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NIVÅBLADET – EN DEL I 
KARRIÄRUTVECKLINGSMODELLEN 
 

Karriärutvecklingsmodellen består av två delar.  Den ena delen är en regional, VGR-
gemensamma modell. Den är enhetlig för proffessionen i alla förvaltningar i VGR. Den andra 
är det förvaltnings- och verksamhetsspecifika Nivåbladet. Här ges förvaltningar och 
verksamheter möjlighet att komplettera och förtydliga den VGR-gemensamma modellen 
utifrån sina verksamhetsspecifika behov. 

 

REGIONAL VGR-MODELL 
• Den regionala modellen skapar en grund för samtliga förvaltningar och 

verksamheter. 

• Modellen beskriver formella krav samt arbetsuppgifter och ansvar för respektive 

nivå. 

• Modellen är övergripande och kräver förtydligande av respektive förvaltning. 

 

FÖRVALTNING - NIVÅBLAD 
• Den regionala modellen behöver förtydligas och kompletteras av respektive 

förvaltning. 

• Det som uttrycks i förvaltningens modell blir gemensamt för samtliga 

förvaltningens verksamhet. 

• Obligatoriskt för förvaltningen att förtydliga för respektive nivå i modellen: 

- Formella krav 

- Arbetsuppgifter och ansvar 

- Förvaltningsgemensam kompetenspåfyllnad/utbildning 

• Det är ej tillåtet att avvika från den regionala modellen genom att exempelvis lägga 

till eller ta bort nivåer eller ändra beskrivningarna. Syftet är att förtydliga och 

komplettera det övergripande innehållet.  
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RÖNTGENSJUKSKÖTERSKANS SPECIFIKA 
KOMPETENS OCH KUNSKAPSOMRÅDE 
”Radiografi är röntgensjuksköterskans huvudområde, professionens kunskaps- och forskningsområde 

och därmed även dennes ansvarsområde. Radiografi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som 

hämtar kunskaper främst från omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik samt medicin. 

Radiografi involverar samtliga fyra områden och relationen dem emellan.  

Radiografi bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. För kunskapsutvecklingen inom radiografi 

är interaktion mellan huvudområdets teoretiska och verksamhetsförlagda delar centralt. Inom 

huvudområdet radiografi beaktas individ- familje- och samhällsperspektivet. Grunden i 

röntgensjuksköterskans arbete är mötet med människor i alla åldrar och vårdbehov. Mötet mellan 

röntgensjuksköterskan och vårdtagare bedöms som ett kortmöte under specifika förhållanden, som 

karakteriseras av metodologiska och teknologiska genomföranden av undersökningar eller 

behandlingar.  

Utbildning inom området radiografi ska ge de kunskaper som krävs inom olika metoder för att 

genomföra undersökningar och behandlingar i diagnostiskt och behandlande syfte med hjälp av 

bildgivande morfologiska och funktionella metoder. Utbildningen ska också ge de kunskaper i 

omvårdnad som krävs för att etablera och vidmakthålla en omvårdande relation före, under och 

efter en röntgenundersökning eller behandling.  

Central kunskap inom radiografi är planering, genomförande och utvärdering av undersökningar 

och/eller behandlingar avseende bildkvalitet, stråldos och strålningssäkerhet. Patientsäkerhet är en 

grundläggande kunskap inom radiografi. Undersökningar och behandlingar skall alltid ske i 

samverkan med vårdtagare och närstående utifrån vårdtagarens behov och förutsättningar. 

Huvudområdet radiografi beaktar också kunskap som bidrar till förståelse för interaktion mellan 

vårdmiljö, teknik och människa. ” 

Källa: Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska, 2011.  
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamhet:       

NIVÅ 1: LEGITIMERAD 
RÖNTGENSJUKSKÖTERSKA 
På Sahlgrenska Universitetssjukhuset ingår alla nyutexaminerade 
röntgensjuksköterskor i ett så kallat radiologiskt basår det första året av sin 
anställning. Under basåret avsätts tid för diskussion och reflektion över olika 
vårdsituationer som kan uppstå, så att röntgensjuksköterskan får möjlighet att 
utveckla sina kunskaper och färdigheter. Det radiologiska basåret innehåller ett 
antal utbildningar och avsatt tid för processorienterad handledning. 

En nyutbildad och nyanställd röntgensjuksköterska genomgår sjukhusets gemensamma 
introduktion och verksamhetens arbetsplatsintroduktion. När hen har introducerats i 
verksamheten påbörjas ett självständigt arbete. Under det första anställningsåret upprättas 
en individuell utvecklingsplan som kontinuerligt följs upp tillsammans med närmaste chef.  
 

