
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Vårdhandboken. Se aktuella länkar i studiehandledningen.

Författningar. Se aktuella länkar i studiehandledningen.

Viss del av litteraturen är valbar beroende på område för verksamhetsförlagd utbildning.
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