
Brev förfrågan om VFU-plats och handledning för 
röntgensjuksköterskestudent från Luleå tekniska universitet   
 
M0100H Radiografi III   
Du får detta informationsbrev för att en röntgensjuksköterskestudent antagen vid Luleå tekniska 
universitet önskar göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom er verksamhet under hösten 
2023.   
 
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 universitetscampus i Luleå. Studenter som väljer distansstudier 
har vanligen ett behov av att vara på hemorten och detta medför att de även vill genomföra sina 
VFU-kurser inom verksamheterna på hemorten.   
 
Studenten som kontaktat dig söker VFU-plats på en röntgenklinik för VFU i kursen M0100H, som är 
totalt 4veckor (128 timmar), under veckorna 46 - 49, höstterminen 2023.   
Denna VFU görs på en röntgenklinik där det utförs, förutom konventionella undersökningar, även 
olika typer av kontrastmedelsundersökningar (DT, MR, nuklearmedicin, ultraljud, 
genomlysning). Syftet med denna VFU-placering är att röntgensjuksköterskestudenten ska få 
möjligheten att öva på omvårdnadshandlingar, omvårdnadstekniker som förekommer på 
röntgenavdelningen (främst pvk-sättning).   
 
Under VFU ingår det att studenten auskulterar/observerar arbetet vid 
vårdavdelning/mottagning/akuten för att öka förståelsen för patientens vårdkedja. Denna 
auskultation är högst 3dagar och görs inom ramen för dessa 4veckor. Detta kan ordnas av studenten 
själv i samråd med handledaren på rtg-avd när VFU har börjat genom att ta kontakt med 
verksamheten i fråga. Man kan besöka olika verksamheter eller vara på en enhet, således är det 
ganska fritt hur man lägger upp detta.  
 
Kursansvarig: Kirsi Bohm kirsi.bohm@ltu.se   
 
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 
1646kr/studerandevecka. Önskar ni ytterligare upplysningar är ni välkomna att kontakta oss:   
Kursansvarig Kirsi Bohm   
kirsi.bohm@ltu.se  tel 0920-492974   
   
VFU-administratör gemensam mejllåda:   
vfurtg@ltu.se   
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