KOMPETENS OCH FORMELLA KRAV 
 Legitimerad röntgensjuksköterska med mindre än 12 månaders erfarenhet 

 Deltagande i det Kliniska basåret 

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Introduceras i verksamheten och till arbetet som röntgensjuksköterska 

 Arbetar självständigt med stöd inom en eller flera modaliteter samt utifrån matrisen 
för Kliniskt basår, så långt det är möjligt 

 Får adekvata behörighetsbevis för nivån och för avdelningen, till exempel körkort på 
en eller flera modaliteter 

 Är en aktiv forskningskonsument 

       

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Kliniskt Basår 

 Genomgår arbetsplatsens och den sjukhusgemensamma introduktionen 

 Har en mentor, exempelvis en mer erfaren röntgensjuksköterska, som utses 
av närmaste chef vid anställningens början. 

 Individuell utvecklingsplan upprättas 

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling 

o       
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamhet:       

NIVÅ 2: LEGITIMERAD 
RÖNTGENSJUKSKÖTERSKA 
Röntgensjuksköterskan arbetar självständigt i sin roll och medverkar aktivt i verksamhetens 
förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån fastställda mål. Tillsammans med kollegor bidrar 
röntgensjuksköterskan till dagligt förbättringsarbete och ökad patientsäkerhet. Hen är även 
delaktig i ett eller flera ansvarsområden och bidrar till att stötta och utveckla andra.  

Röntgensjuksköterskan har tillräcklig erfarenhet för att stödja nyutbildade 
röntgensjuksköterskor och introducera nya kollegor, i den mån hen själv inte är nyanställd. 
Det dagliga arbetet följs upp och stäms av regelbundet med närmaste chef. Dialog om 
röntgensjuksköterskans individuella utvecklingsplan sker årligen i samband med mål- och 
utvecklingssamtal.  

Nivå 2 delas i sin tur in i två nivåer (nivå 2.1 respektive nivå 2.2) beroende på erfarenhet i 
yrket. 
 

KOMPETENS OCH FORMELLA KRAV 
 Legitimerad röntgensjuksköterska 

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR – NIVÅ 2:1 
 Arbetar självständigt i kliniskt arbete som röntgensjuksköterska 

 Bidrar till erfarenhetsutbyte och har förmåga att behärska oförutsedda 
händelser och göra prioriteringar  

 Medverkar aktivt i verksamhetens förbättringsarbete 

 Kan ha ett eller flera specifika tidsbegränsade mindre ansvarsområden 

 Introducerar nya kollegor 

 Kan handleda studenter på grundnivå 

 Är en aktiv forskningskonsument  

 Kan delta i forsknings- och/eller innovationsprojekt 
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ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR – NIVÅ 2:2 
(FÖRDJUPAD NIVÅ) 

Utöver arbetsuppgifter och ansvar på nivå 2.1 ingår följande: 

 Har arbetslivserfarenhet på minst 3 år 

 Har en betydande roll i verksamheten 

 Kan ha avgränsat och tidsbegränsat ansvarsområde 

 Tar ansvar för att utveckla sitt ansvarsområde utifrån erfarenhet och evidens 

 Bedömer och optimerar bildkvalitet 

 Tar ansvar för kvalitet och kvantitet i arbetssätt och utförande 

 Fungerar som mentor inom Kliniskt basår  

 Är en aktiv forskningskonsument 

 Kan delta i forsknings- och/eller innovationsprojekt 

       

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING (BÅDA 
NIVÅERNA) 

 Kurser och utbildningar riktade mot specifika ansvarsområden  

 Studenthandledarutbildning 

 Individuell utvecklingsplan följs upp och stäms av regelbundet  

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling: 
o       
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamhet:       

NIVÅ 3: LEGITIMERAD 
RÖNTGENSJUKSKÖTERSKA 
Röntgensjuksköterskan utvecklar och bedriver självständigt arbete inom verksamhetens 
specialområden och har förmåga att behärska oförutsedda händelser. Genom sin erfarenhet 
har hen förmåga att prioritera och analysera komplexa situationer och kan därmed arbeta 
självständigt i omvårdnadsprocessen. 

Röntgensjuksköterskan får möjlighet till fördjupning genom kurser och utbildningar med 
inriktning mot ansvarsområden inom specifika verksamhetsområden. Hen handleder 
studenter på grundnivå och stödjer mindre erfarna kollegor. Röntgensjuksköterskan 
introducerar nya kollegor på arbetsplatsen.  

Nivå 3 delas i sin tur in i två nivåer (nivå 3.1 respektive nivå 3.2) beroende på erfarenhet i 
yrket. 

