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Välkommen till kursen Radiografi med inriktning mot akut diagnostik 

 

Hej och välkommen till kursen M0065H Radiografi med inriktning mot akut diagnostik, 7,5Hp. Den här 

kursen sträcker sig över läsperiod 2, från och med vecka 45 fram till vecka 3 nästa år. Parallellt med 

kursen läser du M0068H. Kursen Radiografi med inriktning mot akut diagnostik syftar till att öka din 

förmåga att hantera situationer där akut sjuka/skadade personer är inblandade. Du kommer även att 

studera röntgendiagnostik och metodik vid vanligt förekommande akut patologi. Den akuta 

diagnostiken gäller såväl konventionella undersökningar såsom skelett, lungor och buköversikter, men 

även datortomografi och övriga modaliteter där akut verksamhet kan förekomma. Förutom detta ingår 

barn på röntgen i kursen.  

 

Det här blir din sista verksamhetsförlagda kurs i utbildningen. Du ska nu ut på en 3-veckors lång VFU 

inom akut diagnostik, alltså på en röntgenavdelning där det finns akut verksamhet. Som jag tidigare 

även påpekat kan du med fördel vara någon enstaka dag på akuten, IVA eller ambulansen. Detta är 

dock valfritt och ordnas själv. 

 

Vilka patienter kan man då tänkas stöta på i en akut situation? Vilka besöker röntgen akut, och framför 

allt vad är akut? Att arbeta på en enhet med akut verksamhet medför att man som personal träffar ett 

stort antal patienter under kort tid. Ingen dag är den andra lik och det är väldigt svårt att förutsäga hur 

en arbetsdag ska bli. Hur hanterar man patienter i akuta situationer och vad tar man särskild hänsyn 

till vid röntgenundersökningar av patienter med olika allvarliga tillstånd? Här har vi en möjlighet att 

koppla samman såväl anatomi och patologi, som teknik och omvårdnad. Du kommer att få en inblick i 

olika delar av den akuta sjukvården, exempelvis akuten och ambulansen som alla är viktiga delar i 

samarbetet med röntgen. 

 

Två inneveckor är schemalagda för kursen, v. 46 och v.3. Dessa innehåller bland annat laborationer 

och seminarier samt barn-HLR. För att nå kursmålen kommer du att arbeta både individuellt, men 

även i grupp tillsammans med andra studenter. Din egen aktivitet under kursen är dock avgörande för 

hur väl du genomför kursen.  

 

Jag ser fram emot denna kurs och hoppas att ni studenter tillsammans med mig ska göra kursen 

givande och intressant. Jag förväntar mig att vi har en öppen dialog med varandra och att du inte 

tvekar att kontakta mig vid frågor och funderingar. 

      

 

Sara Larsson 
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Pedagogisk grundsyn 

På avdelningen medicinsk vetenskap 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. Ditt lärande stimuleras av egenaktivitet och i samspel med 

andra. Din roll är att ta ansvar för din egen inlärning och att bidra till ett bra inlärningsklimat. 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. 

 

 

Kursansvarig och föreläsare 

Kursansvarig  

Föreläsningar, seminarium  

Barn HLR 

Sara Larsson 

Röntgensjuksköterska 

Universitetsadjunkt vid LTU 

 

Examinator i kursen Veronica Jönsson 

Röntgensjuksköterska 

Universitetsadjunkt vid LTU 

 

Bildseminarium Johan Kruse 

Överläkare i radiologi 

Universitetsadjunkt vid LTU 

 

 

Simulering 

 

Marice Bäckström 

Röntgensjuksköterska 

Universitetsadjunkt vid LTU 

 

Simulering 

Inspelade föreläsningar om kardiologi och EKG, chock 

samt akut buk 

Per Lindmark 

Sjuksköterska 

Universitetsadjunkt vid LTU 
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Seminarium i akut omhändertagande 

Föreläsning om akut sjukvård och traumatologi 

Inspelad föreläsning om akuta skallskador 

Helena Nord Ljungqvist 

Intensivvårdssjuksköterska 

Universitetsadjunkt vid LTU 

 

 

Inspelad föreläsning i akuta hjälpmedel Christer Kågström 

Ambulanssjuksköterska 

Universitetsadjunkt vid LTU 

 

