg att den inte kändes hanterbar.

▪ Gapanalys – innan och under rådande pandemi. De som uttrycker att 
de har en för hög eller en mycket hög arbetsbelastning har ökat från 
39 till 64 procent. 

▪ Bland dem som upplever för hög/mycket hög arbetsbelastning är det 
nära nio av tio (88%) som upplever fysiska eller psykiska besvär som 
följd av hög arbetsbelastning – vanligast är trötthet.

▪ Sex av tio (61%) ansåg att bemanningen var för låg redan innan 
pandemin.

▪ Drygt sju av tio (73%) upplever att bemanningen är för låg idag. 

▪ De som svarat att det är för få röntgensjuksköterskor idag:
Medelvärde som bedöms på antal som saknas är 7.
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Kort
sammanfattning

▪ Tre av tio (29%) upplever att de för närvarande inte kan hantera 
arbetsbelastningen.

▪ En av fyra (25%) har kollegor som inte är legitimerade 
röntgensjuksköterskor.

▪ Av de som svarat att det finns personal som inte är legitimerade 
röntgensjuksköterskor svarar över hälften (56%) att de är 
utbildade till undersköterskor.

▪ Tidsbrist ses av fler som en riskfaktor än kompetensbrister i 
nuläget.

▪ En av fyra (26%) menar att tidsbrist regelbundet skapar 
kvalitetsbrister.

▪ Drygt tre av tio (31%) anser att avvikelserapporterna ökat.

▪ Före pandemin - Fyra av tio (42%) svarar att de inte lyckats 
rekrytera röntgensjuksköterskor.

▪ Under pandemin - En av tre (34%) svarar att de inte lyckats 
rekrytera röntgensjuksköterskor.



6 © Novus 2021. All rights reserved. www.novus.se6

Kort
sammanfattning

▪ De som svarat att de inte lyckats rekrytera rätt utbildad 
personal - Nära sex av tio (56%) upplever att bristande 
kvalifikationer har lett till ökat ansvar.

▪ Tre av tio (29%) anger att de fått avstå från vissa behandlingar 
på grund av kompetensbrist.

▪ Ej akuta, elektiva och CT-undersökningar har behövts 
nedprioriteras.

Karriär

▪ Drygt åtta av tio (84%) anser att arbetsuppgifterna är rätt sett 
till kompetens och erfarenhet.

▪ Drygt sex av tio (62%) anser att de har möjlighet att utvecklas 
i arbetet.

▪ Arbetskamraterna (59%) och löneutvecklingen (51%) 
motiverar flest att fortsätta sitt arbete.
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Kort
sammanfattning

▪ Nära nio av tio (86%) anser att de har modern teknik på deras 
arbetsplats.

▪ Nära tre av tio (28%) anser att de inte brukar få tillräcklig 
utbildning i ny utrustning.

▪ Nära en av sju (15%) är intresserade av att jobba utomlands.

▪ Sju av tio (71%) anser att utbildningens innehåll stämmer 
med det dagliga arbetet.

▪ Tre av fyra (76%) anser att det ska finnas en nationellt 
reglerad specialistutbildning.

▪ Bland de som anser att det ska finnas en specialistutbildning 
är MR, datortomografi och CT-röntgen det som nämns mest.

▪ AI-teknik, MR och ultraljud nämns av flera som områden där 
det finns framtida kompetensbehov.
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Kort
sammanfattning

Lön

▪ Största andelen (35%) har en grundlön på 30 000-34 999 
kr/månad.

▪ Ingångslön: Medelvärdet för ingångslön landar på 29 312 
kr/månad.

▪ Maxlön: Medelvärdet för maxlön landar på 50 000 kr/månad.

▪ Löner, kompetensutveckling och arbetstider nämns av flera 
som områden som Vårdförbundet borde fokusera mer arbete 
på.
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Resultat 
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Bemanning/resurser
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76 procent upplevde att de hade hög 
arbetsbelastning innan pandemin – varav 9 procent 
ansåg att den inte kändes hanterbar

FRÅGA: Generellt, hur upplevde du din arbetsbelastning innan coronapandemin?

9%

30%

38%

18%

0%

5%

För hög arbetsbelastning som ej
kändes hanterbar

Mycket hög men hanterbar
arbetsbelastning

Hög arbetsbelastning

Lagom arbetsbelastning

Låg arbetsbelastning

Ingen uppfattning

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Totalt (n=736)

För hög arbetsbelastning som ej kändes 
hanterbar (9%)

• Region: Enhet Öst (16%)

Mycket hög men hanterbar arbetsbelastning 
(30%)

• Fler än 30 legitimerade 
röntgensjuksköterskor på enheten (36%)

• Ålder: 50-59 år (36%)

Hög arbetsbelastning (38%)

• 21-30 legitimerade röntgensjuksköterskor på 
enheten(45%)

Hög arbetsbelastning: 76% 
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84 procent upplevde att de hade hög 
arbetsbelastning under pandemin – varav 24 procent 
ansåg att den inte kändes hanterbar

FRÅGA: Generellt, hur har du upplevt din arbetsbelastning under coronapandemin?