KOMPETENS OCH FORMELLA KRAV 
 Legitimerad röntgensjuksköterska 

 Specialutbildning (minst 30 högskolepoäng) inom verksamhetsområdet 
alternativt funktionsutbildning där verksamheten identifierat ett behov 

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR – NIVÅ 3:1  
 Arbetar utifrån modellen om värdebaserad vård 

 Har mycket god förmåga att behärska oförutsedda händelser 

 Har mycket god förmåga att som lagledare leda och fördela arbetsuppgifter och 
göra övergripande prioriteringar 

 Bidrar till erfarenhetsutbyte 

 Driver och utvecklar verksamheten inom ett eller flera ansvarsområden 

 Introducerar nya kollegor 

 Handleder kollegor i deras kompetensutveckling 

 Handleder studenter på grundnivå 

 Är en aktiv forskningskonsument  

 Deltar i forsknings- och/eller innovationsprojekt  
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ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR – NIVÅ 3:2 
(FÖRDJUPAD NIVÅ) 
Utöver arbetsuppgifter och ansvar på nivå 3.1 ingår följande: 

 Arbetar självständigt inom något specialområde, till exempel som 
strålsäkerhetsansvarig 

 Tar ansvar för att utveckla ett ansvarsområde utifrån erfarenhet och evidens 

 Kan delta i regionala upphandlingar utifrån sin specialistkunskap 

 Tillämpar kunskaper inom strålningsfysik och teknologi, för att på så sätt optimera 
undersökningar vad gäller kvalitet och stråldos 

 Bedömer och optimerar bildkvalitet 

 Ansvarar för utvärdering och säkerhet vad gäller strålning och magnetisk 
resonanstomografi 

 Fungerar som mentor inom Kliniskt basår 

 Kan vara huvudhandledare utan formell magisterexamen  

 Är en aktiv forskningskonsument  

 Deltar i forsknings- och/eller innovationsprojekt  

       

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Kurser och utbildningar riktade mot specifika ansvarsområden 

 Planerar och deltar aktivt i kurser och kongresser eller motsvarande 

 Påbörjar eventuellt magister- eller masterutbildning 

 Påbörjar eventuellt handledarutbildning på avancerad nivå 

 Individuell utvecklingsplan följs upp och stäms av regelbundet  

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling: 
o       
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamhet:       

NIVÅ 4: LEGITIMERAD 
RÖNTGENSJUKSKÖTERSKA  
Röntgensjuksköterskan initierar och driver metod- och verksamhetsutveckling tillsammans med 
andra professioner baserad på evidens och vetenskap inom sitt specialområde.  

Röntgensjuksköterskan utvecklar och förmedlar kunskap och kan handleda studenter på avancerad 
nivå inom sitt specifika ansvarsområde. På avancerad nivå kan hen kan vara modalitetsspecialist, 
huvudhandledare eller adjungerad lärare för röntgensjuksköterskestudenter. 
Röntgensjuksköterskan medverkar i projekt- eller forskningsarbete.  

Ofta innebär nivå 4 tidsbegränsade förordnanden (3–5 år) inom olika ansvarsområden.  

KOMPETENS OCH FORMELLA KRAV 
 Legitimerad röntgensjuksköterska  

 Magisterexamen eller påbörjad masterutbildning (minst 60 högskolepoäng) 
eller funktionsutbildning där verksamheten identifierat ett behov 

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Arbetar självständigt inom sitt specialistområde 

 Har ett definierat vårdansvarsområde 

 Utvecklar och förmedlar kunskap inom sitt specialistområde 

 Deltar i eller leder verksamhetsanpassade specialuppdrag 

 Handleder studenter på grundnivå eller avancerad nivå 

 Kan vara huvudhandledare eller adjungerad lärare 

 Introducerar nya kollegor och är ett stöd för kollegor 

 Medverkar aktivt i forsknings- och/eller innovationsprojekt samt identifierar 
relevanta forsknings- och/eller innovationsfrågor 

 Förmedlar kunskap och bidrar till utveckling utifrån ett vetenskapligt synsätt 

       

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Kurser och utbildningar riktade mot specifika ansvarsområden 

 Har studerat studenthandledning på avancerad nivå (7,5 högskolepoäng) 

 Påbörjar eventuellt masterutbildning 

 Planerar och påbörjar doktorandutbildning 
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 Planerar och deltar aktivt i kurser och kongresser eller motsvarande 

 Kan handleda andra i att planera och genomföra kurser och utbildningar riktade 
mot specifika ansvarsområden 

 Individuell utvecklingsplan följs upp och stäms av regelbundet  

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling: 
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Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamhet:       

NIVÅ 5: LEGITIMERAD 
RÖNTGENSJUKSKÖTERSKA  
Röntgensjuksköterskan arbetar till minst 50 procent i patientnära arbete samt driver och utvecklar 
verksamheten bland annat genom patientnära forskning och utveckling. Hen förmedlar kunskap 
och deltar aktivt i metodutveckling utifrån ett vetenskapligt synsätt och kan vara huvudhandledare 
eller adjungerad lärare samt handleda studenter.  
 