  

Inspelad föreläsning om anafylaxi Johanna Sundbaum 

Läkare 

Universitetsadjunkt vid LTU 

 

  

Föreläsning om thorax Örjan Lestander 

Intensivvårdssjuksköterska 
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Kursöversikt och tidsplan 

Vecka Aktiviteter Innehåll Inlämning/datum 

Förberedelser 

45 Kursintroduktion tisdag 5/11 
kl.13.00 via zoom 
 
Föreläsning torsdag 7/11 kl. 
13.00–16.15 via Zoom 

 
 
 
Helena Nord Ljungqvist föreläser om 
akut sjukvård och traumatologi 
 

Läs studiehandledningen  

46 Innevecka 
 
 
 
 
 
 

Föreläsning – Föreläsning om thorax 

tillsammans med sjuksköterskestuderande T5 
Seminarium – Akut omhändertagande 
Bildseminarium – Akut diagnostik  
Seminarium/Laboration - 
Läkemedelshantering och beräkning 

 
 

Förbered dig inför 
respektive moment där 
så behövs. 
 Läs mer under rubriken 
”Laborationer och 
seminarier”. 

47 Tentamen – 
Läkemedelsberäkning 
Fredag 22/11 
 

 Kom ihåg att anmäla dig 
till tentan! 
 

48 Seminarium via Zoom 
fredag 29/11  
 

Barn på röntgen 
Grupp 1 – kl.8.15-9.45 
Grupp 2 – 10.15-11.45 

 

Titta på föreläsningarna 
och fundera ut minst en 
punkt som du vill 
diskutera. 
 

2 Onlinetentamen (Tentan 
kommer att vara öppen 
tors-sön v.2) 
 

 Förbered dig genom att 
träna på 
instuderingsfrågorna. 
 

3 Innevecka 
 
 
 
 
 
 
Islossning (Examen)  
Lördag 19/1 

Barn-HLR 
Simulering 
Laboration – Akuta hjälpmedel i 

ambulansen 
Utvärdering 

Förbered dig inför 
respektive moment där 
så behövs. 
 Läs mer under rubriken 
”Laborationer och 
seminarier”. 
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Kursens mål 

Kursen syftar till att öka studenternas förmåga att hantera situationer där akut sjuka/skadade personer 

är inblandade och att öka studenternas kunskap och förståelse för den akuta sjukvårdens organisation 

och betydelsen av samverkan mellan olika professioner. Efter kursen förväntas studenten kunna:  

 Värdera en akut sjuk patient och ta ställning till primära åtgärder samt kunna diskutera 

prioriteringar av patienter. 

 Visa förmåga att informera och kommunicera med samt omhänderta akut sjuka/skadade 

patienter och anhöriga på ett professionellt sätt. 

 Kunna diskutera röntgendiagnostik och metodik vid vanligt förekommande akut patologi. 

 Visa förmåga att genomföra vanligt förekommande akuta röntgenundersökningar. 

 Reflektera över sitt eget och andras agerande samt identifiera förbättringsområden inom 

radiografi. 

 Förklara enligt vilka principer barn kan omhändertas vid röntgenundersökningar. 

 Omhänderta en till synes livlös person på ett adekvat sätt med fördjupning mot barn. 

 Utföra läkemedelsberäkningar. 

 

Kursens delar 

 Omhändertagande av vanligt förekommande akuta sjukdomstillstånd och 

röntgenundersökning av dessa 

 Basal omvårdnad inom intensiv- och akutsjukvård 

 Omvårdnadsinterventioner och medicinskt indicerade åtgärder i samband med akuta 

sjukdomstillstånd 

 Organisation och tvärprofessionell samverkan inom akutsjukvård, intensivvård och akuta 

röntgenundersökningar 

 Barn på röntgen 

 Barn HLR 

 Verksamhetsförlagd utbildning på röntgen med fokus på akuta röntgenundersökningar. 

