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BEDÖMNINGSFORMULÄR  

Akut diagnostik 

Värdering av röntgensjuksköterskestudentens yrkeskompetens vid 
verksamhetsförlagd utbildning i kursen akut diagnostik 

Termin 6 

 

Student ___________________________________________________________________ 
 
 
Verksamhetsförlagd utbildning vid ____________________________________________ 
 
 
Under perioden ____________________________________________________________
  
 
Studenten har varit närvarande i genomsnitt 30h/vecka och har totalt gjort minst 90 

timmar VFU                         Ja □      Nej □ 
 
Om nej, ange frånvaro (dagar/timmar) _________________________________________ 
 
 

Jag som handledare har fått ta del av studentens rapport  Ja □      Nej □ 
 
 
Handledande röntgensjuksköterska ____________________________________________ 
 
E-post  _______________________________________________________________ 
 
Telefonnummer _____________________________________________________________ 
 
 
 
Ort och datum _____________________________________________________________ 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Student     Handledare 
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Studenten väljer ut en examinationspatient under sin VFU och skriver en rapport kring 
denna med beaktande av punkterna från detta bedömningsformulär. Både handledaren 
och kursansvarig ska få ta del av rapporten som en del i slutbedömningen. Själva 
bedömningssamtalet sker mellan student och handledare. Vid oklarheter och frågor 
kontaktas kursansvarig. 

 

Betygskriterier 

U  Kan ej utföra  
G Kan utföra självständigt alternativt med hjälp av viss handledning                             
 

Innan patienten anländer till röntgenavdelningen kan studenten: 

• Diskutera röntgendiagnostik, metodik samt prioritering av patienter vid vanligt 
förekommande akuta undersökningar. Exempelvis diskutera vilken modalitet och 
undersökning som väljs för bland annat multitrauma, lungemboli eller höftfraktur 
samt vilken av dessa som prioriteras först etc. 

 
U    G 

  
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

• Redogöra för olika förberedelser som krävs vid akuta röntgenundersökningar, 
exempelvis iordningsställande av röntgenrummet med tanke på hjälpmedel vid 
förflyttningar etc. samt remisshantering såsom bokning och val av rätt 
undersökningskod, ta fram rätt patientremiss och gamla bilder. Känner även till 
avdelningens rutiner för oidentifierade patienter.  
 

U    G 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Vid patientens ankomst till röntgenavdelningen kan studenten: 

• Värdera en akut sjuk patient och bedöma behov av omvårdnad vid exempelvis 
smärta och obehag samt ta ställning till primära åtgärder. T.ex. behövs smärtlindring, 
klarar patienten en viss förflyttning, behövs övervakning etc. Kan undersökningen 
göras stående/sittande eller liggande? 
 
U     G 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 

• Ge individuell information till patienterna och deras anhöriga samt kommunicera 
engagerat med dem i samband med akuta undersökningar. Anpassa 
kommunikationen efter patientens förutsättningar vid kommunikationssvårigheter 
såsom vid smärta, oro och chock.  
 

U     G 
         

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 

• Lyssna och visa empati samt respekt för patientens självbestämmande och 
integritet. Ta hänsyn till olika värderingar. Har kännedom om den etiska koden för 
röntgensjuksköterskor. 
 

U     G 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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I samband med själva röntgenundersökningen förväntas studenten: 

• Kunna genomföra vanligt förekommande akuta röntgenundersökningar (se 
checklistan) och medverka vid undersökningar och behandlingar. Bevakar patientens 
trygghet och välbefinnande i samband med dessa. 
 

U    G 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

• Ha kunskap om undersökningsteknik, exponeringsparametrar, projektioner samt 
om kriterier för bildtagningen i samband med akuta undersökningar. Kan utvärdera 
tagna bilder och kontrollera bildkvalitet och bildparametrar. Förstår när något blir fel. 
(Gäller både konventionell röntgen samt datortomografi). 
 

U    G 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 

• Kan hantera digitala informations- och bildbehandlingssystem (RIS och PACS) 
utifrån patientsäkerhet och trygghet i samband med de olika undersökningarnas 
utförande. Kan dokumentera.  
 

U    G 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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• Har kunskap om hygienrutiner, strålskydd samt medicinteknisk säkerhet. Kan 
hantera utrustningen på ett säkert sätt samt använder strålskydd på ett adekvat sätt 
när det gäller personal, patient och anhöriga. Är insatt i de hygienrutiner som gäller. 
Kan rutiner gällande avvikelsehantering. 

 
U    G 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

       
 

• Kan utföra vanligt förekommande omvårdnadstekniker i samband med akuta 
röntgenundersökningar, exempelvis sätta PVK, koppla syrgas samt använda sug. 

 
U    G         

 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 

• Kan hantera, iordningställa och administrera kontrastmedel med kunnighet, 
omdöme och noggrannhet. Kan tillämpa läkemedelsräkning samt använda Omnivis. 
Vet vilka biverkningar som kan förekomma när det gäller kontrastmedel, samt är 
medveten om kontraindikationer. Har kunskap om och kan redogöra för akuta 
åtgärder vid kontrastmedelsreaktion. 
 

