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                           Institutt for helse- og funksjon              

Innkalling og referat  

Studieprogramråd for radiografi 

  Møtedato:  kl. 13.30 – 15:30    på Zoom  

Til stede: Eli Bjøvad Eikefjord (fagseksjonsleder), Helge Arntzen, Mona Vestbøstad, Sundaran Kada, Torunn Øvredal, Hilde Kristin Tveit 
(Kvalitetsrådgiver og referattaker denne dagen). 
 
Fravær: Veline Gautefall (1. år studentrep.), Ane Martine Tuntland (2. år studentrep.) og Irene Marie Bergesen (3. år studentrep.) 
    
 

Sak  Dokument Kva skal skje i møtet? Prosess Ca. tid 

1/20 Godkjenning av 

innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste skal godkjennes med evt. 

kommentarer 

Fagseksjonsleder  2 min 

Referat: 

Innkalling og sakliste ble godkjent uten kommentarer. Ekstern representant Torunn Øvredal har en sak til eventuelt. Covid19 er også ønsket å ta på eventuelt. 

2/20 Etablering av 

Studieprogramråd  

Vedlegg: 

Studieprogramråd 

Studieprogramråd ved FHS 

Gjennomgang av mandat for 

Studieprogramrådet 

Medlemmer presenterer seg og sier noe om 

forventninger til arbeidet til Studieprogramrådet. 

Fagseksjonsleder innleder og 

orienterer  

10 min 

https://www.hvl.no/om/kvalitet-i-utdanningane/kvalitet-i-studieprogram/studieprogramrad/
https://www.hvl.no/om/organisering/fhs/studieprogramrad/
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Referat:  

Siden studentrepresentantene ikke har møtt til møtet, ble saken kortet ned da de andre medlemmene fortsetter fra året før.  

Spørsmål fra studieprogramrådet: 

Får studentene anledning til å forberede seg god nok til møte i Studieprogramrådet? Kan vi evt ha et formøte der studentene får anledning til å gå gjennom 

sakene sammen med fagseksjonsleder/studieveileder?  

Studieprogramrådet anbefaler å prøve ut å ha et forberedende møte med studentene før neste møte i studieprogramrådet. Fagseksjonsleder vurderer om 

det er hun eller studieveileder som skal ha dette formøtet. 

3/20 Fastsette 

oppfølgingsform for 

studieprogrammet 

studieåret 2020-2021 

Vedlegg: 

Valg av oppfølgingsform  

Plan for hvilke emner og hvordan emnene skal 
evalueres samt hvilke emner som skal ha 
anonym undersøkelse og ekstern sensur, 
presenteres. 
 

Studieprogramrådet inviteres til å gi innspill til 

valg av oppfølgingsform.  

Fagseksjonsleder presenterer 

forslag og innleder til 

diskusjon 

20 min 

Referat: 

Fagseksjonsleder gikk gjennom plan for oppfølging. Kullmøte (midtveis) gjennomføres på alle emner i første semester i september/ oktober (fellesmøte for 

alle 3 emner) med avsluttende dialog møte i desember.  Andre og tredje studieår har tilsvarende ordning.  

Hvordan følge opp praksisemner? Studentene er spredt på ulike avdelinger. Kullmøte har vært gjennomført når studentene er tilbake på campus. Kan det 

gjennomføres et kullmøte (webinar) halvveis i praksisperioden?  Dette for å få en tilbakemelding fra studentene om hvordan de opplever praksis halvveis i 

praksisemnet.  Praksis ønsker også å få tilbakemelding om det er noe de kan endre på til neste praksisperiode. 

Ekstern sensur og anonym undersøkelse: Det skal være minimum ekstern sensor på hvert emne hvert 3 år. Ekstern sensur er foreslått på følgende emner i 

første studieår: RAD100, RAD130 og RAD140, i andre studieår: BRA201 og BRA211, i tredje studieår: BRA302 og BRA330. 
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Studieprogramrådet anbefaler å ta i bruk den foreslåtte plan for emneevaluering, bruk av ekstern sensor og plan for hvilke emner som skal ha anonym 

undersøkelse. Studieprogramrådet mener det kan være nyttig å prøve å gjennomføre et kullmøte som et webinar midt i et praksisemne. 