 Läkemedelsräkning 

 

Kursens genomförande 

Undervisningen och lärandeaktiviteter för att nå kursens mål kommer att ske genom föreläsningar, 

laborationer, seminarier, simulering, VFU samt genom egen inläsning från kurslitteraturen. Du kommer 

att få ta del av föreläsningar inom akutsjukvård, chock, anafylaxi och barn på röntgen etc. En del av 

dessa kommer att hållas live via Zoom medan andra läggs ut i Canvas som inspelade videon. 
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Under campusveckorna kommer du att ha laboration inom ambulans- och akutsjukvård, 

laboration/seminarium angående läkemedelsräkning och hantering, seminarium i akut 

omhändertagande, bildseminarium, simulering samt barn S–HLR. 

 

Du tar själv eget ansvar över dina inlärningsbehov, dels genom att du studerar kurslitteraturen med 

kursmålen i beaktande samt deltar i alla laborationer och seminarier som i sin tur är obligatoriska och 

ofta kräver förberedelser. Under VFU gäller samma sak, du planerar själv din inlärning utifrån 

kursmålen med hjälp av studentplanen som finns i Canvas. I Canvas finns även ett diskussionsforum 

där ni kan diskutera allt möjligt rörande kursen. Jag som kursansvarig kommer att läsa forumet och 

eventuellt svara på någon fråga ibland, men i första hand vill jag att ni svarar på varandras frågor och 

funderingar. 

 

 

Laborationer och seminarier 

På röntgen möter vi ofta svårt sjuka patienter som har försämrats och av den anledningen bör 

genomgå en undersökning. Vi möter även en hel del patienter som råkat ut för ett trauma och därför 

kommer till oss. Som röntgensjuksköterska bör du då känna till olika livshotande tillstånd som kan 

drabba en patient. Genom att se, lyssna och känna på patienten kan du skapa dig en uppfattning om 

patientens tillstånd. Vid omhändertagande av traumapatienter jobbar man enligt det s.k. ATLS – 

konceptet. Det innebär en systematisk undersökning av patienten enligt minnesregeln A-B-C-D-E. 

Detta sätt att undersöka en patient på kan man med lätthet använda sig av även på svårt sjuka 

patienter som inte är utsatta för någon typ av trauma. Det är en stor trygghet att som 

röntgensjuksköterska kunna bedöma patienter enligt denna modell. Du förväntas även kunna 

omhänderta ett till synes livlöst barn. Du kommer i denna kurs att få träna praktiskt på allt detta. 

 

Som röntgensjuksköterska behöver du också till viss mån kunna prioritera dessa patienter samt i 

samråd med radiologen diskutera bästa möjliga undersökningsmetod. Du förväntas även kunna 

genomföra akuta röntgenundersökningar och samverka med den personal som ofta följer med dessa 

patienter. Genom att medverka på kursens praktiska moment kommer du att få diskutera viktiga 

områden samt träna på prioritering och omhändertagande av akut sjuka och skadade patienter. När 

det gäller att träna på att utföra de akuta röntgenundersökningarna hänvisar jag till din VFU-placering. 
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Alla laborationer och seminarier i kursen är obligatoriska, närvaro kollas! 

Moment 1-6 är schemalagda under campusveckorna medan moment 7 hålls via Zoom. 

 

 

1. Seminarium i akut omhändertagande enligt minnesregeln A-B-C-D-E: Helena 

Nord-Ljungqvist 

 

Patientfall med akuta ”situationer” som trauma, blödningar och chock, som vi 

på röntgen kan tänkas möta ute i vår verksamhet diskuteras tillsammans i 

grupp. Kom förberedd och påläst genom att titta på föreläsningarna i canvas. 

 

Under detta seminarium kommer även SBAR att tas upp. Följ denna länk 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/patientsakerhet/sbar_minskar

_risker_i_varden så kommer du till Sveriges kommuner och landstings 

webbsida där du kan läsa om SBAR samt se en liten film angående det.  

 

 

2. Bildseminarium inom akut diagnostik: Johan Kruse 

 

Under detta seminarium kommer du att få jobba med främst 

akuta sjukdomstillstånd kopplat till röntgenbilder. Detta blir i 

princip en vidareutveckling på de bildseminarier ni hade i 

våras. Ta gärna med egen dator! 

