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Till dig som erbjudits utbildningsplats på programmet för ortopedingenjörsexamen 
 
Det är med stor glädje vi hälsar dig välkommen till ortopedingenjörsutbildningen på 
Hälsohögskolan i Jönköping. Vi är nyfikna på dig som i konkurrens med många andra har 
kommit in på denna unika högskoleutbildning. Ortopedingenjörsyrkets kombination av arbete 
med människor och teknik är mycket intressant och spännande. Tekniken som används inom 
yrket är i många fall både unik och speciell.  
 
Vi hoppas att du ser fram emot att börja på utbildningen och att anta denna utmaning.  
 
Inom både utbildningen och det framtida yrket som ortopedingenjör kommer du i kontakt 
med tillverkningsteknik och ämnen av olika slag, däribland teknik där ämnen som härdplast 
används. För att utbilda sig till och arbeta som ortopedingenjör krävs att man har ett 
läkarintyg som visar att man är fysiskt lämplig att arbeta med de material som förekommer i 
branschen. Med tanke på detta vill vi redan nu informera dig som har astma, obstruktiv 
bronkit eller annan lungsjukdom att du bör konsultera din läkare för ytterligare information 
innan du ansöker om utbildningsplatsen. En läkarundersökning gällande detta kommer att 
göras inom dom första veckorna av utbildningen. Vill man innan antagning till utbildningen 
genomföra en läkarundersökning kan man bekosta den själv och medbringa godkänt intyg 
från läkaren samt kvitto för undersökningen vid utbildningens början. Ett belopp motsvarande 
priset för läkarundersökningen vid Previa i Jönköping blir återbetalat mot uppvisande av 
kvitto. För att intyget ska vara giltigt ska undersökningen genomföras enligt 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:06) om medicinska kontroller i arbetslivet av 
arbetstagare som kommer att sysselsättas i arbete som kan medföra skadlig exponering för 
härdplastkomponent samt vara godkänd av en läkare. 
 
Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till undertecknad  
via e-post fredrik.thidell@ju.se Jag finns i tjänst från och med v.33 för höstterminen.  
För frågor av mer allmän karaktär så kontakta studievägledare Katarina Bolin på e-post 
katarina.bolin@ju.se  
 
Än en gång hjärtligt välkommen! Det är med stor spänning vi ser fram emot att träffa 
dig i höst! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Fredrik Thidell 
Programansvarig Ortopedingenjörsprogrammet 
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