24%

40%

21%

11%

2%

3%

För hög arbetsbelastning som
ej känns hanterbar

Mycket hög men hanterbar
arbetsbelastning

Hög arbetsbelastning

Lagom arbetsbelastning

Låg arbetsbelastning

Ingen uppfattning

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Totalt (n=736)

För hög arbetsbelastning som ej känns 
hanterbar (24%)

• Fler än 30 legitimerade 
röntgensjuksköterskor på enheten (31%)

• Erfarenhet som röntgensjuksköterska: 6-
10 år (31%)

• Region: Enhet Öst (30%)

Mycket hög men hanterbar arbetsbelastning 
(40%)

• 21-30 legitimerade röntgensjuksköterskor 
på enheten (50%)

• Erfarenhet som röntgensjuksköterska: Mer 
än 20 år (47%)

Hög arbetsbelastning (21%)

• Region: Enhet Norr (33%)

• Erfarenhet som röntgensjuksköterska: 11-
15 år (28%)

• 11-15 legitimerade röntgensjuksköterskor 
på enheten (28%)

Hög arbetsbelastning: 84% 
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Gapanalys – innan och under rådande 
pandemi

FRÅGA: Generellt, hur upplevde du din arbetsbelastning innan coronapandemin?

FRÅGA: Generellt, hur har du upplevt din arbetsbelastning under coronapandemin?

9%

30%

38%

18%

0%

5%

24%

40%

21%

11%

2%

3%

För hög arbetsbelastning som
ej kändes hanterbar

Mycket hög men hanterbar
arbetsbelastning

Hög arbetsbelastning

Lagom arbetsbelastning

Låg arbetsbelastning

Ingen uppfattning

Före pandemin

Under rådande pandemi

BAS: Totalt (n=736)

För/mycket hög 
arbetsbelastning
Före pandemin

39%
Under rådande 

pandemi

64%
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74%

49%

45%

45%

35%

24%

22%

21%

8%

6%

1%

11%

1%

Trötthet

Värk/smärta i något av rygg, nacke,
axlar m m

Sömnstörningar

Huvudvärk

Sämre koncentrationsförmåga

Nedstämdhet/depression

Magproblem

Hjärtklappning, yrsel, tryck över
bröstet eller liknande

Sjukskrivning längre än två veckor

Sjukskrivning mindre än två veckor

Annan negativ effekt

Nej

Vill ej uppge

BAS: Upplever för hög/mycket hög arbetsbelastning (n=620)

FRÅGA: Har den höga arbetsbelastningen på något sätt påverkat 
dig negativt fysiskt eller psykiskt? Flera svar möjligt.

Bland dem som upplever för hög/mycket hög arbetsbelastning:

Nära nio av tio upplever fysiska 
eller psykiska besvär som följd 
av hög arbetsbelastning –
vanligast är trötthet

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Trötthet (74%)

• Erfarenhet som 
röntgensjuksköterska: 2-5 år 
(82%)

• Ålder: 40-49 år (82%)

• Region: Enhet Öst (80%)

Sömnstörningar (45%)

• Region: Enhet Mitt (55%)

Huvudvärk (45%)

• Erfarenhet som 
röntgensjuksköterska: 6-10 år 
(56%)

• Ålder: 30-39 år (53%)

Netto JA:
88%

(angett minst ett ja)
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Sex av tio ansåg 
att bemanningen 
var för låg redan 
innan pandemin

FRÅGA: Hur såg bemanningen av 
röntgensjuksköterskor ut på din enhet före 
coronapandemins utbrott? 

15

61%

31%

7%

1%

För få

Rätt antal

Ingen uppfattning

För många

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Totalt (n=736)

För få (61%)

• Region: Enhet Sydost (70%)

• Fler än 30 personer arbetar totalt på 
enheten (66%)

Rätt antal  (31%)

• Region: Enhet Norr (44%)

• Erfarenhet som röntgensjuksköterska: 2-5 år 
(39%)
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Drygt sju av tio 
upplever att 
bemanningen är 
för låg idag 

FRÅGA: Hur upplever du bemanningen av 
röntgensjuksköterskor på din enhet idag?