 

 

 

3. Läkemedelshantering och beräkning: Sara Larsson 

 

Under detta seminarium skall ni räkna samt praktiskt träna på att blanda och 

dra upp läkemedel utifrån en ordination. Som förberedelse inför seminariet 

kommer ni att få ett par räkneuppgifter att lösa (mer om detta i canvas). 

Detta tillfälle ska ses som förberedande inför läkemedelsräkningstentan. 

 

 

 

 

 

 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/patientsakerhet/sbar_minskar_risker_i_varden
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/patientsakerhet/sbar_minskar_risker_i_varden
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4. S – HLR Barn: Sara Larsson 

 

Denna utbildning/laboration innehåller S – HLR barn samt åtgärder när barnet 

satt i halsen. 

 

Förbered dig innan genom att: 

- träna HLR 

- läsa kursboken för S – HLR barn 

- göra webbutbildningen S – HLR Barn på https://webbutbildning.hlr.nu och 

lämna in intyg på genomförd webbutbildning i inlämningsmappen i Canvas. 

 

 

 

 

5. Simulering: Marice Bäckström och Per Lindmark 

 
Detta moment är inriktat mot akuta sjukdomstillstånd som kan uppstå hos patienter som besöker 

röntgen, exempelvis anafylaktisk chock och ischemisk hjärtsjukdom. Simuleringen går ut på att ni ska 

observera och agera i olika patientsituationer med vår simulerade patient Alf. Ni får tillsammans i 

mindre grupper ett patientfall som ni skall jobba med. Läkemedelsberäkning kommer att ingå i detta 

moment. Förbered er vårdhygieniskt som inför ett 

arbetspass på sjukhuset. Kom förberedd och påläst 

genom att titta på föreläsningarna samt läs på i boken 

”Akutsjukvård”. 

 

 

 

 

6. Akuta hjälpmedel i ambulansen: Lärare är oklart ännu 

 

Denna laboration handlar om akut sjuka patienter och tar upp olika akuta 

hjälpmedel som användas i ambulansen idag, samt hur dessa används ute på 

olycksplats och då även hos oss på röntgen. Om vädret tillåter kommer denna 

laboration att hållas utomhus. 

 

            Förbered er genom att ta del av den inspelade föreläsningen i ämnet. 

 

https://webbutbildning.hlr.nu/
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7. Seminarium om barn på röntgen samt barnmisshandel: Sara Larsson 

 

I Canvas finns två inspelade föreläsningar om barn, en som handlar om barn på 

röntgen och en annan som tar upp ämnet barnmisshandel. Förbered dig till detta 

seminarium genom att titta på dessa och välj ut minst ett område eller en fråga 

som du vill diskutera mer om med dina klasskompisar.  

 

 

 

 

Verksamhetsförlagd utbildning inom akut diagnostik 

 

Denna kurs innehåller VFU inom akut diagnostik. Du ska sammanlagt göra minst 90 timmar praktik på 

en röntgenavdelning (30 timmar/vecka i 3 veckor) med inriktning mot akuta skelett- och 

lungundersökningar, men även datortomografi och annat som kan vara akut. Som jag även redan 

tidigare har nämnt så har du även möjlighet att få vara någon dag på ambulansen, akuten eller IVA 

(max två dagar/placering och sammanlagt högst 1 vecka). Dessa timmar/dagar räknas in i dina 90 

timmar och förutsätter därför att du klarar din övriga VFU trots att du är borta ett par dagar. Detta är 

helt frivilligt och ordnas därför helt själv. 

 

Under din VFU ska du studera och träna på omhändertagande samt röntgenundersökning av akut 

sjuka och skadade patienter för att efter kursens slut kunna visa förmåga att genomföra vanligt 

förekommande akuta röntgenundersökningar både konventionella sådana och på CT:n. Du ska även 

kunna diskutera röntgendiagnostik och metodik vid vanligt förekommande akut patologi. Efter kursens 

slut ska du även kunna värdera en akut sjuk patient och ta ställning till primära åtgärder samt kunna 

diskutera prioriteringar av patienter. Du ska även visa förmåga att omhänderta akut sjuka/skadade 

personer och reflektera över ditt eget och andras agerande. 

 

Under de första dagarna på din praktikplats skall du berätta om din utbildning och hur långt du har 

kommit i dina studier med hjälp av din studieportfölj. Vid det här laget börjar den vara välfylld . 