4/20 Status kvalitetsarbeid Vedlegg: 

Fylle ut skjema fra 

sharepoint 

Referat dialogmøte for 

BRA112, BRA122, BRA133, 

BRA211, BRA330 og 

BRA341 på Sharepoint 

Studieprogramrådet presenteres status for 
kvalitetsarbeidet og hvilke konsekvenser Covid-
19 har hatt for studentene våren 2020. 
 

Fagseksjonsleder går gjennom 

studieplanen og innleder til 

diskusjon. 

 

45min 

Referat: 

Status på kvalitetsarbeidet er summert opp i vedlegg 4. Kullmøte i BRA112 ble ikke gjennomført pga. Covid19. Skoleeksamen ble omgjort til hjemmeeksamen. 

En del av aktivitetene ble lagt opp som frivillig arbeid. Obligatorisk undervisning gikk ut, men studentene hadde mye aktivitet i emnet likevel. Emnet vil bli 

faset ut.  

Evaluering av emne BRA133 ble ikke gjennomført etter oppsatt plan pga. Corona. 

BRP202: Kullmøte ble gjennomført etter praksisslutt. Studentene ønsker mer informasjon om praksisplassen de skal til, på Bloggen.  Veileder fikk gode 

tilbakemeldinger. Utdanningene vil fortsatte å jobbe med å forbedre informasjonen på bloggen. 

BRA211: I dialogmøte med emneansvarlig kom det frem at det var noe ujevn arbeidsmengde.   

BRA330: Kullmøte ble gjennomført på Zoom, et seminar gikk ut, men det ble anbefalt at seminaret bør gjennomføres i emnet neste gang det går. 

 

Som følge av Corona – ble praksis flyttet fra vår til høst. Praksis ble komprimert samtidig som timeantallet ble økt fra 30 timer til 36 timer pr. uke. 

https://hvl365.sharepoint.com/:w:/r/sites/Kvalitetshandboka/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2A867BB-2B28-4666-A600-C30A51103925%7D&file=Status%20kvalitetsarbeid%20%20-%20mal%20for%20oppsummering%20til%20SPR.docx&action=default&mobileredirect=true
https://hvl365.sharepoint.com/:f:/r/sites/Kvalitetshandboka/Delte%20dokumenter/FHS/Institutt%20for%20helse%20og%20funksjon/Radiografi/Kvalitet%20i%20emne%20(referater%20mm)/Avsluttende%20evaluering%20(emnerapp,%20referat%20dialogm%C3%B8te?csf=1&web=1&e=KPqlfH
https://hvl365.sharepoint.com/:f:/r/sites/Kvalitetshandboka/Delte%20dokumenter/FHS/Institutt%20for%20helse%20og%20funksjon/Radiografi/Kvalitet%20i%20emne%20(referater%20mm)/Avsluttende%20evaluering%20(emnerapp,%20referat%20dialogm%C3%B8te?csf=1&web=1&e=KPqlfH
https://hvl365.sharepoint.com/:f:/r/sites/Kvalitetshandboka/Delte%20dokumenter/FHS/Institutt%20for%20helse%20og%20funksjon/Radiografi/Kvalitet%20i%20emne%20(referater%20mm)/Avsluttende%20evaluering%20(emnerapp,%20referat%20dialogm%C3%B8te?csf=1&web=1&e=KPqlfH
https://hvl365.sharepoint.com/:f:/r/sites/Kvalitetshandboka/Delte%20dokumenter/FHS/Institutt%20for%20helse%20og%20funksjon/Radiografi/Kvalitet%20i%20emne%20(referater%20mm)/Avsluttende%20evaluering%20(emnerapp,%20referat%20dialogm%C3%B8te?csf=1&web=1&e=KPqlfH
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Det har vært et utfordrende semester med Covid19. Praksisfeltet og fagpersoner har blitt utfordret til å legge om undervisning, og veiledning i tråd med 

rådene for smittevern. Til tross for dette har det vært gjort et godt arbeid med digital undervisning, veiledning fra praksisfeltet og oppfølging av 

kvalitetsarbeidet (evaluering av emner).   

Praksis er bekymret for studenter i praksis ikke informerer praksisfeltet om at de har symptomer og at de vil fullføre praksis for å få praksisen godkjent. Det 

er rom for at studentene kan fullføre sin praksis ved å gjennomføre relevante supplerende arbeidsoppgaver.  