Röntgensjuksköterskan planerar och deltar i nationella och internationella kurser. Utbildning är en 
viktig del av kompetensutvecklingen.  

KOMPETENS OCH FORMELLA KRAV 
 Legitimerad röntgensjuksköterska med magisterexamen eller mastersexamen 

alternativt specialistutbildning (minst 60 högskolepoäng) inom 
verksamhetsområdet 

 Gedigen erfarenhet – ofta minst 10 år 

 Studenthandledning på avancerad nivå (7,5 högskolepoäng) 

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
Modalitetsspecialist  

 Leder verksamhetsanpassade specialuppdrag 

 Utvecklar, utbildar och förmedlar kunskap inom sitt specialistområde 

 Driver och utvecklar verksamheten, bland annat genom patientnära forskning och 
utveckling 

 Är aktiv i samverkan med Göteborgs universitet, till exempel som föreläsare i sitt 
specialområde 

 Handleder studenter på avancerad nivå 

 Introducerar nya kollegor och är ett stöd för kollegor 

 Driver forsknings- och/eller innovationsprojekt  

 Förmedlar kunskap, driver utveckling samt stödjer kollegor utifrån ett 
vetenskapligt synsätt 

       
 

Avancerad huvudhandledare  

 Kan vara adjungerad lärare 

 Fungerar som stöd till medarbetare vid utvecklings- och förbättringsarbete 

 Är aktiv i samverkan med Göteborgs universitet eller annat lärosäte 
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 Handleder och undervisar studenter  

 Kan handleda vid examensarbete på kandidatnivå 

 Driver forsknings- och/eller innovationsprojekt 

 Förmedlar kunskap, driver utvecklings samt stödjer kollegor utifrån ett 
vetenskapligt synsätt 

       
 
Doktorand 

 Arbetar till minst 50 procent i klinisk verksamhet 

 Handleder studenter på avancerad nivå 

 Ansvarar för utvecklingsprojekt och kvalitetsarbete samt forskningsprojekt med 
handledning 

 Driver forsknings- och/eller innovationsprojekt 

 Förmedlar kunskap, driver utvecklings samt stödjer kollegor utifrån ett 
vetenskapligt synsätt 

       

 

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING (SAMTLIGA 
FUNKTIONER) 

 Kurser och utbildningar riktade mot specifika ansvarsområden 

 Genomgår doktorandutbildning 

 Individuell utvecklingsplan följs upp och stäms av regelbundet  

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling: 
o       

 

  



Karriärutvecklingsmodell för legitimerad röntgensjuksköterska  

 

 

 

13 

Förvaltning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Verksamhet:       

NIVÅ 6: LEGITIMERAD 
RÖNTGENSJUKSKÖTERSKA 
Röntgensjuksköterskan arbetar till minst 50 procent i patientnära arbete och är disputerad 
inom specialistområdet. Hen driver verksamhets- och vårdutvecklingsarbete eller forskning. 
Inom det specifika ansvarsområdet utvecklar röntgensjuksköterskan verksamheten, 
förmedlar kunskap och driver aktivt metodutveckling utifrån ett vetenskapligt synsätt. 

Röntgensjuksköterskan kan vara huvudhandledare eller adjungerad lärare samt handleda 
studenter. Hen ska kontinuerligt utveckla sin kunskap inom sitt specialistområde, och därför 
är deltagande i nationella och internationella kurser och utbildningar en viktig del av 
kompetensutvecklingen. 
 
På denna nivån kan medarbetare utnämnas till överprofession 

KOMPETENS OCH FORMELLA KRAV 
 Legitimerad röntgensjuksköterska med doktorsexamen 

       

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR 
 Driver och utvecklar verksamheten bland annat genom patientnära forskning och 

utveckling 

 Leder verksamhetsanpassade specialuppdrag 

 Är instruktör och bollplank samt kan vara mentor på avancerad nivå 

 Är aktiv i samverkan med Göteborgs universitet genom föreläsningar om sitt 
specialområde 

 Kan vara lektor med en del av sin anställning inom akademin 

 Utvecklar, utbildar och förmedlar kunskap inom sitt specialistområde 

 Ansvarar och leder forsknings- och/eller innovationsprojekt  

 Handleder doktorand samt vägleder och stödjer kollegor i forskning och 
innovation 

 Ansvarar för evidenssökning, implementering och utvärdering inom 
specialistområdet 

       

KOMPETENSUTVECKLING OCH UTBILDNING 
 Kurser, utbildningar och kongresser riktade mot specifikt område/modalitet, både 

i nationella och internationella forum 
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 Skriver vetenskapliga artiklar för publicering 

 Påbörjar arbete mot docentur och professur 

 Individuell utvecklingsplan som följs upp och stäms av regelbundet  

 Verksamhetsspecifik kompetensutveckling: 
o       


