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Vå lkömmen till kursen M0110H, 7.5hp 

Välkommen till termin 5 och denna kurs som kommer att vidareutveckla både teoretiska och 

praktiska kunskaper inom MR. Ämnen som du kommer att lära dig mer av under kursen är 

undersökningsmetodik, anatomi, patologi, patientsäkerhet och omvårdnad. Även 

läkemedelshantering ingår i kursens mål under VFU.  

 

Kursen är på 7.5hp och pågår under veckorna 03-22. Den går parallellt med kurserna M0109H 

och M0111H. Detta gör att vissa praktiska moment kan ha inslag av de olika kurserna. Under 

kurserna studerar du flera delar knutna till kunskaper och färdigheter du behöver i din kommande 

yrkesprofession. 

 

Kursen innehåller uppgifter som kräver kunskaper från dina tidigare kurser och förutsätter 

därför att du har goda kunskaper i såväl medicinsk vetenskap, omvårdnad och anatomi och 

fysiologi.  

 

En förutsättning för att kursen ska fungera är att du har tillgång till internetanslutning, 

webbkamera och headset. Kontrollera i god tid att din utrustning fungerar inför Zoom-eller 

Teams-sändningar. 

 

 

Observera!! VFU-momentet på denna kurs måste vara godkänt för att påbörja kurs 

M0119H, termin 6. 
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Kursånsvårig 

Jag som är kursansvarig heter Kirsi Bohm och arbetar som universitetsadjunkt på 

avdelningen för medicinsk vetenskap här på LTU. Jag är utbildad 

röntgensjuksköterska och har arbetat kliniskt drygt 20år. Jag har varit engagerad i 

studentverksamheten (i den kliniska delen) många år, både som huvudhandledare 

men även som AKA (adjungerad klinisk adjunkt). Du är välkommen att kontakta 

mig vid frågor angående kursen. Du når mig lättast via mail kirsi.bohm@ltu.se 

eller telefon 0920-492974.              

 

 
Pedågögisk grundsyn 
 

På avdelningen omvårdnad och medicinsk teknik ser vi dig som en aktiv, delaktig individ som tar 

ansvar för din egen inlärningsprocess. Vår strävan är att du utvecklar ett självständigt lärande, 

som förberedelse inför din kommande yrkesprofession. Ett djupinriktat lärande stimuleras av 

egen aktivitet, utbyte och interaktion med andra. 

 

Din roll är att ta ansvar för din egen inlärningsprocess genom att engagera dig och delta i de 

aktiviteter som är planerade i kursen. Kursen omfattar 7.5hp vilket innebär en arbetsinsats från 

din sida som motsvarar 200 timmar. 

 

Klimatet ska präglas av öppenhet och en tillåtande attityd för olika åsikter, så att en trygghet 

skapas i gruppen. Rollen som lärare är att skapa en inlärningsmiljö med klara mål och 

studieuppgifter som stimulerar till en djupinlärning. En förtroendefull relation och en ömsesidig 

respekt mellan dig, dina studiekamrater och lärarna, är en förutsättning för ett bra studieklimat. I 

ett sådant klimat vågar du ställa frågor och får återkoppling på uppgifter och stöd i lärandet.  

mailto:kirsi.bohm@ltu.se
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Kursens må l 

Kursmål M0110H Radiografi inriktning magnetisk resonanstomografi 

 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:  
 

• Redogöra för undersökningsmetodik 

• Tillämpa undersökningsmetodik och redogöra för bildkriterier vid vanligt förekommande 

undersökningar 

• Redogöra för anatomi och vanligt förekommande patologi 

• Utifrån ett etiskt förhållningssätt och remissinnehåll planera, utföra, utvärdera och 

dokumentera enskilda patienters behov av omvårdnad 

• Tillämpa säkerhetsåtgärder samt beakta patientsäkerhet och trygghet i samband med 

undersökningar 

• Tillämpa praktisk läkemedelshantering på ett patientsäkert och miljövänligt sätt 

