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Röntgensjuksköterskans karriär 
  - verkligheten och visionen 



Det var bättre förr… 
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och idag… 

morfologi fysiologi hybrid 

tekniken tvingade fram nya arbetssätt… 
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Kompetens, kvalifikation och karriär… 

3. 
- klara av mer specialiserade och 
  svåra uppgifter (funktionell karriär)  
- klara fler och fler olika typer av 
  arbetsuppgifter (utvidgande karriär) 	


1. Nordstedts ordbok definierar 
    kompetens med ‘’ (tillräckligt) god 
    förmåga (för viss verksamhet) 
2. Nordstedts ordbok definierar  
    kvalifikation med ‘’erforderliga kunskaper, 
    inneboende förmåga’’ 
    Bonniers ordbok definierar kvalifikation som 
    ‘’lämplighet, behörighet, nödvändiga  
    förutsättningar’’ 
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Kompetensutvecklingsideérna tycks 
främst komma från fyra håll: 
  

  
- Verksamhetens krav på effektivitet 
 
- Individens eget behov av utveckling 

- Proffessionaliseingssträvanden 
  
- Arbetslivsforskning om arbetstillfred- 
  ställelse 
  



Utvecklingserfarenheter från  
andra länder… 

1. Consultant Radiographer 
 
2. Advanced Practicioners  

Accuracy of upper abdominal ultrasound examinations by  
sonographers in Norway,Hofman B; Radiography 19(2013) 186-189 
 
…men det finns mängder av artiklar som jfr radiologer/ 
radiographers inom ortopedi, mammo, thorax, DT…  



Karriär- och karriärvägar –  
diffusa begrepp för en radiologisk 
avdelning 
 
 
 
 
 
Sammanställt  
med Jessica Ekberg 
CLINTEC 
Karolinska Institutet 



2013-09-23 

Antal år i yrket: 9,17 
(medelvärde) 
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Har du planer för ditt framtida yrkesliv som 
röntgensjuksköterska? 

Vilken eller vilja av följande faktorer ingår i dina planer? 
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Hur väl instämmer du i att följande påståenden innebär 
karriärutveckling? 
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Ja Nej Vet	  ej

Finns det möjlighet att göra karriär på din avdelning? 

OM JA, vilka karriärmöjligheter 
finns: 
Metodansvarig 
Chefsbefattning 
 
 
OM NEJ, varför finns det inte 
det: 
”Karriärutveckling ett diffust 
begrepp” 
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Karriärmöjligheter 
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Ofta Någon	  gång Aldrig Ej	  svar
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Diskuterar ni röntgensjuksköterskor karriärmöjligheter 
på din arbetsplats? 

Vet du om det finns en plan för karriärutveckling på 
din avdelning? 

Skulle du önska att det fanns en sådan? (Om nej el 
Vet ej på frågan innan) 
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Antalet	  sökande	  till
Röntgensjuksköterskeutb.

Förändrar	  urvalet	  av	  sökande
till	  Röntgensjuksköterskeutb.

Höjer	  yrkets	  status

Kan ökade karriärmöjligheter påverka. . .  
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Vad blev då av detta? 
 
- Påverka gamla strukturer för organisation av arbetet 
 
- Röntgensjuksköterskor måste diskutera karriär o utveckling 
 
- Klinikerna måste skapa ’’tydliga’’ karriärvägar 
 
- Möjlighet till specialisering 
 
- Fördjupade kunskaper (yrke o akademisk) 



Tack o ser fram emot  
vår gemensamma resa… 

kent.fridell@ki.se 


