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På Lärandeenhet Hälsomot-
tagningen kan du också boka 
tid för en skön och rogivande 
handmassage i 30-35 minuter.

Prova på!

Möt Caroline och fler av 
människorna som gör vårt 
universitet levande.

kalmar.se/2020 

”Jag gör skillnad  
i mitt arbete”

Universitets-
livet!

Foto: Sara Jonasson

Koll på hälsan!

De elva studenter som läste kursen ”I rörelse mot hälsa” under våren 2019 har 
drygt ett års studier kvar innan de är färdigutbildade sjuksköterskor.  
Foto: Lärandeenhet Hälsomottagningen

HÄLSOMOTTAGNINGEN
Öppet: måndag-torsdag 9-15
Tidsbeställning gäller för samtliga aktiviteter. 
Uppföljande besök kan bokas efter tre, sex 
eller tolv månader.
Boka tid på tel: 0480-44 64 77
Besöksadress: Hus Vita, Norra Kajplan 6
E-post: halsomottagningen.kalmar@lnu.
Instagram: halsomottagningenlnu
Facebook: Hälsomottagningen

Vill du få bättre koll på din hälsa? Få tips och råd på vad du 
kan göra för att må bättre? Studenterna på Lärandeenhet 
Hälsomottagningen vid Linnéuniversitet hjälper dig att kolla 
bland annat blodtryck, blodsocker, Hb (blodprov av hemoglo-
bin), längd, vikt, BMI och erbjuder samtal kring kost, sömn och 
kondition, helt kostnadsfritt!
Studenterna som möter dig på Lärandeenhet Hälsomottag-
ningen vid Lnu är i slutet av sin sjuksköterskeutbildning och 
arbetar alltid två och två, under kvalificerad handledning.

– Hos oss får du mycket information och kunskap om häl-
sosamma levnadsvanor. Vi är en lärandeenhet och ibland 
upptäcks till exempel ett högt blodtryck eller ett lågt Hb. I 
dessa fall rekommenderas  personen att ringa sin vårdcentral 
för vidare handläggning, förklarar Eva Lundin Adolfsson, 
universitetsadjunkt och kursansvarig.

Kursen ”I rörelse mot hälsa” blir en kombination av teori och 
praktik för studenterna. 
– Här får vi öva både praktiskt och sätta det teoretiska i ett 

verkligt sammanhang. Vi får applicera det vi har lärt oss och 
det blir mer verkligt, tycker Damian.
– De flesta som kommer hit är friska och det är härligt att få 
jobba med det friska, tycker Elsa.

I samband med kursen ”I rörelse mot hälsa” möter studenter-
na besökare på Lärandeenhet Hälsomottagningen vid Lnu. 
Besöket inleds med att besökaren gör en självskattning av sin 
hälsa, följt av prover och konditionstest innan hälsosamtalet. 
Besöket beräknas ta cirka 1,5 timme.
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