• Reflektera över egen självkännedom och empatisk förmåga 

• Identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens 
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Kursens genömfö rånde 

Den teoretiska delen i kursen sker genom egna studier och studieuppgifter både enskilt och i 

grupp. En del laborationer och övningar är inplanerade under inneveckan. Du kommer under 

handledning av lärare och tillsammans med andra studenter att praktiskt träna olika moment 

inom röntgensjuksköterskans ansvarsområde. Vidare får du fortsätta att öva praktiskt när du 

gör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) där du får möjligheten att koppla ihop 

teori och praktik. 

 

Kursens examineras via följande uppgifter: 

 
Kod Benämning Betygskala HP 

0001 Verksamhetsförlagd 

utbildning 

U G#  4,5 

0003 Tentamen U G# 1,0 

0004 Seminarium U G# 1,0 

0005 Inlämningsuppgifter U G# 1,0 

 
För att bli godkänd (G) på hel kurs krävs godkänt betyg på alla delar och att obligatoriska 

moment är genomförda. 

 

Tentamen 
Kursens tentamen är en uppgift som görs hemma och består av en patientcase. Du ska 

besvara uppgiften under MR-VFU då vissa delar kräver att du letar svar och bifogar 

information från VFU. Inlämning görs senast söndag kl 23.59 veckan efter avslutad VFU. 

 

Seminarier 

Information om respektive seminarium hittar du i Canvas. Det förväntas av dig att du har 

förberett dig genom att ha läst kurslitteraturen samt inspelade föreläsningar inom avsett 

område. Inför vissa seminarier ska du ha lämnat in förberedande material som ska behandlas 

under seminariet. Förberedelserna syftar till ökad förståelse för det ämne du studerar och för 

att du ska kunna vara aktiv under seminarierna. 

• Diskussionsseminarium omvårdnad vid MR-undersökning 

• Diskussionsseminarium VFU-bedömningsformulär, studieplan 

• Kvällslaboration Sunderby sjukhus, mer info finns nedan 

• Rollspel under inneveckan, kräver förberedelse i mindre grupper innan 

inneveckan. 

• Bildseminarium med Johan Kruse 
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• Seminarium anatomi/patologi i MR-bilder, ordnas var 3.fredag under hela 

vårterminen. Under seminariet sker grupparbete kring några patientfall som finns i 

Sectra Pacs-programmet. Mer info läggs upp i kursrummet. Du ska delta i detta 

seminarium under MR-VFU, föranmälan krävs (samma lista som till VFU-

reflektionsseminarium),  

• VFU-reflektionsseminarium ordnas var 3.fredag under hela vårterminen. Under 

seminariet kan olika frågor/händelser diskuteras med kurskamrater/lärare. Du ska 

delta i ett reflektionsseminarium under MR-VFU, föranmälan krävs (samma 

lista som till seminarium anatomi/patologi i MR-bilder) 

• Seminarium redovisning av patientfall kopplat till individuell rapport som skrivs 

under MR-VFU. Mer info i Canvas, föranmälan krävs 

 

Seminarierna och laborationerna är obligatoriska och det krävs aktivt deltagande av dig. 

Komplettering med inlämning av skriftliga svar för att uppnå godkänt resultat kan 

förekomma. 

 

Särskild information om kvällslaboration vid Sunderby sjukhus 
 

Under v. 4 är det schemalagt kvällsseminarium på röntgenavdelningen på Sunderby 

sjukhus, som ligger ungefär 1 mil från universitetet. Tiderna som gäller är 15.30 – ca 

19.30, men tiderna kan förskjutas något beroende på hur verksamheten på 

röntgenavdelningen ser ut just den dagen. Röntgenavdelningen hittar ni i trappuppgång E, 

våning 4 (en trappa upp från huvudentrén). På plats i Sunderbyn delas ni in i mindre 

grupper som roterar mellan olika stationer. 