16

73%

23%

3%

1%

För få

Rätt antal

Ingen uppfattning

För många

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Totalt (n=736)

För få  (73%)

• Region: Enhet Sydost (83%)

• Fler än 30 legitimerade 
röntgensjuksköterskor på enheten (78%)

Rätt antal  (23%)

• Region: Enhet Norr (34%)

• Region: Enhet Syd (31%)
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23%

12%

13%

9%

9%

7%

1%

25%

10 eller fler

6-9

5

4

3

2

1

Vet ej

BAS: Anser att det är för få röntgensjuksköterskor  (n=539)

FRÅGA: Du angav att ni är för få röntgensjuksköterskor på din 
enhet. Hur många bedömer du saknas för att ni skall ha den 
bemanning som behövs?

De som svarat att det är för få röntgensjuksköterskor idag:

I genomsnitt saknas det 7 
personer per enhet

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

10 eller fler (23%)

• Fler än 30 legitimerade röntgensjuksköterskor arbetar på enheten (40%)

• Region: Enhet Sydost (34%)

• Fler än 30 totalt på enheten (32%)

5 (13%)

• 21-30 legitimerade röntgensjuksköterskor arbetar på enheten (20%)

Medel: 
7

OBS! Notera att detta 
avser svar från individer 

och inte från en enhet, det 
betyder att det är högst 

sannolikt att det finns flera 
svar för samma enhet.
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61%

29%

10%

Ja Nej Vet ej

Tre av tio upplever att de för 
närvarande inte kan hantera 
arbetsbelastningen

FRÅGA: Upplever du att du för närvarande kan hantera 
arbetsbelastningen på ditt arbete? 

BAS: Totalt (n=736)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 
Ja (61%)

• Region: Enhet Norr (72%)

• Region: Enhet Syd (71%)

Nej (29%)

• Region: Enhet Öst (38%)

• Fler än 30 legitimerade röntgensjuksköterskor arbetar på enheten (34%)

• Fler än 30 arbetar totalt på enheten (32%)
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25%

59%

16%

Ja Nej Ingen uppfattning

En av fyra har kollegor som 
inte är legitimerade 
röntgensjuksköterskor

FRÅGA: Har du på din enhet kollegor som inte är legitimerade 
röntgensjuksköterskor, men som sett till arbetsuppgifterna borde 
vara det?

BAS: Totalt (n=736)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ja (25%)

• Region: Enhet Sydost (34%)

Nej (59%)

• Region: Enhet Mitt (69%)
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56%

33%

8%

5%

2%

15%

3%

Undersköterskor

Annan legitimerad vårdpersonal

Annan högskoleutbildad personal

Högskolestudenter inom
vårdutbildning

Annan ej högskoleutbildad personal

Annat

Vet ej

BAS: Upplever att finns olegitimerad personal (n=184)

FRÅGA: Du angav i föregående fråga att det på din enhet finns personal 
som inte är legitimerade röntgensjuksköterskor men som sett till 
arbetsuppgifterna borde vara det.   Vilken/vilka utbildningar har dessa 
personer?

Svarat att det finns personal som inte är legitimerade 
röntgensjuksköterskor:

Över hälften är utbildade 
till undersköterskor

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Undersköterskor (56%)

• Region: Enhet Mitt (83%)

• Region: Enhet Norr (82%)

• 21-30 legitimerade 
röntgensjuksköterskor arbetar på 
enheten (78%)

Annan legitimerad vårdpersonal (33%)

• Fler än 30 legitimerade 

röntgensjuksköterskor arbetar  på 
enheten (46%)

Annan högskoleutbildad personal (8%)

• Erfarenhet som 
röntgensjuksköterska 2-5 år (16%)

Exempel på annat:

- “Djursjukvårdare”

- ”Sjuksköterskor”

- ”Ej färdigutbildade 
rtgsskor, studenter än”

- ”Utländsk Rtg ssk som 
arbetar för att få 
svensk legitimation”
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Signifikanta skillnader mot 
totalen

Följande undergrupper svarar i 
högre grad följande: 

62 % 32 %

40 % 54 %

16%

10%

47%

30%

28%

44%

4%

10%

5%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

... tidsbrist?

... kompetensbrister?