Planera även din VFU och formulera dina individuella inlärningsbehov med hjälp av kursens mål och 

studentplanen (finns tillgänglig i canvas). I planeringsfasen kan även bedömningsformuläret användas 

för att se vad som krävs av dig vid slutbedömningen. Ta ALLTID med bedömningsformuläret, 

studiehandledningen, studentplanen och din studieportfölj första dagen till din VFU placering. 

Nu är detta en rätt så kort VFU, men det kan ändå vara bra att efter ca halva praktiken sätta sig ner 

och reflektera med handledaren för att få en uppfattning om hur man ligger till (mittbedömning). Själva 

slutbedömningen av din yrkeskompetens sker också i tvåpart mellan dig och din handledare och ni 
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utgår från bedömningsformuläret (som återfinns i Canvas) samt den rapport du ska skriva (du kan läsa 

mer om rapporten under rubriken studieuppgifter). Välj ut en examinationspatient som du relaterar till i 

din rapport och under samtalet. Argumentera för hur du som student bedömer dig i punkterna i 

bedömningsformuläret. Det ska tydligt framgå hur du integrerar teori med praktik. Ifall du inte har haft 

möjlighet till praktisk genomgång av någon undersökning/del i bedömningsformuläret ska du notera 

det. Istället kan du tillsammans med din handledare gå igenom dessa undersökningar rent teoretiskt. 

 

Ni fyller i bedömningsformuläret tillsammans, skriver under med era namn och skannar eller fotar 

formulärets alla sidor. Handledaren mailar eller skickar en kopia av bedömningsformuläret per post till 

mig. Studenten ska alltid behålla originalet. Studentplanen skickas också in tillsammans med 

bedömningsformuläret. 

 

När det gäller din placering på akuten/IVA/ambulansen vill jag att du skriver en kortfattad 

sammanfattning om dina dagar. Be sedan din handledare läsa igenom detta samt skriva en egen 

kommentar som du sedan fotar eller scannar in och därefter lägger in i avsedd mapp i canvas. Detta 

intyg finns i Canvas. 

 

Tänk på att all VFU är obligatorisk! 

 

 

Studieuppgifter 

 

1. VFU - Rapport 

 

I samband med din VFU placering ska du välja ut en examinationspatient och skriva en rapport om 

denna. Du väljer själv (eventuellt i samråd med din handledare) ut en lämplig patient för detta. Det 

enda kravet är att patienten ska genomgå någon form av akut röntgenundersökning. Beskriv 

patientens väg genom hela vårdkedjan, från ankomsten till sjukhuset (akuten), via röntgen etc.  

 

I rapporten ska du väva in de olika punkterna från bedömningsformuläret. Du ska bedöma dig själv på 

dessa och reflektera över vad du är duktig på samt vad du eventuellt behöver mera träning i. Kolla 

även examensbeskrivningen, högskoleförordningen, kursmålen samt den etiska koden för 

röntgensjuksköterskor och reflektera över ditt agerande utifrån dessa (referera även gärna). 

 

Nivån på din rapport höjs om du dessutom visar din kunskap om områdets vetenskapliga grund samt 

sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet genom att referera till någon enstaka 

vetenskaplig artikel. 
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Du bestämmer själv hur många sidor du skriver. Rapporten ska i alla fall innehålla försättsblad och 

referenslista. 

 

Handledaren ska få ta del av denna rapport innan slutbedömningen. Den ska även lämnas in i Canvas 

och kommer att fungera som underlag vid bedömningen av din VFU tillsammans med 

bedömningsformuläret. 

 

 

 
2. Diskussionsforum – Sjukvårdens organisation och tvärprofessionell samverkan 

 

I Canvasrummet finns ett diskussionsforum för denna uppgift. Alla ska skriva minst ett inlägg om hur 

det har sett ut på sin VFU gällande sjukvårdens organisation och tvärprofessionell samverkan. Hur ser 

vårdkedjan ut för exempelvis en traumapatient och hur samverkar de olika professionerna? I vilket 

skede kommer röntgensjuksköterskan in? Diskutera med er handledare eller kontakta personal på 

akuten om ni inte själva har varit med om detta. När ni har skrivit ert eget inlägg kommer ni även att 

kunna ta del av andras inlägg och då ska ni svara på minst två av dessa för att få igång en diskussion. 

