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Introduktionsutbildning strålskydd
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Utförs på: Region Kronoberg

Allmän information för alla nyanställda som skall arbeta i verksamhet med joniserande
strålning.
Introduktionsutbildningen, som ges vis E-Learning, ger en del grundläggande information om
strålskydd för dig som just börjat arbeta med strålning i Region Kronoberg. Det ger dig
”certifikat” för strålningsarbete i ett år. Inom ett år ska du sedan genomgå ”Återkommande
strålskyddsutbildning” för ditt verksamhetsområde. Det är undervisning som anordnas av
Medicinsk fysik och teknik och erbjuds minst två gånger per år.
Strålskyddsutbildningen via E-Learning består av filmen ”Strålning i sjukvård” och ett antal
kontrollfrågor och finns på regionens hemsida.
Gör så här:
1.
2.
3.
4.

Gå in under Kursanmälan/E-learning i PA Portalen
Klicka på kursen ”Strålskydd E-learning”
Nu öppnas kursinformationen
Starta E-Learning
– Här öppnas 2 fönster. För att se filmen bättre kan du förstora det fönster som ligger
överst. Starta filmen genom att klicka på pilen längst ner till höger. Denna pil använder du
också när du vill gå vidare till nästa sida. Avslutningsvis svarar du på frågorna. Om du har
för många fel får du försöka på nytt.

Du kan stoppa filmen när du vill och sedan fortsätta på samma ställe. När du vill fortsätta kan du
gå samma väg eller i stället för kursutbud välja ”Mina kurstillfällen”
När du har klarat utbildningen registreras detta i PA-systemet.
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Dokumentets placering
Region Kronobergs server, Platina

2 Revisionshistorik
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3
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Förändring
Korrigering utifrån förändring av PA-systemet
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