Mycket hög risk Hög risk Låg risk Ingen risk Ingen uppfattning

Tidsbrist ses av fler som en riskfaktor 
än kompetensbrister

BAS: Totalt (n=736)

Topbox BottomboxFRÅGA: Hur upplever du för närvarande risken för kvalitetsbrister på din enhet när 
det gäller röntgenundersökningar eller behandlingar på grund av…

... tidsbrist? - Topbox (62%)

• Fler än 30 legitimerade 
röntgensjuksköterskor arbetar på 
enheten (70%)

• Fler än 30 arbetar totalt på enheten 
(68%)

... tidsbrist? - Bottombox (32%)

• Region: Enhet Norr (46%)

• Ålder: 60+ år (43%)

• Kön: Man (40%)

... kompetensbrister? - Topbox (40%)

• Region: Enhet Öst (54%)

• Fler än 30 legitimerade 
röntgensjuksköterskor arbetar på 
enheten (47%)

... kompetensbrister? - Bottombox 
(54%)

• Region: Enhet Syd (63%)



22 © Novus 2021. All rights reserved. www.novus.se22

26 %

54 %

16 %
4 %

Ja, regelbundet Ja, vid enstaka tillfällen Nej Ingen uppfattning

En av fyra menar att 
tidsbrist regelbundet 
skapar kvalitetsbrister

BAS: Totalt (n=736)

…tidsbrist?

FRÅGA: Upplever du att det förekommer kvalitetsbrister på din enhet när det 
gäller röntgenundersökningar eller behandlingar på grund av…

15 %

47 %
31 %

7 %

Ja, regelbundet Ja, vid enstaka tillfällen Nej Ingen uppfattning

…kompetensbrister?

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

... tidsbrist? - Netto: JA (80%)

• Erfarenhet som 
röntgensjuksköterska: 2-5 år 
(89%)

... kompetensbrister? - Netto: JA 
(62%)

• Fler än 30 legitimerade 
röntgensjuksköterskor arbetar  på 
enheten (71%)

• Region: Enhet Öst (71%)

... kompetensbrister? - Nej (31%)

• Region: Enhet Norr (43%)

• Region: Enhet Syd (40%)

80%

62%
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Tre av tio anser att 
avvikelserapporterna ökat
FRÅGA: Hur har antalet avvikelserapporter förändrats under pandemin?

5%

26%

17%

1%

0%

50%

Ökat kraftigt

Ökat en del

Ingen skillnad

Minskat en del

Minskat kraftigt

Ingen uppfattning

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Totalt (n=736)

Ökat (31%)

• Erfarenhet som röntgensjuksköterska: 2-5 år 
(43%)

Ingen skillnad (17%)

• Ålder: 60+ år (26%)

• Erfarenhet som röntgensjuksköterska: Mer 
än 20 år (23%)

Ökat
31%

Minskat
2%
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32%

13%

1%

5%

22%

9%

26%

Ja, vi lyckas alltid rekrytera
röntgensjuksköterskor

Nej, vi rekryterar även annan
legitimerad vårdpersonal

Nej, vi rekryterar även annan
högskoleutbildad personal

Nej, vi anställer också
högskolestudenter som går

vårdutbildning

Nej, vi anställer även
undersköterskor

Nej, vi anställer även personer med
annan kompetens

Vet ej/ej aktuellt

BAS: Totalt (n=736)

FRÅGA: Lyckas ni rekrytera röntgensjuksköterskor för de tjänster 
där man bör ha den utbildningen? 

a) Vid rekrytering av röntgensjuksköterskor såsom det var före 
pandemin

Före pandemin:

Fyra av tio svarar att de inte
lyckats rekrytera 
röntgensjuksköterskor

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ja, vi lyckas alltid rekrytera röntgensjuksköterskor (32%)

• Erfarenhet som röntgensjuksköterska: 2-5 år (41%)

• Region: Enhet Öst (38%)

• Fler än 30 legitimerade röntgensjuksköterskor arbetar på enheten (38%)

Netto: NEJ (42%)

• Region: Enhet Mitt (58%)

• Region: Enhet Sydost (57%)

TOTALT NEJ:
42%

(angett minst ett nej)
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31%

10%

1%

5%

18%

7%

35%

Ja, vi lyckas alltid rekrytera
röntgensjuksköterskor

Nej, vi rekryterar även annan
legitimerad vårdpersonal

Nej, vi rekryterar även annan
högskoleutbildad personal

Nej, vi anställer också
högskolestudenter som går

vårdutbildning

Nej, vi anställer även
undersköterskor

Nej, vi anställer även personer med
annan kompetens

Vet ej/ej aktuellt

BAS: Totalt (n=736)

FRÅGA: Lyckas ni rekrytera röntgensjuksköterskor för de tjänster där man 
bör ha den utbildningen? 

b) Vid rekrytering av röntgensjuksköterskor under pandemin 

Under pandemin:

En av tre svarar att de inte 
lyckats rekrytera 
röntgensjuksköterskor

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ja, vi lyckas alltid rekrytera röntgensjuksköterskor (31%)

• Erfarenhet som röntgensjuksköterska: 2-5 år (38%)

• Region: Enhet Öst (38%)

Netto: NEJ (34%)

