
Hej alla VFU handledare! 

Nu är det snart dags för röntgensjuksköterskestudenternas VFU placering i termin 4 gällande 
konventionell röntgen och mammografi (kursen M0057H). Studenterna ska göra 6 veckor VFU på 
konventionell röntgen samt 1 vecka mammografi under perioden v. 39-51, bortsett från veckorna 45 
och 50 då de har campusvecka samt övriga aktiviteter. En VFU vecka motsvarar 30 timmar. 
Resurstider och dylikt kommer att schemaläggas en del fredagar, så av den anledningen kan det vara 
bra att planera in VFU måndag - torsdag. Det kan även vara bra att ha fredagar ledig för reflektion 
samt för studieuppgifterna.  

 

Konventionell röntgen 

Under denna VFU ska studenterna träna på att utföra konventionella röntgenundersökningar av 
skelett, lungor, urinvägar och mag-tarmkanalen. Hur ni lägger upp deras VFU och planerar deras 
veckor beror mycket på er verksamhet, men alla studenter bör få vara på både skelett- och 
lunglabbet. Fokus under deras VFU ska ligga på det. Däremot har inte alla orter så mycket 
genomlysning, men om ni har det är det ju bara en fördel för studenterna. Låt dem i alla fall få vara 
med och titta på någon sådan undersökning om möjligheterna finns. Studenterna ska även träna på 
röntgensjuksköterskans omvårdnadsinterventioner som innefattar att de ska bedöma, planera, 
genomföra och utvärdera enskilda patienters behov av vård av omvårdnad i samband med olika 
röntgenundersökningar. I studiehandledningen samt kursplanen kan du läsa mer om kursen och dess 
mål. Länk till dessa hittar ni längre ner. 

För att få mer insikt i vad studenterna hittills har läst och studerat kan du i början av VFUn be att få 
läsa deras studieportfölj. I den ska de samla kursplaner och dylikt för att visa på kunskaper och 
erfarenheter de hittills har samlat på sig. Be även studenterna visa upp en individuell studentplan där 
de själva ska formulera sina inlärningsbehov och vad de har för mål under VFUn. Den kan ni sedan gå 
tillbaka till med jämna mellanrum för att se att studenterna har uppnått målen. (Jag har även bifogat 
en studentplan så att ni kan se hur en sådan ser ut). Jag har även bett studenterna skriva 
dagbok/loggbok under sin VFU samt visa den för er exempelvis en gång per vecka.  

I slutet av studenternas VFU ska du som handledare boka in ett bedömningssamtal med studenten. 
Länken till det bedömningsformulär som ni då ska använda och följa finns längre ner. Gå igenom 
varje punkt, men be först studenterna ge sin egen bedömning samt motivering/kommentar till varför 
de bedömer sig som de gör. Detta för att visa att de kan knyta samman teori och praktik. Slutligen så 
fyller du i din bedömning av studenten. I slutet av bedömningsformuläret vill jag att du ger en 
sammanfattande kommentar om studenten. Eftersom denna placering är rätt lång så 
rekommenderar jag att ni även har en mittbedömning efter ca halva tiden. Scanna gärna in det ifyllda 
formuläret och maila till mig. Ifall detta blir problem kan ni posta det på vanligt hederligt sätt, men 
tänk i så fall på att skicka en kopia till mig. Studenten ska alltid behålla originalet av 
bedömningsformuläret själv. 

 

 

 



Mammografi 

I kursen konventionell röntgen ingår mammografi som ett delmoment på 2 Hp (högskolepoäng). I 
detta moment ingår ett flertal föreläsningar inom omvårdnad, bröstanatomi, bröstpatologi samt 
undersökningsteknik gällande mammografi. Förutom föreläsningarna kommer studenterna att 
besöka mammografienheten vid Sunderby Sjukhus under campusveckan (v.37) och redan där få 
bekanta sig med modaliteten samt börja träna på olika undersökningar. Dessutom ingår 1 veckas VFU 
(30 timmar) som ska fördelas så att studenterna får se både screeningen och den kliniska 
verksamheten (två dagar på screeningen och två dagar på en klinisk enhet). 

Målet med denna VFU är att studenterna ska lära sig bildkriterier för 1:or CC och 2:or MLO. De ska 
även träna på positionering och information vid bildtagningen. Utöver detta ska de självständigt 
pröva att ta dessa projektioner under handledning. Det kan vara nyttigt att de får följa en patient 
hela vägen, att de börjar med att läsa remissen, iordningsställer rummet, är med vid ankomstsamtal 
och undersökning samt deltar (och om möjlighet finns assisterar) vid eventuella kompletterande 
undersökningar såsom ultraljud och biopsi. Ifall möjlighet och tid finns kan studenterna även 
medverka vid 3:or, konförstoringar, indikering samt preparatröntgen. 

Under VFUn skriver studenterna loggbok så att jag som lärare kan följa deras VFU och sista dagen ska 
studenterna skriva en kort sammanfattning om sina dagar. Detta ska ni som handledare läsa igenom 
för att sedan själva skriva några ord om studenten. Studenterna skickar själva in detta intyg till mig, 
så tänk på att skriva under med allas namn. 

 

Länk till studiehandledning, bedömningsformulär och mammografiintyg: 

https://www.ltu.se/student/Studera/2.89014/Vardutbildningar/Information-till-
handledare/Information-till-handledare-1.167466 

Länk till kursplanen:  

https://www.ltu.se/edu/course/M00/M0057H/M0057H-Radiografi-med-inriktning-mot-
konventionell-rontgen-1.69816?kursView=kursplan  

 

Det här blev mycket information på en och samma gång, men många av er har ju handlett studenter 
tidigare och vet hur det brukar gå till, så jag har fullt förtroende för er. :) Det är bara att ni hör av er 
om det uppstår frågor och funderingar, antingen via mail sara.larsson@ltu.se eller tel. 0920-493841.  

Hoppas att allt kommer att gå bra och tack för att ni tar emot våra studenter!  

Med vänliga hälsningar 

Kursansvarig  

Sara Larsson 
Universitetsadjunkt, Leg. röntgensjuksköterska 
Institutionen för Hälsovetenskap 
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