 

Ta mer er något att äta under kvällen då man brukar ta en fika/middagspaus vid ca 18-

tiden. Kom ihåg att inte ha på er någon parfym då det finns både patienter och personal 

som kan vara allergiska! Eftersom ni ska in på MR-avdelningen så bör ni ha plockat bort 

smycken och piercingar i förväg. Printa även ut MR-formuläret och fyll i den i förväg. 

Du ska lämna formuläret till den röntgensjuksköterska som undervisar på plats. Har ni 

några frågor angående frågeformuläret så kan ni kontakta mig. 

 

Mellan universitetet, centrum och Sunderby sjukhus finns det bra bussförbindelser. Luleå 

Lokaltrafik eller Länstrafiken går båda som bussförbindelse ut till sjukhuset. 
Ladda gärna hem LLT-appen där ni kan både köpa biljetten och hitta alla tider/linjer. Kolla 

nätet för exakta busstidtabeller.  

 

 

Inlämningsuppgift 
 

Ni har i kursen en stor inlämningsuppgift som består av att skriva en individuell rapport 

kopplat till ett patientfall under MR-VFU. Mer info om formalia och innehåll hittar du i 

Canvasrummet. Förbered dig att presentera patientfallet utifrån de punkterna som ska 

beröras i rapporten under ett seminarium v17 eller 22. Tips är att skriva loggbok/dagbok för 

dig själv under VFU, det underlättar vid rapportskrivning. 

 

file://///fsstaff.ltuad.ltu.se/staff/kirtur/M0110H%202023/MR%20frågeformulär/MR%20frågeformulär%20polikliniska%20patienter.pdf
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Fasta inlämningsdatum: 

Om du har MR VFU som slutar v15 ska rapporten inlämnas senast söndag 23/4 kl. 23.59. 

Presentation av patientfallet under seminarium v17. 

 

Om du har MR-VFU som börjar v14 eller efter ska rapporten lämnas in senast söndag 28/5 

kl 23.59. Presentation av patientfallet under seminarium v22. 

 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
 

VFU är obligatorisk. VFU sker mellan v. 5-21 (OBS! ej vecka 12, 17, 22), 3veckor, ca 32 

timmar/vecka, måndag- torsdag, totaltid 96 timmar. Lämna fredagar fria för reflektion, egen 

studietid och seminarier via Zoom. 

Under VFU får du möjlighet att integrera teoretisk, praktisk samt etisk kunskap och du 

tränar även kollegial samverkan. Inlärning är en kontinuerlig process och måste få ta tid. 

Därför rekommenderar vi att timmarna fördelas över 3 veckor. 

 

Fokus under denna VFU är att delta i MR-verksamheten på din VFU-plats. Du ska nu 

lära dig att utföra en eller flera av de vanligt förekommande MR-undersökningarna 

med alla steg som det innebär. Förutom att träna på intervjuandet av en patient inför 

MR-undersökning och fånga upp deras individuella behov kommer du även få 

tillfälle att träna på den basala omvårdnaden i samband med en MR-

undersökning. Du ska fortsätta träna på rtg-avdelningen vanligt förekommande 

omvårdnadstekniker (såsom PVK, koppla på/bort infusion). Administrering av 

kontrastmedel ingår också i denna VFU. 

 

Du ska även träna på att köra någon/några av de vanligt förekommande MR-

undersökningarna under handledning och titta på bilderna. Det kan vara av värde att 

be att få vara med en radiolog några timmar och lyssna på när de skriver ett utlåtande 

på någon patient som du kanske har kört.  

 

När du kommer till din VFU plats klargör du samarbetet och ansvarsfördelningen 

under din VFU tillsammans med din handledare. Under de första dagarna på din 

VFU skall du berätta om din utbildning och hur långt du har kommit i dina studier 

med hjälp av din studieportfölj samt presentera din studieplan.   

