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VFU ska ske under 3 veckor (30 timmar per vecka = 90 timmar)  
Du som student ska medverka där interventioner förekommer på röntgenavdelningen 

(såsom u-ljud, nefrostomier, pleuradrän mfl)  
Du kan även gå på en operationsavdelning någon dag(men dem får ni kontakta själva) 

Och ni kan självklart vara på en angiografi eller coronaravdelning. 
När VFU-placeringen är klar, så fyller du tillsammans med  

handledare i formulären och skriver under det.  
Sedan skannar eller fotar handledaren formulärens sidor och  

mailar det direkt till mig efter avslutad VFU.  
Kom ihåg att du som student behåller originalet själv. 

Ringa in U eller G för mittbedömning samt för slutbedömning.  
 
 

 
 
 
Student ___________________________________________________________________ 

 

Verksamhetsförlagd utbildning vid ____________________________________________ 

 

Studentens närvaro (minst 90 tim) _____________________________________________ 

 

Handledande röntgensjuksköterska ____________________________________________ 

 

E-post adress______________________________________________________________ 

 

Telefonnummer_____________________________________________________________ 

 

Ort och datum______________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Student     Handledare 
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Studenten med stöd av handledare ska visa färdigheter gällande: 
1. Förberedelser 

 Har kunskap och kunna redogöra om vilka patientförberedelser som krävs vid 
interventionella/angiografiska eller coronara undersökningar 
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 

 
 Kan använda Omnivis-programmet för att räkna ut GFR 

Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 

 
2. Praktiska förberedelser 

 Kan använda och redogöra för hur trycksprutan fungerar 
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 

 
 Kan hantera apparatur och programvara på undersökningsrummet/rummen 

Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 

 
 Kan självständigt utföra steril uppdukning inför interventionella/angiografiska eller coronara 

undersökningar 
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 

 
3. Information 

 Kan genomföra ankomstsamtal med patient och medföljande personal som underlag för undersökningen 
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 

 
 Kan bedöma behovet av individuell information och instruktion inför interventionella/ angiografiska 

eller coronara undersökningar.  
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 

 
 Kan ge adekvat information vid interventionella/angiografiska eller coronara röntgenundersökningar till 

patient, närstående och/eller medföljande personal. Samt kan ge adekvat information i samband med 
exempelvis injektioner eller andra tekniska åtgärder till patient 
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 
 

 Visar omtanke och respekt för patientens självbestämmande och integritet. Visar öppenhet, mod och tar 
hänsyn till olika värderingar. Stödjer på ett medvetet sätt och vågar stå upp för yrkets och sjukvårdens 
grundläggande värderingar 
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 
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4. Patientförberedelser 
 Kan självständigt och under handledning utföra röntgensjuksköterskans uppgifter vid vanligt 

förekommande interventionella/angiografiska eller coronara röntgenundersökning 
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 

 
 Kan handha vanligt förkommande medicinteknisk utrustning med säkerhet och aseptik för att tillgodose 

behovet av trygghet, välbefinnande och hygieniska krav 
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 

 
 Är medveten om, eventuellt kan bedöma och hantera komplikationer och/eller risker i samband med en 

röntgenundersökning 
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 

 
5. Undersökningen 

 Kan identifiera, analysera och värdera enskilda patienters behov av vård och omvårdnad i samband med 
interventionella/angiografiska eller coronara undersökningar 
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 

 
 Kan hantera, iordningställa och administrera kontrastmedel, veta vilka biverkningar som kan 

förekomma, samt är medveten om kontraindikationer vid kontrastadministration 
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 

 Har kunskap om och kan redogöra för akuta åtgärder vid kontrastmedelsreaktioner 
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 

 
 Under handledning iordningställa och administrera andra läkemedel med kunnighet, omdöme, 

noggrannhet och följa lagar och författningar som reglerar läkemedelshanteringen. Kan diskutera och 
hantera reaktioner på dessa 
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 

 
 Har kunskap om och kunna redogöra för strålskyddsåtgärder vid interventionella/angiografiska eller 

coronara undersökningar 
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 

 
 Kan redogöra för hur vanligt förekommande interventionella/angiografiska eller coronara 

undersökningar genomförs, anatomi och vanligt förekommande patologi samt vilka kriterier som gäller 
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 
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 Har kunskap om och kunna redogöra för vilka komplikationer som kan uppstå vid vanligt 
förekommande interventionella/angiografiska eller coronara undersökningar 
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 

 
 Är medveten om och kan beskriva och följa lokala säkerhetsrutiner 

Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 

 
6. Efter undersökningen  

 Har kunskap och kunna redogöra för eventuell eftervård vid interventionella/angiografiska eller 
coronara undersökningar 
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 

 
 Kan självständigt och under handledning kan utföra omvårdnadsdokumentation och annan viktig 

dokumentation vid interventionella/angiografiska eller coronara undersökningar 
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 
 

 Kan hantera röntgenutrustning och digitala informations- och bildbehandlingssystem (RIS och PACS) 
utifrån patientsäkerhet och trygghet i samband med de olika undersökningarnas utförande 
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 

 
7. Studenten  

 Kan samarbeta med andra yrkeskategorier inom röntgenavdelningen samt eventuellt mot andra 
avdelningar 
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 
 

 Kan argumentera för och motivera sitt handlande. Visa kunskap om det egna ansvarsområdet och dess 
begränsning. Ta ansvar för egna handlingar. Visa mod att stå för och arbeta i enlighet med aktuell 
kunskap och egna värderingar. Visa förmåga att vilja bidra till utveckling av yrket 
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 

 
 Har förmåga till självkritik. Inser egen styrka och begränsning. Visar ansvar för egen inlärning. Visa 

förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap 
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 

 
 Kan tillämpa lagar, författningar och lokala riktlinjer vid röntgenundersökningar 

Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 
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 Visar noggrannhet och omdöme i planering och genomförande av vårdarbetet och i kontakterna med 
patienter, närstående och andra yrkesgrupper. Prioriterar och slutför åtaganden. Visar ett strukturerat 
arbetssätt 
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 
 

 Visar en reflekterande och analytisk förmåga. Kan eventuellt använda kunskap från forskning, 
utvecklingsarbete och beprövad erfarenhet. Visar viljan att ta reda på och sprida ny kunskap 
Mittbedömning                Slutbedömning  
 
U            G    U G 
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Beskriv och reflektera över dina dagar väldigt kortfattat. Vad har du gjort? Vad har du 
lärt dig av dessa dagar? Vad har varit bra/mindre bra? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
Handledarens kommentarer om studenten: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 