Studieprogramråd slutter seg til at det er satt opp gode tiltak og oppfølginger i tråd med resultatene fra emneevalueringene.  Det er forståelse for at noe 

av oppfølgingen av emner ikke ble gjennomført etter oppsatt plan pga. Covid19. 

5/20 Status fra de ulike 

årskull og praksis   

 

 

Representanter fra de ulike årskull presenterer 
status. 
 
Representant fra praksis presenterer status fra 
praksisfeltet. 

 15 min 

Referat: 

Erfaring fra praksisansvarlig: 

I emnet BRP201 ble det stilt krav fra Helse Bergen om at studentene måtte følge veileder sin turnus i somatisk praksis.  Dette var en positiv erfaring. Kan 

dette være aktuelt å gjøre i radiologisk praksis?  Rtg. Avdelingen ved HUS benytter radiografer som har flest dagvakter til å være veileder for studentene. 

Fra ekstern representant fra praksis: 

Tredje års studenter for våren 2020, har fått gode tilbakemeldinger.  

De private instituttene har plikt til å ha studenter – det inngår i avtalen med Helse Vest.  (Unilabs og Aleris har holdt tilbake praksisplasser) 

Grunnet tilpasninger i studieløp ifm corona har ikke førsteårsstudenter fått praksis som planlagt i vårsemesteret. Praksis BRP101 som avholdes i høst er 

første praksisperiode for dette kullet. Det er viktig å formidle til praksisplassene om studenter har lite erfaring fra konvensjonell rtg. og CT i forkant av denne 

praksisperioden. Det kan være en ide å gjøre evaluering av denne praksisperioden. 

Tilbakemelding til HUS: Rtg. Avd. HUS v/ Elin er flink til å sende ut vaktturnus i god tid. 

6/20 Orienteringer  • Status Rekruttering og opptak Fagseksjonsleder presenterer 10 min 
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• Mulighet for å søke på master i 
kunnskapsbasert praksis 

• Forberedende e-læringskurs (etter 
forslag fra Torunn Øvredal) 

Referat: 

• Ny studieretning for radiografi inn under master i KBP er sendt til videre behandling i Utdanningsutvalet HVL. Opptak fra høsten 2021.  

• Bachelor i radiografi har 40 studieplasser. I år var det gode søkertall der 46 av 98 som fikk tilbud, møtte til studiestart. Karaktersnitt var høyere i år 
enn i fjor. Status i dag er 43 studenter i første år, 35 studenter i andre år og 22 studenter i tredje år. 

• En 3 års student er allerede blitt tilsatt ved rtg. Avdelingen (MR seksjonen). Er virkelig en dyktig student.  

• Praktisk eksamen er viktig – studentene får anledning til å vise og formidle muntlig sin kunnskap, dette kan også være nyttig med tanke på praksis.  

• Forberedende e-læringskurs: Alle radiografistudenter anbefales å ta følgende e- læringskurs: 
Alle radiografstudenter uansett praksismodalitet:  

o Basale smittevern rutiner (25 min) 
o Innledende smittevernkurs (10 min) 
o DHLR Helse-Bergen (20 min) 

Studenter i CT praksis: 

• CT og bildekvalitet (1 time) 

• Kontrast- bruk av intravenøst kontrastmiddel (20 min) 

• Praktisk anafylaksibehandling (20 min) 
Studenter i MR praksis: 

• Praktisk anafylaksibehandling (20 min) 
Studenter i Angio/intervensjon: 

• Kontrast- bruk av intravenøst kontrastmiddel (20 min) 

• Praktisk anafylaksibehandling (20 min) 
 
Opprinnelig pakke, som alle studenter i Helse Bergen skal gjennomføre: 
«Dette må du gjere før du skal i praksis første gang: 
1.Du må gjennomføre følgjande e-læringskurs: 
Brannvern teoretisk del 
Smittevern: Håndhygiene 
Informasjonssikkerhet 
Pandemiopplæring: Smittevernforelesning 
Og DIPS kurs dersom du skal ha DIPS tilgang; DIPS 01: Introduksjonsfilm»  
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7/20 Eventuelt   •  
 
 

 5 min 

Referat: 

• Samarbeidsmøte i høst: Torunn Øvredal har kalt inn til møte 29. oktober kl.13.00 – 15.00  

Ingen saker er meldt inn foreløpig.  Nye vurderingsskjema foreslås som sak til møtet.  

• Studentene har gitt en god tilbakemelding på veiledere på MR seksjonen. 

 

 

 