 

 

3. Förbättringsarbete 

 

Denna uppgift handlar om att ni ska reflektera över er VFU under hela utbildningen (Observera att det 

inte bara behöver handla om denna VFU i T6). Hur har det sett ut under era VFU placeringar? Finns 

det förbättringspotential inom något område och hur kan man jobba med förbättringar rent kliniskt? 

Alla förändringar och förbättringar vi gör behöver ju inte alltid resultera i vetenskapliga artiklar.   Mer 

information om denna uppgift ges i Canvas samt under campusveckan. 
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Examination 

Färdigheterna i kursen examineras och bedöms genom bedömningssamtalet utifrån VFU samt den 

tillhörande rapporten, men också genom seminarier, laborationer och en individuell onlinetentamen 

samt läkemedelsberäkningstentan. Du ska komma förberedd till dessa obligatoriska moment. 

 

Barn HLR (0,5Hp) 

Detta moment bedöms med antingen U eller G. För betyget godkänt krävs att du har lämnat in intyg 

för webbutbildningen, att du aktivt deltar i laborationen samt klarar av att utföra barn – HLR. 

 

Digital tentamen (1,0Hp) 

Under vecka 2 (valfri dag och tid under torsdag-söndag) är det dags för en 

individuell onlinetentamen. Denna tenta kan liknas vid en dugga och kommer 

att vara självrättande, men tidsbegränsad. Frågorna kommer att slumpas från 

en frågebank. För att få VG krävs att du klarar 95 % av uppgifterna vid första 

försöket och för betyget godkänt ska du ha minst 85 % rätt svar. 

 

Tentamen läkemedelsräkning (0,5Hp) 

Under v.47 går ordinarie tentan i läkemedelsräkning. (Omtentor v.51 och v.3). För att få G på denna 

tenta bör du ha 100 % rätt svar. 

 

Verksamhetsförlagd utbildning (4,0Hp) 

Denna del bedöms utifrån slutbedömningen på din VFU samt utifrån rapporten du ska skriva i 

samband med din VFU, men även utifrån diskussionsforumet angående sjukvårdens organisation 

samt uppgiften om förbättringsarbetet. Bedöms med U, G eller VG. 

 

Laboration (0,5Hp) 

Till denna högskolepoäng räknas dels laborationen gällande akuta hjälpmedel, men även laborationen 

(seminariet) inom läkemedel. Bedöms med U eller G beroende på medverkan och aktivitet. 

 

Seminarium (1,0Hp) 

Hit räknas både simuleringen, Johans bildseminarium och Helenas seminarium samt seminariet om 

barn på röntgen. Dessa bedöms med antingen U eller G beroende på medverkan och aktivitet. 

 

 

För att uppnå betyget G i kursen skall samtliga moment uppfylla kraven för godkänt. För kursbetyget 

VG skall du ha högsta betyg i alla delar, alltså G i alla moment förutom i onlinetentan och VFU där du 

ska få VG. 
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Frånvaro 

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

(laboration 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. 

 

 

Kursutvärdering 

I slutet av denna kurs kommer du att bli erbjuden att utvärdera kursen. Jag ser gärna att du tar dig tid 

till att göra det, även fastän det är en av dina sista kurser under utbildningen. För mig som 

kursansvarig 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. 

 

 

Canvas och mail 

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. Frågor 

besvaras både per mail och i diskussionsforumet i canvas. Det går även 

bra att ringa mig, men ingen kommunikation sker via SMS. Har du rent allmänna frågor och 

funderingar om kursen eller någon föreläsning får du mer än gärna skriva i diskussionsforumet 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 samtidigt. 
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Denna bok ger praktiska och beprövade redskap för att utföra säkra läkemedelsberäkningar genom 

att förena begreppsförståelse med räknefärdigheter och kritisk utvärdering. 

 
 
Wikström, J. (2012). Akutsjukvård: omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada. (2., 
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Denna bok ger en grundläggande kunskap i det primära och sekundära omhändertagande av 
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