 

Uppgifter kopplat till VFU 

Studieportfölj 

Inför varje VFU kan det vara till hjälp att ha gjort en studieportfölj att ta med sig. 

Syftet med studieportföljen är att du ska kunna visa på din erfarenhet och kompetens samt 

att det är en hjälp för dig att planera din inlärning. Studieportföljen ska svara på frågan 

vem du är och vilka dina tidigare erfarenheter är. Studieportföljen ska innehålla de 

dokument som du tycker ger en bra bild av dig och dina kunskaper, din skicklighet och 

tidigare erfarenheter. Den ska följa med dig under alla dina kommande VFU- placeringar 
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och i uppdaterad version. 

 
➢ Konstruera layouten som du vill. Beskriv din tidigare yrkeserfarenhet och tidigare 

utbildningar. Komplettera gärna med egna ord.  

➢ Bifoga utbildningsplan, kursplaner, bedömningsformulär från tidigare VFU. 

Komplettera gärna med egna ord eller andra bevis på vad du gjort. Du kan t ex visa 

på vilka laborationer eller föreläsningar du medverkat i. 

➢ Studiehandledning. 

Studieplan 

Under den första dagen inriktar du dig på att upptäcka ”vad händer här” samt 

lokalerna. Därefter formulerar du med hjälp av studieplanen (finns på Canvas) dina 

individuella inlärningsbehov utifrån de olika områden i bedömningsformuläret och 

planerar hur du har tänkt uppnå behoven. Utgå ifrån den kunskap och erfarenhet du 

har idag. Ha med dig studieplanen varje dag under VFU så att du och din 

handledare har överblick över moment som du vill/behöver träna på. 

Studieplanen är till för dig och är inget krav på att du ska visa den till mig som 

kursansvarig. 

 

Loggbok/dagbok 

Under VFU ska du till stöd för ditt lärande skriva loggbok. Reflektion är ett viktigt 

pedagogiskt verktyg och därför är det önskvärt att du tar dig tid att reflektera över det som 

har hänt, antingen själv eller tillsammans med en annan student eller med din handledare.  

Loggboken har du nytta av när du ska skriva den individuella rapporten kopplat till 

ett patientfall kopplat till MR-VFU. Loggboken är även till hjälp när du ska delta i ett 

reflektionsseminarium där frågor/händelser från VFU diskuteras med kurskamrater och 

lärare. 

 

Loggboken kan även fungera som ett stöd för dig och din handledare vid din VFU 

bedömning. Handledarna kommer inte åt Canvas och det blir ett bra underlag när det 

gäller din VFU bedömning. I loggboken skriver du förslagsvis kort om varje dag på din 

VFU och kan mejla den till handledaren t ex varje fredag. Men kolla av med handledaren 

om hen vill ha den. 
 

Förslag på struktur i skrivandet när det gäller loggbok 

➢ Kort beskrivning av händelsen 

➢ Beskriv vad du gjorde och hur du tänkte 

➢ Beskriv hur du kopplade händelsen till dina kunskaper 

➢ Beskriv hur du hade velat göra och varför 

➢ Summera vad du lärt dig av händelsen 

Tänk på sekretessen! Undvik att nämna sjukhus vid namn, personer etc. 

 

Bedömningssamtal (VFU) 
 

Bedömning av din yrkeskompetens sker med stöd av ett bedömningssamtal mellan dig och 

din handledare. Bedömningen av din VFU görs förslagsvis i två steg: mittbedömning 

genomförs när ungefär halva tiden gått och en slutbedömning i slutet av din VFU-placering 
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där ni följer upp de olika punkterna i bedömningsformuläret. Bedömningssamtalen kan 

exempelvis utgå från en patientsituation. 

