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Röntgenskötare och bioanalytiker



Utbildning till röntgenskötare



❑ Enda svensk-språkiga utbildningen i 

Finland

❑ Studerande från hela Svensk-Finland

❑ Intag vartannat år

❑ Börjar hösten 2020 osv.



Studiernas uppbyggnad

Huvudämnet klinisk radiografi innefattar 
diagnostisk och terapeutisk radiografi.

Grundstudier som introduktion och språk

Yrkesstudier med 
strålning och 
strålskydd, anatomi, 
medicin, apparatur 
och undersökningar/ 
vårdåtgärder
Praktik 75 sp 

Examensarbete 15 sp



Personliga förutsättningar för vårdyrken

▪ Intresse för människor och förmåga till 
interaktion med  människor i olika åldrar

▪ God muntlig och skriftlig 
kommunikationsförmåga, samtalet viktigaste 
arbetsmetoden

▪ Etiskt förhållningssätt

▪ Kunna arbeta självständigt och fatta egna beslut

▪ Samarbetsförmåga och flexibilitet 

▪ Förmåga att söka och tillämpa information 



Studerande upplever studierna lärorika och 
varierande, pga. tvärvetenskapligheten och 
mångfalden av olika modaliteter. 



Praktiken görs på

hälsovårdscentraler, 
centralsjukhus och privata    
inrättningars röntgen-
avdelningar

isotopavdelning

strålbehandling



Röntgenskötarens arbete

Arbetar i huvudsak på röntgen, 
isotopavdelningen och strålbehandlingen.

Kan också arbeta 

✓ på företag som säljer produkter inom 
branschen

✓ På företag och organisationer som har med 
strålning att göra

✓ Inom veterinärmedicin.



Röntgenskötarens arbete

✓ Planerar och utför olika bildtagningar och 
behandlingar.

✓ Ansvarar för patientens helhetsvård och 
välbefinnande under undersökningar,  vårdåtgärder 
och behandlingar.

✓ Är ansvarig för strålsäkerheten. 

✓ Har många, ofta korta patientkontakter

✓ Arbetet är självständigt arbete men mycket 
teamarbete förekommer

✓ Arbetet sker i en högteknologisk miljö, man förenar 
god vård med dagens moderna sjukvårdsteknik





Utbildning till bioanalytiker

http://www.bioanalyytikkoliitto.fi/index.htm


En del av praktiken är laborationsundervisning och hålls i 
skolans laboratorier och på sjukhuslaboratoriet

lära sig ta prover

att förbehandla proven för att de skall kunna
analyseras på olika mindre och större apparater

att pipettera och att använda apparatur

att odla bakterier och att tolka vilken bakterie det är
samt vilken antibiotika som passar

att räkna och bedöma celler i mikroskop

göra vävnadsprover

wikipedia_bioanalytik

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bioanalytik


Praktik utförs på laboratorier på hälsovårdscentraler, 
sjukhus och inom privata sektorn

Finns möjligheter till praktik utomlands

Bilderna är tagna från våra laborationer i skolan