• Region: Enhet Sydost (51%)

• Erfarenhet som röntgensjuksköterska: Mer än 20 år (41%)

TOTALT NEJ:
34%

(angett minst ett nej)
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56%

47%

45%

5%

11%

11%

Ökat ansvar/funktionsansvar

Mer arbete

Ökad stress

Får fokusera på uppgifter där min
kompetens är nödvändig, och

kollegor med annan kompetens
placeras inom utveckling/forskning

Annat

Det påverkar inte mig alls

BAS: Inte lyckats rekrytera rätt personal  (n=331)

FRÅGA: Hur påverkar det din arbetssituation att ni även anställer personer 
som inte har de kvalifikationer som ansvarsområdet egentligen kräver?

De som svarat nej, inte lyckats rekrytera rätt utbildad personal:

Nära sex av tio upplever att 
bristande kvalifikationer har 
lett till ökat ansvar

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Mer arbete (47%)

• Erfarenhet som röntgensjuksköterska: 2-5 år 
(62%)

Ökad stress (45%)

• Erfarenhet som röntgensjuksköterska: 2-5 år 
(68%)

Exempel på annat:

- “Finns ingen att anställa”

- ” Ökat arbete under 
upplärning och 
internutbildning”

- ”Problemet kvarstår 
eftersom de inte kan 
utföra bildtagning och 
avlösa för rast.”
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29%

48%

22%

Ja Nej Vet ej

Tre av tio anger att de fått 
avstå från vissa behandlingar 
på grund av kompetensbrist

FRÅGA: Har ni på er enhet fått avstå från att genomföra vissa 
undersökningar eller behandlingar på grund av kompetensbrist?

BAS: Totalt (n=736)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande:

Nej (48%)

• Ålder: 60+ år (60%)

• Region: Enhet Syd (60%)

• 11-15 legitimerade röntgensjuksköterskor 
arbetar på enheten (59%)

• Erfarenhet som röntgensjuksköterska: Mer 
än 20 år (57%)
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Ej akuta, elektiva och 
CT-undersökningar 
har behövts 
nedprioriteras

FRÅGA: Finns det undersökningar eller 
behandlingar som ni har behövt 
nedprioritera under pandemin?

BAS: Totalt (n=736)

Ett urval av citat: 

Ej akuta undersökningar

CT-undersökningar

Elektiva undersökningar

” Elektiva med förlängda väntetider, 
även subakuta”

” Narkosundersökningar på MR, samt 
mindre akuta MR-undersökningar”

” Ct undersökningar och kontroller av t 
ex cancerpatienter”

” Längre väntetid få covid pat tar längre 
tid pga städningen tar tid. Vi har inte 
kunnat boka på dom vanligt vid tex ct”

” Tidsbokade undersökningar, akuta 
undersökningar”

För samtliga öppna svar, se bifogad excel-fil

31 %

21 %

47 %

Ja

Nej, inga undersökningar eller behandlingar har
behövts nedprioriteras

Vet ej
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Karriär  
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84%

13%
2%

Ja Nej Vet ej

Drygt åtta av tio anser att 
arbetsuppgifterna är rätt 
sett till kompetens och 
erfarenhet
FRÅGA: Anser du att du i huvudsak får arbeta med vad du tycker är rätt 
arbetsuppgifter sett till din kompetensprofil och erfarenhet?

BAS: Totalt (n=736)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ja (84%)

• Region: Enhet Syd (91%)

Nej (13%)

• Region: Enhet Öst (21%)
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62%

31%

8%

Ja Nej Vet ej

Drygt sex av tio anser att de 
har möjlighet att utvecklas i 
arbetet

FRÅGA: Anser du att du har möjlighet att utvecklas i ditt arbete?

BAS: Totalt (n=736)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ja (62%)

• Region: Enhet Syd (73%)

Nej (31%)

• Region: Enhet Mitt (39%)

• Region: Enhet Öst (37%)
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59%

51%

44%

34%

32%

16%

11%

4%

1%

7%

3%

Arbetskamrater

Löneutveckling

Möjligheter till
kompetensutveckling

Patientkontakt

Ansvar som röntgensjuksköterska

Specialisering

Min chef/mina chefer

Arbetslokaler

Att bli chef

Annat

Inget som motiverar

BAS: Totalt (n=736)

FRÅGA: Vad är motiverande för att du ska fortsätta ditt arbete 
som röntgensjuksköterska? 