U    G         
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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• Vet hur man går tillväga vid akuta situationer som patienter kan drabbas av på 
röntgen, exempelvis vid plötsligt hjärtstopp eller chocktillstånd. Var och vem larmar 
man? Var finns akutväskan/vagnen och vad innehåller den? Vad har avdelningen för 
rutiner och riktlinjer? Har kunskap om läkemedel som kan vara aktuella vid ett akut 
omhändertagande (t.ex. adrenalin, solucortef, tavegyl) 

 
U    G 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
  

Studenten visar ett professionellt förhållningssätt genom att:  

        
• Ha kunskap och förståelse för den akuta sjukvårdens organisation samt för 

betydelsen av samverkan mellan olika professioner och avdelningar i samband med 
en akut undersökning, exempelvis ett multitrauma. Kan samarbeta med andra samt 
visar en positiv inställning till lagarbete. 

 
U    G         

 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
• Visa noggrannhet och omdöme i planering och genomförande av vårdarbetet. Tar 

egna initiativ samt prioriterar och slutför åtaganden. Visar ett strukturerat arbetssätt 
och anpassar arbetstakt efter arbetsuppgifter. Handlar adekvat i oväntade 
situationer. Ifrågasätter oklara instruktioner och ordinationer samt remissinnehåll. 
 

U    G 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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• Visa kunskap om röntgensjuksköterskans ansvarsområde. Har förmåga till självkritik 
(inser sin egen styrka och begränsning). Kan argumentera för och motivera sitt 
handlande, tar ansvar för egna handlingar och för sin egen inlärning samt identifierar 
behov av ytterligare kunskap (Kolla studentplanen).  

 
U    G 
         

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
• Visa en reflekterande och analytisk förmåga. Använder kunskap från forskning, 

utvecklingsarbete och beprövad erfarenhet. Tillämpar lagar och författningar. Visar 
en vilja att ta reda på och identifiera förbättringsarbeten på röntgen samt sprida ny 
kunskap till andra för att bidra till utveckling av yrket. 

 
U    G 
         

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Checklista för akutröntgen 

 
Nedan finns listat olika akuta undersökningar på både konventionell röntgen och 
datortomografi som studenten förväntas kunna utföra efter avslutad VFU. De flesta är rätt 
vanliga, men lokala variationer kan finnas. Ta hänsyn till det utbud ni har på er klinik. Ifall 
studenten inte har möjlighet att träna rent praktisk på någon undersökning kan ni med 
fördel gå igenom metoderna rent teoretiskt och öva utan att för den skull alltid genomföra 
undersökningarna på patienter. Gå även igenom anatomi och patologi. 
 

Akuta skelettundersökningar (konventionell röntgen eller datortomografi) 
 

 
 

Utfört 
självständigt 

Bara 
medverkat 
vid 

Ej 
förekommit 

Gått igenom 
teoretiskt 

Har kunskap om anatomi 
och patologi (frakturer) 

Axel och överarm      

Armbåge och underarm      

Handled och hand      

Bäcken och SI-leder      

Höftled och lårben       

Knä och underben      

Fotled och fot      

Halsrygg, bröstrygg och 
ländrygg 
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Akuta lungundersökningar (konventionell röntgen och datortomografi) 
 

 
 
 

Akuta bukundersökningar 
 

 
 

Utfört 
självständigt 

Bara 
medverkat 
vid 

Ej 
förekommit 

Gått igenom 
teoretiskt 

Har kunskap om anatomi 
och patologi (pleuravätska, 
pneumothorax etc.) 

Lungor stående      

Lungor liggande      

Lungor sittande      

Bedside lungor på 
annan avdelning, ex. 
IVA 

     

CT Thorax      

CT Lungemboli      

 
 

Utfört 
självständigt 

Bara 
medverkat 
vid 

Ej 
förekommit 

Gått igenom 
teoretiskt 

Har kunskap om anatomi 
och patologi (vätska, fri gas 
aortadissektion etc.) 

Konventionell 
buköversikt (BÖS) 
 
 

     

CT-buk      

(Annan akut undersökning på 
buken) 
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Övriga akuta undersökningar 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Utfört 
självständigt 

Bara 
medverkat 
vid 

Ej 
förekommit 

Gått igenom 
teoretiskt 

Har kunskap om anatomi 
och patologi (infarkt, 
blödning etc.) 

CT-hjärna 
 
 

     

”Rädda hjärnan”      

CT-halskärl      

CT-aorta      

Multitrauma      

(Annan akut undersökning)      
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Studentens egna reflektioner  

Beskriv kortfattat vad du har gjort samt vad du har lärt dig under dessa dagar? Vad har varit 
bra/mindre bra? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Handledarens kommentarer och sammanfattande bedömning av studenten  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  

Handledande röntgensjuksköterska: ____________________________________________________ 
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Handledaren skannar in och mailar alternativ skickar en kopia av det 
ifyllda bedömningsformuläret per post till kursansvarig. 

 

Sara Larsson 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avd. för Medicinsk vetenskap  

Luleå tekniska universitet 

971 87 Luleå 

Tel. 0920 - 493841 

sara.larsson@ltu.se 

 

mailto:sara.larsson@ltu.se
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