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SPØRREUNDERSØKELSE RADIOGRAFER 

 

Bakgrunnsspørsmål  

1. Kjønn? 

1. Kvinne 

2. Mann 

 

2. Hvor gammel er du? 

 Skriv inn: ___ år 

 

3.  Hvilken hovedtilknytning har du til arbeidslivet? 

a. Fast ansatt 

b. Midlertidig ansatt/vikariat 

c. Tilkallingsvikar 

d. Utleid fra vikarbyrå / bemanningsselskap 

e. Selvstendig næringsdrivende 

f. Annet  

 

4. Hvor jobber du? 

 a) helseforetak 

 b) sykehus utenfor helseforetak 

 c) privat klinikk/institutt 

 d) annet. Skriv inn:  

 

5. Hvilken region jobber du i? 

Sørøst, vest, nord, midt, ikke sikker  

 

6. Hvor lenge har du arbeidet som radiograf? 

 a) under ett år 

b) 1-3 år 

c) 4-6 år 
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d) 7 år eller mer   

 

7. Hvor mange radiografer er det i din avdeling?   

a. 1-4   

b. 5-9  

c. 10-19 

d. 20-49  

e. 50 eller flere  

f. Ikke sikker 

 

Ansettelsesform og arbeidstid 

8.      Hva slags arbeidstidsordning har du? Er det… 

1. Samme arbeidstid hver dag, inkludert fleksitid (dagarbeid) 

2. Turnusarbeid 

3. Bestemmer arbeidstiden selv  

4.  Jobber kun når arbeidsgiver har behov, for eksempel som tilkallingsvakt 

5. Annen arbeidstidsordning. Skriv inn:  

6. Ikke sikker 

 

9. Hvor ofte jobber du henholdsvis 

 Natt 

 Helg 

 Helligdag 

 Overtid 

Svarkategorier: Ukentlig, månedlig, sjelden eller aldri, ikke sikker 

   

Arbeidsmiljø 

Nå kommer det noen spørsmål om din arbeidshverdag og arbeidsmiljøet på din arbeidsplass.  

10. (QPS14)  

Hvor ofte er det nødvendig å arbeide i et høyt tempo? Er det.. 

1. Meget sjelden eller aldri 
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2. Nokså sjelden 

3. Av og til 

4. Nokså ofte 

5. Meget ofte eller alltid 

6. Ikke sikker 

 

11. (QPS15)  

Hvor ofte har du for mye å gjøre? Er det.. 

1. Meget sjelden eller aldri 

2. Nokså sjelden 

3. Av og til 

4. Nokså ofte 

5. Meget ofte eller alltid 

6. Ikke sikker 

 

12. (Sp47f) 

Hender det at du har så mye å gjøre at du må sløyfe lunsjen, må jobbe ut over din oppsatte 

arbeidsplan? Hender det … 

1. Daglig 

2. Et par dager i uka 

3. En dag i uka 

4. Et par dager i måneden 

5. Sjeldnere eller ikke i det hele tatt 

6. Ikke sikker  

 

13. (QPS47)  

I hvilken grad kan du selv bestemme ditt arbeidstempo? Vil du si.. 

1. I svært høy grad  

2. I høy grad 

3. I noen grad 

4. I liten grad  



4 
 

5. I svært liten grad 

6. Ikke sikker 

 

14. I hvilken grad opplever du at du har tilstrekkelig tid til å kvalitetssikre eget arbeid?  

1. I svært høy grad  

2. I høy grad 

3. I noen grad 

4. I liten grad  

5. I svært liten grad 

6. Ikke sikker 

 

15. I hvilken grad opplever du at avdelingen der du jobber har tilstrekkelig bemanning 

1. I svært høy grad  

2. I høy grad 

3. I noen grad 

4. I liten grad  

5. I svært liten grad 

6. Ikke sikker 

Utviklingsmuligheter og ny teknologi 

16. (Sp19a) 

Hvordan er mulighetene i jobben din til å utnytte ferdigheter, kunnskaper og erfaring du 

har fått gjennom utdanning og arbeid? Er de ... 

1. Svært gode, 

2. Gode, 

3. Dårlige, eller 

4. Svært dårlige 

5.  Ikke sikker 

17. (SpTek_a) 

Har du i løpet av de siste 3 år måtte sette deg inn i eller forholde deg til ny teknologi eller 

nye administrative systemer? Regn bare med ny teknologi eller systemer som du mener 

krevde opplæring. 
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1. Ja  18 

2. Nei  til 19 

3. ikke sikker  til 19 

 

18. (SpTek_b) 

 Hvis ja på spm 17: Ta stilling til følgende påstand: Jeg har fått nødvendig opplæring i 

forbindelse med innføringen av ny teknologi. Vil du si at du er ...  

1. Helt uenig 

2. Delvis uenig 

3. Verken enig eller uenig 

4. Delvis enig 

5. Helt enig 

 

19. Har du deltatt på kurs eller etter- og videreutdanningstilbud i løpet av de siste to årene?  

 Ja  21 

 Nei  20 

Ikke sikker 21 

 

20. Hvis «nei» på spm 19: Hvorfor har du ikke deltatt? (flere kryss mulig) 

 Ikke vært tilbud 

 Ikke nødvendig 

 Ikke tid 

 Ikke prioritert fra ledelsen 

 Må i stor grad bruke egen fritid 

 Gir ikke bedre karrieremuligheter 

 Gir ikke høyere lønn  

 

21. (SpTek_c1) 

Alt i alt, har den nye teknologien gjort at du har fått mer å gjøre, mindre å gjøre, eller er 

det ingen endring? 

