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Introduktion 

Som ssk-student  kommer du att få mycket information från huvudhandledarna om 

pratiska detaljer, koder mm första dagen på praktiken. Det blir också rundvandring 

och tillfälle att ställa frågor. Du blir presenterad för din handledare som kommer att ta 

hand om dig under din VFU. Som omvårdnadsstudent får du träffa din handledare 

när du kommer på praktik och följa med i arbetet som utförs.  

Patienter 

På röntgenavdelningen kommer hälften av patienterna akut och resten har fått en 

bokad tid inför undersökningen. Patienter i alla åldrar kan behöva röntgas. Det 

innebär att vi får träffa många barn med föräldrar, vuxna och äldre patienter. Arbetet 

är omväxlande då vi ena stunden träffar en "frisk" patient med bruten handled och 

nästa en svårt sjuk cancerpatient. 

Hur arbetar vi 

På röntgen arbetar vi både med människor och med avancerad teknologi på en 

gång. Vi möter många patienter på en dag och ska kunna utföra omfattande 

undersökningar på ett professionellt sätt, samtidigt som vi ska förmedla trygghet och 

omtanke till patienten. Som röntgensjuksköterska är vår uppgift att få fram ett så bra 

bildunderlag som möjligt, så att läkarna kan ställa diagnos. En röntgensjuksköterska 

har ett självständigt arbete som innebär att ta många egna beslut. Vi arbetar både 

dagtid och jourtid. Personalen arbetar oftast i par på varje undersökningsrum och 

växlar mellan de olika sektionerna under veckan. 

Undersökningar och behandlingar 

Röntgen är uppdelat i flera sektioner. På skelettsektionen ingår undersökningar på 

skelett, lungor, njurar och extern röntgen på intensiven eller neonatalavdelningen. De 

vanligaste förekommande undersökningarna på CT-sektionen är hjärna, thorax och 



buk. Hit kommer också traumapatienterna. Magnetkameraundersökningar har ökat 

mycket men varje undersökning tar tyvärr lång tid. Där använder man sig av 

magnetfält och radiovågor istället för röntgenstrålning. På digestionssektionen får 

patienten kontrast som vi kan följa under bildtagning. Vi lägger även in olika typer av 

dränage. På hybridsektionen utförs kärlundersökningar/behandlingar som ofta 

kombineras med operativt ingrepp. Undersökningar med ultraljud har ökat mycket 

och kan utföras på större delen av kroppen. På ultraljudet, hybridsektionen och på 

digestionssektionen utförs undersökningarna av läkare med assistans av 

sjuksköterskor och undersköterskor. Det är omväxlande att få arbeta med olika typer 

av undersökningar under veckan. 
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