Arbetskamraterna och 
löneutvecklingen motiverar 
flest att fortsätta

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Arbetskamrater (59%)

• Region: Enhet Syd (67%)

• Erfarenhet som 
röntgensjuksköterska: 6-10 år 
(66%)

• 21-30 legitimerade 
röntgensjuksköterskor arbetar på 
enheten (66%)

• Ålder: 30-39 år (66%)

Löneutveckling (51%)

• Ålder: 30-39 år (62%)

• Erfarenhet som 
röntgensjuksköterska: 2-5 år 
(60%)

Möjligheter till kompetensutveckling 
(44%)

• Ålder: 30-39 år (51%)

Exempel på annat:

”Svårt med Max tre svar. 
Alla är viktiga och jag har 
dem.”

” Arbetsmiljö”

”Bättre schema med mer 
återhämtning”

” Närhet till mitt hem”
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86%

12%
2%

Ja Nej Vet ej

Nära nio av tio anser att de 
har modern teknik på deras 
arbetsplats

FRÅGA: Anser du att din arbetsplats har modern teknik vad gäller 
röntgenutrustning?

BAS: Totalt (n=736)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ja (86%)

• Fler än 30 legitimerade röntgensjuksköterskor arbetar på enheten 
(93%)

• Region: Enhet Syd (93%)

• Region: Enhet Sydost (93%)

• Fler än 30 totalt arbetar på enheten (92%)

Nej (12%)

• Erfarenhet som röntgensjuksköterska: 2-5 år (19%)
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64%

28%

9%

Jag brukar få tillräcklig utbildning

Jag brukar inte få tillräcklig utbildning

Vet ej

Nära tre av tio anser att de 
inte brukar få tillräcklig 
utbildning i ny utrustning

FRÅGA: När/om ny teknik introduceras på din arbetsplats, i vilken 
utsträckning får du utbildning i den nya utrustningen?

BAS: Totalt (n=736)

Inga signifikanta skillnader att redovisa
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Nära en av sju har ett intresse av att 
arbeta utomlands

FRÅGA: Uppfattar du att det finns en arbetsmarknad utomlands för dig som röntgensjuksköterska?

15%

41%

9%

35%

Ja och det är något som
jag är intresserad av

Ja, men det är inte något
jag är intresserad av

Nej

Vet ej

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Totalt (n=736)

Netto: JA (56%)

• Erfarenhet som röntgensjuksköterska: 11-15 
år (66%)

Ja och det är något som jag är intresserad av 
(15%)

• Region: Enhet Öst (23%)
Netto: Ja

56%
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Sju av tio anser att utbildningens 
innehåll stämmer med det dagliga 
arbetet
FRÅGA: Hur väl stämmer ditt utbildningsinnehåll med de förväntningar och krav du möter i ditt dagliga 
arbetsutövande? 

13%

58%

14%

2%

13%

Stämmer i
mycket hög grad

Stämmer i hög
grad

Stämmer i låg
grad

Stämmer inte alls

Ingen synpunkt

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad 
följande: 

BAS: Totalt (n=736)

Stämmer i mycket hög grad (13%)

• Erfarenhet som röntgensjuksköterska: Mer 
än 20 år (19%)

Stämmer i hög grad (58%)

• Erfarenhet som röntgensjuksköterska: 2-5 år 
(66%)

Netto: Stämmer inte (16%)

• 11-15 legitimerade röntgensjuksköterskor 
arbetar på enheten (22%)

• Ålder: 30-39 år (21%)

Stämmer
71%

Stämmer 
inte 
16%
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76%

5%

19%

Ja, jag anser att det ska finnas

Nej, jag ser inget behov av det

Vet ej

Tre av fyra anser att det ska 
finnas en nationellt reglerad 
specialistutbildning

FRÅGA: Anser du att det ska finnas en nationellt reglerad 
specialistutbildning för röntgensjuksköterskor eller anser du inte det?

BAS: Totalt (n=736)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ja, jag anser att det ska finnas (76%)

• Erfarenhet som röntgensjuksköterska: 2-5 år 
(85%)
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Bland de som anser att det ska finnas en 
specialistutbildning:

MR, datortomografi 
och CT-röntgen 
nämns mest
FRÅGA: När det gäller en eventuell 
specialistutbildning för röntgensjuksköterskor, 
inom vilket/vilka områden vill du fördjupa dig i?

BAS: Bland de som anser att det ska 
finnas en specialistutbildning (n=558)

Ett urval av citat: 

MR

CT-röntgen

Datortomografi
” Forskningsmetodik och optimering inom 
datortomografi”

” MR, DT, Skelett, Genomlysning”

” CT, MR, Akutsjukvård, 
Läkemedelshantering.”

” Specialiserade CT-undersökningar, 
systematiskt dosförbättringsarbeten, 
fördjupad kunskap i hur strålning och 
kontrastmedel påverkar kroppen och 
kroppens funktioner.”