1. Mer å gjøre 
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2. Mindre å gjøre  

3. Ingen endring 

4. Ikke sikker  

 

22. (SpTek_c2) 

Alt i alt, har den nye teknologien gitt deg mer innflytelse på egen arbeidsdag, mindre 

innflytelse på egen arbeidsdag, eller er det ingen endring? 

1. Mer innflytelse 

2. Mindre innflytelse 

3. Ingen endring 

4. Ikke sikker 

 

23. (SpTek_c3) 

Alt i alt, har den nye teknologien gjort at du har blitt mer effektiv, mindre effektiv, eller 

har den ikke hatt noen innvirkning?  

1. Mer effektiv 

2. Mindre effektiv 

3. Ingen innvirkning 

4. Ikke sikker 

 

24. (SpTek_c5) 

Alt i alt, har den nye teknologien gjort jobben din mer krevende, mindre krevende, eller 

har den ikke hatt noen innvirkning?  

1. Mer krevende 

2. Mindre krevende 

3. Ingen innvirkning 

4. Ikke sikker 

 

25. Alt i alt, har implementeringen av ny teknologi bidratt til at du i større eller mindre grad får 

brukt din fagspesifikke kompetanse?  

1. I større grad får brukt fagspesifikk kompetanse 
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2. I mindre grad får brukt fagspesifikk kompetanse  

3. Ingen innvirkning  

4. Ikke sikker 

 

26. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om betydningen av pakkeforløp for kreft og 

andre diagnoser for din arbeidshverdag?   

1. Innføringen av pakkeforløp har bidratt til å gjøre arbeidshverdagen mer hektisk  

2. Innføringen av pakkeforløp har gjort at jeg har mindre tid til å kvalitetssikre eget arbeid 

3. Innføringen av pakkeforløp har bidratt til mer stress i arbeidshverdagen 

4. Innføringen av pakkeforløp har ført til at avdelingen ikke har kapasitet til å gjennomføre 

pålagte oppgaver innen fristene 

 

Svarkategorier: Helt enig, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig, helt uenig, ikke 

sikker  

 

27. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om betydningen av nye pasientgrupper for 

din arbeidshverdag? (for eksempel monitorering, kontrollundersøkelser og strålebehandling i 

forbindelse kreftbehandling, intervensjonsradiologiske pasienter, flere eldre pasienter, og andre 

som tidligere ikke ble behandlet av radiografer)  

1. Nye pasientgrupper har bidratt til å gjøre arbeidshverdagen mer hektisk  

2. Nye pasientgrupper gjør at vi ikke har tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre pålagte 

oppgaver innen fristene 

3. Nye pasientgrupper har ført til at jeg i mindre grad enn tidligere får brukt min 

fagspesifikke kompetanse i arbeidet 

 

Svarkategorier: Helt enig, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig, helt uenig, ikke 

sikker  

 

Endringer i løpet av den tiden du har jobbet som radiograf 

28. Hvordan vil du karakterisere endringene i din arbeidshverdag i løpet av den tiden du har 

jobbet som radiograf?  
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Hvilken grad vil du si deg enig de følgende påstandene: 

1) Radiografyrket er blitt mer stressende i løpet av min yrkeskarriere 

2) Ny teknologi har økt arbeidstempoet 

3) Organisatoriske omorganiseringer har gjort arbeidshverdagen mindre stressende 

4) Nye pasientgrupper har gjort arbeidshverdagen mer krevende 

5) Vi har fått mindre tid til å kvalitetssikre eget arbeid 

6) Grunnbemanningen i min virksomhet er blitt redusert 

7) Min arbeidsdag er lengre i dag enn tidligere 

8) Jeg jobber mindre natt/helg/helligdag/overtid nå enn tidligere 

9) Jeg får i mindre grad bruk min fagspesifikke kompetanse nå enn tidligere 

10) Mulighetene for kurs og etter- og videreutdanning er blitt bedre 

11) Det stilles høyere kompetansekrav til radiografer i dag enn tidligere 

12) Arbeidsoppgavene er blitt mer fysisk krevende 

13) Arbeidsoppgavene er blitt mer mentalt krevende  

14) Rommet for å ta egne beslutninger i arbeidsdagen er blitt større enn tidligere 

15) Hviletiden mellom vakter har generelt blitt lengre i løpet av de seneste årene 

16) Arbeidsoppgavene er generelt blitt mindre meningsfulle 

17) Jeg kan i større grad kontrollere min egen arbeidsdag nå enn tidligere 

 

Svar kategorier: Helt enig, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig, helt uenig, ikke 

sikker  

De største utfordringene i dag 

29. Hva vil du trekke fram som de tre største utfordringene du som radiograf møter i dag? (sett 3 

kryss) 

Lengden på den enkelte vakt 

Arbeidstid per uke 

Bruk av doble vakter 

Mer intensive arbeidsdager 

Mer krevende oppgaver 

Mindre tid til å kvalitetssikre eget arbeid 

Ugunstig arbeidstid 
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Få muligheter til kurs og etter- og videreutdanning 

Implementering av ny teknologi uten tilstrekkelig opplæring 

Lite meningsfulle arbeidsoppgaver 

 Andre: Skriv inn 

 

Takk for at du tok deg tid til å svare på denne undersøkelsen. 

 