 

I samtalen skall du som student argumentera för hur du bedömer dig i punkterna i 

bedömningsformuläret (finns i Canvas) och det skall tydligt framgå hur du integrerar teori 

med praktik. Ha med dig även studieplanen. Studieplanen kan du med fördel ha med dig 

varje dag och visa till de personer du ska arbeta med för att ha lite mer struktur på dagarna. 

Ni fyller i bedömningsformuläret, BÅDA skriver under det. OBS! titta gärna en extra 

gång att alla sidorna/punkterna är ifyllda!  Du som student behåller originalet och 

handledaren skickar en kopia till mig så fort VFU-placeringen är avslutad. Detta görs 

antingen via mail eller per post. 

Adress: 

Kirsi Bohm 

Institution för hälsa, lärande och teknik 

Avd för omvårdnad och medicinsk teknik 

Luleå tekniska universitet 

97187 Luleå 

kirsi.bohm@ltu.se 

 

 
Litteråtur 

För obligatorisk litteratur se kursplanen samt aktuella lagar och författningar relevanta mot 

kursmålen. Referenslitteratur hittar du i Canvas. 

 
Plågiåtköntröll 

Vi använder ett verktyg för plagiatkontroll, Ouriginal, som jämför uppladdade dokument 

med befintliga dokument på internet.  

Fusk och plagiat: Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som med otillåtna 

hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studiepresentation på 

annat sätt ska bedömas. 

https://www.ltu.se/org/hpc/IT-i-undervisning/Plagiatkontroll-Urkund 

  

mailto:kirsi.bohm@ltu.se
https://www.ltu.se/org/hpc/IT-i-undervisning/Plagiatkontroll-Urkund
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Frå nvårö 

Frånvaro handläggs individuellt. Har du varit frånvarande vid något av de obligatoriska 

momenten (laborationer och seminarier) ska du tillsammans med mig som kursansvarig 

diskutera vilka inlärningsbehov som måste tillgodoses. Vi kommer då tillsammans fram till 

hur kunskaperna ska inhämtas eller tillgodoses. 
 

Fö r studenter med funktiönsnedså ttning 

Studenter med dokumenterade läs- och skrivsvårigheter eller annat funktionshinder, har 

möjligheter till pedagogiskt stöd i studierna. Vid universitetet finns en särskild samordnare 

för studenter med funktionshinder. Det är du som student som har ansvar att själv kontakta 

samordnaren för att få tillgång till sådant stöd. Det är vidare studentens ansvar att informera 

t ex lärare och examinatorer om sitt funktionshinder.  

Mer info om detta hittar du: https://www.ltu.se/student/Tjanster-och-service/Funka 

 
Kursutvå rdering 

I slutet av kursen får du möjlighet att utvärdera kursen. För mig som kursledare är det viktigt 

att få veta vilka åsikter som finns angående kursen, både bra och dåliga. Detta för att jag 

skall kunna utveckla denna kurs för kommande studenter, men även för att utveckla andra 

kurser och moment i kurser som du kanske kommer att läsa. 
 

Cånvås öch måil 

Kolla dagligen både Canvas och mail för att bli uppdaterad om det senaste. Det är ju 

förmodligen inte så att allt material och alla föreläsningar kommer att läggas in i Canvas den 

första veckan, utan kika in där med jämna mellanrum för att se om det har kommit något 

nytt. Jag kommer säkert även att maila er vid olika tillfällen och då på er LTU mailadress 

alternativ via inboxen i Canvas. Frågor besvaras både per mail och i diskussionsforumet i 

Canvas. Det går även bra att ringa mig. Har du rent allmänna frågor och funderingar om 

kursen eller någon föreläsning får du mer än gärna skriva i Canvas så att andra kan ta del av 

det. När du kontaktar oss via mail är det bra om du skriver ditt fullständiga namn samt 

vilken termin och vilken kurs du går för att underlätta, eftersom det går en hel del kurser och 

studenter samtidigt. 

 

Lycka till! 
Vänligen Kirsi 

https://www.ltu.se/student/Tjanster-och-service/Funka