” MR, DT och skelett”

För samtliga öppna svar, se bifogad excel-fil
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AI-teknik, MR och 
ultraljud nämns av 
flera 

FRÅGA: Om du tänker 10 år framåt, ser du att 
röntgensjuksköterskor som profession skulle 
behöva kompetens inom andra områden än vad 
de traditionellt har idag?

BAS: Totalt (n=736)

Ett urval av citat: 

AI-teknik

Ultraljudsundersökningar

MR

”Kommer behöva ökad kompentens i det 
digital flödet, maskinparken blir allt mer 
avancerad och både AI och andra 
verktyg kommer att bli en del av 
röntgenverksamheten”

”Tänker att magnetkamera- och 
ultraljudsundersökningar är områden 
som kommer att utvecklas ännu mer 
och där kommer det behövas större 
kompetens.”

”Säkerligen mer MR och nuklearmedicin”

”Fördjupning i diagnostik i CT-MR-bilder”

”AI och etisk medvetenhet kring att 
överlåta ansvar till ett artificiellt 
tänkande; medicinsk prioritering av 
remisser”

För samtliga öppna svar, se bifogad excel-fil

25 %

16 %
59 %

Ja Nej Vet ej
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Lön



41 © Novus 2021. All rights reserved. www.novus.se41

21%

35%

21%

16%

8%

Under 30.000 kr/månad

30.000-34.999 kr/månad

35.000-39.999 kr/månad

40.000 kr/månad eller mer

Vet ej/Vill ej uppge

BAS: Totalt (n=736)

FRÅGA: Vad är din grundlön idag utan tillägg?

Största andelen har en 
grundlön på 30 000-34 999 
kr/månad

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Under 30.000 kr/månad (21%)

• Erfarenhet som röntgensjuksköterska: 2-5 år (59%)

30.000-34.999 kr/månad (35%)

• Erfarenhet som röntgensjuksköterska: 6-10 år (72%)

• Ålder: 30-39 år (54%)

• Erfarenhet som röntgensjuksköterska: 11-15 år (50%)

• Region: Enhet Norr (45%)

40.000 kr/månad eller mer (16%)

• Erfarenhet som röntgensjuksköterska: Mer än 20 år (44%)

• Ålder: 60+ år (33%)

Medelvärde: 39475 kr/månad
Median: 34000 kr/månad



42 © Novus 2021. All rights reserved. www.novus.se42

24%

26%

34%

16%

0%

Upp till 28.000 kr/månad

28.000-29.999 kr/månad

30.000 kr/månad

Mer än 30.000 kr/månad

Vet ej/Vill ej uppge

BAS: Totalt (n=736)

FRÅGA: Vad anser du är ett rimligt lönespann för röntgensjuksköterskor, 
från ingångslön till maxlön för den mest erfarne och särskilt yrkesskicklige? 
Ingångslön

Ingångslön: Medelvärdet för 
en rimlig ingångslön landar 
på ca 30 000 kr/månad

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Upp till 28.000 kr/månad (24%)

• Erfarenhet som 
röntgensjuksköterska: 11-15 år 
(37%)

• Region: Enhet Mitt (34%)

• Ålder: 30-39 år (33%)

• Erfarenhet som 
röntgensjuksköterska: 6-10 år 
(33%)

Mer än 30.000 kr/månad (16%)

• Ålder: 60+ år (25%)

• Region: Enhet Öst (24%)

30.000 kr/månad (34%)

• Ålder: 50-59 år (42%)

Medelvärde: 29312 kr/månad
Median: 30000 kr/månad
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37%

31%

56%

0%

Upp till 45.000 kr/månad

45.001-50.000 kr/månad

Mer än 50.000 kr/månad

Vet ej/Vill ej uppge

BAS: Totalt (n=736)

FRÅGA: Vad anser du är ett rimligt lönespann för 
röntgensjuksköterskor, från ingångslön till maxlön för den mest 
erfarne och särskilt yrkesskicklige? 

Maxlön

Maxlön: Medelvärdet för en 
rimlig maxlön landar på 
ca 50 000 kr/månad

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Mer än 50.000 kr/månad (56%)

• Region: Enhet Öst (68%)

• Erfarenhet som röntgensjuksköterska: Mer än 
20 år (64%)

Upp till 45.000 kr/månad (37%)

• Erfarenhet som röntgensjuksköterska: 2-5 år 
(47%)

• Region: Enhet Norr (46%)

Medelvärde: 50487 kr/månad
Median: 50000 kr/månad
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Utmaningar: Löner, 
kompetensutveckling 
och arbetstider

FRÅGA: Ange kort dina tankar kring 
utmaningarna i din yrkesroll och vad du anser att 
Vårdförbundet framför allt bör fokusera på i sitt 
arbete för dig:

BAS: Totalt (n=736)

Ett urval av citat: 

Lönefrågor

Arbetstid

Kompetensutveckling

” Kompetensutveckling i takt med 
teknikutveckling”

” Modernisera våra arbetstider. Vi har jourarbete 
vilket tillhör stenåldern.”

