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Brev förfrågan om VFU-plats och handledning för 
Röntgensjuksköterskestudent från Luleå tekniska universitet 

M0085H Radiografi, grundkurs I .  

Du får detta informations brev för att en röntgensjuksköterskestudent antagen vid Luleå tekniska 
universitet önskar göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom er verksamhet under våren 
2019. 

Röntgensjuksköterskeprogrammet vid LTU genomförs som distansstudier med nationell antagning, 
vilket innebär att vi utbildar studenter bosatta i hela Sverige. Distansstudier innebär att studenterna 
studerar både på hemorten och på universitets campus i Luleå. Studenter som väljer distansstudier 
har vanligen ett behov av att vara på hemorten och detta medför att de även vill genomför sina VFU-
kurser inom verksamheterna på hemorten. 

Studenten som kontaktat dig söker VFU-plats för första VFU-kursen: M0085H radiografi, som är på 
fyra dagar (30 timmar) under en av veckorna 9-11, vårterminen 2019.  

Syftet med denna VFU-placering är att röntgensjuksköterskestudenten ska få en orientering inom 
den radiologiska verksamhetens alla delar, dvs. få en inblick i röntgensjuksköterskans vardag. Det är 
bra om studenten får rotera och se ”hela avdelningen” dvs skelett/lungor, ultraljud, genomlysning, 
mammografi, nuklearmedicin, datortomografi, angiografi och bekanta sig med de modaliteter som 
röntgensjuksköterskan kommer i kontakt med på röntgenavdelningen. Studenten ska följa och 
observera röntgensjuksköterskans arbete under 4 dagar och vi ser även positivt på om studenterna 
har möjlighet att gå tillsammans två och två eller på annat sätt samarbeta med en annan student i 
verksamheten.  

Studenten ska skapa sig en bild av ämnet radiografi och relationen mellan de fyra komponenterna 
(bild – och funktionsmedicin, omvårdnad, strålningsfysik och medicin) och hur dessa kommer till 
uttryck i verksamheten, samt reflektera över sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet i 
relation till den kliniska verksamheten. 

Studenterna ska efter avslutad VFU tillsammans med sin handledare underteckna ett VFU-intyg.  

Kursplan M0085H http://www.ltu.se/edu/course/M00/M0085H/M0085H-Radiografi-grundkurs-I-1.147672?kursView=kursplan 

Om ni kan erbjuda en VFU-plats till studenten så ansvarar studenten för att skicka in VFU-platsens 
kontaktuppgifter till Institutionens VFU-administratör på LTU. Därefter skriver LTU ett  individuellt 
avtal mellan VFU-platsen och LTU. Handledningen ersätts för närvarande med 1550 
kr/studerandevecka. Önskar ni ytterligare upplysningar är ni välkomna att kontakta mig: 
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