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Termin 1 Vårtermin 
VFU-Kurs M0099H, en VFU-placering på 1 vecka (32 tim) på en röntgenklinik som omfattar i huvudsak att 
studenten ska få en orientering i den radiologiska verksamhetens alla delar, dvs. skelett/lungor, ultraljud, 
genomlysning, mammografi, nuklearmedicin, datortomografi, magnetresonanstomografi samt angiografi och 
därmed få en inblick i röntgensjuksköterskans vardag. 
Tid: Placeringen ska genomföras under veckorna 8-10.  
Kursansvarig: Liselott Lundvall, liselott.lundvall@ltu.se  
 
Termin 2 Hösttermin 
VFU-kurs M0100H, en VFU-placering som sker under 4 veckor (128 tim) på röntgenklinik där det utförs, förutom 
konventionella undersökningar, även olika typer av kontrastmedelsundersökningar (DT, MR, nuklearmedicin, 
ultraljud, genomlysning). Innefattar att öva på omvårdnadshandlingar, omvårdnadstekniker som förekommer på 
Röntgenavdelningen (främst pvk-sättning). 3 dagars auskultation vid vårdavd/mottagning ingår.  
Tid: Placeringen ska genomföras under veckorna 39-41, 46-48 
Kursansvarig: Kirsi Bohm, kirsi.bohm@ltu.se 
 
Termin 3 Vårtermin 
VFU-kurs M0103H, en VFU-placering på 3 veckor (96 tim) på en röntgenavdelning med inriktning mot 
konventionell röntgen och små skelett (hand, handled, fot och fotled). Ett stort fokus under denna VFU ska även 
ligga på exponeringsparametrar (t.ex. kV och mAs), digital bildhantering och remisshantering (RIS och PACS). 
Tid: Placering ska genomföras under veckorna 16-21 
Kursansvarig: Sara Larsson, sara.larsson@ltu.se  
 
Termin 4 Hösttermin 
VFU-kurs M0106H, en VFU-placering på 5 veckor (160 tim) på en röntgenavdelning med inriktning mot 
konventionell röntgen samt en placering om 1 vecka (32 tim) med inriktning mot mammografiverksamheten 
(både screening och klinisk verksamhet). 
Tid: Placeringarna ska genomföras under veckorna 40-42, 46-48  
Kursansvarig: Sara Larsson, sara.larsson@ltu.se 
 
Termin 5 Vårtermin 
VFU-kurs  M0109H,  en placering  på  4 veckor  (128  tim)  på  DT. DT-placeringen  kan  innefatta både  inbokade 
och  akuta patienter.  Och en  placering  på  en 1 vecka  (32 tim)  på  Nuklearmedicin för  att  få  en inblick  i 
verksamheten.  
VFU-kurs  M0111H,  en placering  på  3 veckor  (96  tim)  inom  interventionell  radiologi  (IR).  VFU-placeringen  
ska innefatta  vanligt  förekommande  interventioner  som  förekommer  på  röntgenavdelningen. (t.ex. på  DT, 
genomlysning, ultraljud och angiografi, genomlysning).  
VFU-kurs  M0110H,  en placering  på  3 veckor  (96  tim)  på  MR.  MR-placeringen kan innefatta  både  inbokade  
och akuta  patienter.  
Tid:  Placeringarna  i  termin  5 ska  genomföras  under  veckorna  5-21.   
Kursansvarig  M0109H  &  M0111H:  Veronica  Jönsson,  veronica.jonsson@ltu.se  
Kursansvarig  M0110H:  Kirsi  Bohm,  kirsi.bohm@ltu.se  
 
Termin 6 Hösttermin 
VFU-kurs M0119H, en placering på 5 veckor (160 tim) på en röntgenavdelning med inriktning mot akut diagnostik. 
4 dagars auskultation på akuten, IVA och/eller ambulansen ingår. 
Tid: Placeringen ska genomföras under veckorna under veckorna 46-50.  
Kursansvarig: Sara Larsson, sara.larsson@ltu.se 
 
Detta gäller ALLA VFU-placeringar: 
Studenterna är ute 32 timmar i veckan på sina VFU-placeringar det vill säga 4 dagar/vecka. På dag 5 (fredag) 
schemaläggs lektioner/resurstider när de finns behov av sådana. I andra fall ska fredagar användas till reflektion 
och studieuppgifter. Det infaller ofta någon enstaka campusvecka under VFU- veckorna. Dessa finns då med i 
planeringen för placeringarna. 
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