” Vi behöver byta namn, vi är inte sjuksköterskor. 
Vi är radiografer. Vi behöver löneutveckling som 

motsvarar den spetskompetens vi har.”

”Arbetstider, arbetsmiljö samt 
kompetensutveckling”

” Lönen är väldigt 
avgörande och 

arbetsmiljö som nr 2.”

För samtliga öppna svar, se bifogad excel-fil
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Bakgrundsfrågor
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VERKSAMHETSOMRÅDEN

ANTAL ÅR I YRKET

SEKTOR

Profilfrågor

93% 7%

BAS: Totalt (n=736)

38%
17%

13%
9%
9%

2%
11%

Klinisk kemi

Klinisk fysiologi

Mikrobiologi

Patologi/cytologi

Transfusionsmedicin

Chef/ledare

Annat

Offentlig sektor Privat sektor

9%

18%

21%

15%

10%

27%

Mindre än 2 år

2-5 år

6-10 år

11-15 år

16-20 år

Mer än 20 år

UTBILDNING

78%

6%

2%

1%

0%

12%

Kandidatexamen

Magisterexamen

Masterexamen

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Annat

VERKSAMHETSOMRÅDEN

69 %
67 %
66 %

63 %
53 %

36 %
32 %
31%

29%
24%

14%
7%
6%

3%
3%
2%
1%
0%

5%

Datortomografi

Konventionellröntgen

Skelettröntgen

Lungröntgen

Genomlysning

Barnröntgen

Mag-tarmröntgen

Magnetkamera

Intervention

Ultraljud

Angiografi

Mammografi

Chef/ledare

Nuklearmedicinska…

Positronemissionstomografi (PET)…

Bentäthetsmätning

Single photon-emission computed…

Positronemissionstomografi (PET)…

Annat
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2 %

7 %

6 %

10 %

12 %

61 %

3 %

1-3

4-10

11-15

16-20

21-30

Fler än 30

Vet ej

Antal anställda

FRÅGA: Ungefär hur många…

…personer arbetar det totalt på din enhet?

BAS:Totalt (n=736) 

5 %

11 %

16 %

13 %

20 %

31 %

3 %

1-3

4-10

11-15

16-20

21-30

Fler än 30

Vet ej

…legitimerade röntgensjuksköterskor arbetar det på din enhet?
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ORT

ÅLDER

KÖN

Profilfrågor

16% 84%

BAS: Totalt (n=736)

28 %

40 %

32 %

Storstäder och storstadsnära
kommuner

Större städer och kommuner
nära större stad

Mindre städer/tätorter och
landsbygdskommuner

Man Kvinna

12 %

26 %

22 %

24 %

15 %

-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60+ år

REGION

16 %

14 %

13 %

25 %

15 %

17 %

Enhet Norr

Enhet Mitt

Enhet Väst

Enhet Öst

Enhet Sydost

Enhet Syd

AVDELNING 2 %
2 %
2 %
1 %
3 %
2 %
2 %
4 %
3 %
3 %
5 %

12 %
17 %

3 %
4 %

2 %
5 %
4 %
3 %

10 %
6 %
5 %

Blekinge

Capio

Dalarna

Gotland

Gävleborg

Halland

Jämtland

Jönköping

Kalmar

Kronoberg

Norrbotten

Skåne

Stockholm

Södermanland

Uppsala

Värmland

Västerbotten

Västernorrland

Västmanland

Västra Götaland

Örebro

Östergötland
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Vi på Novus älskar frågor

Kontakter på Novus

Per Fernström

Mobil: 0739-403919

E-post: per.fernstrom@novus.se

Emil Lundin

Mobil: +46 8 128 196 72

E-post: emil.lundin@novus.se
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Enligt internationella branschregler (ESOMAR) är Novus som 
undersökningsföretag ansvariga för att våra undersökningar tolkas rätt 
vid första publicering.

För att säkerställa att våra undersökningar presenteras på ett korrekt 
sätt ber vi alltid att få se den text som skrivs med syfte att publiceras 
där Novus undersökningar omnämns.

Novus förbehåller sig rätten att korrigera felaktiga siffror och tolkningar 
som har publicerats.

Novus varumärke är en garant för att en 
undersökning har gått rätt till och att slutsatserna 
kring densamma är korrekta utifrån målet med 
undersökningen.

Publiceringsregler


