Institutt for helse- og funksjon

Innkalling

Studieprogramråd (SPR) for radiografi
Møtedato: 02.02.21

kl. 13.30 – 15:30 Teams-innkalling

Medlemmer: Eli B. Eikefjord (fagseksjonsleder), Helge Arntzen (faglig rep. 1 år), Mona Vestbøstad (faglig rep. 2. år), Sundaran Kada (faglig rep.
3. år), Torunn Øvredal (eksternt medlem), Veline Gautefall Olsson (studentrep. 1. år), Ane Martine Tuntland (studentrep. 2. år), Irene Marie
Bergesen (studentrep. 3. år), Christina Havn (referent, studieadm.)
Til stede: Eli B. Eikefjord, Helge Arntzen, Mona Vestbøstad, Sundaran Kada, Cathrine Tveit (vara ekstern rep.), Ane Martine Tuntland, Christina
Havn og Kristina Alsos (observatør fra studieadm.)
Sak

Dokument

15/20-21 Godkjenning av
innkalling og saksliste

Kva skal skje i møtet?

Prosess

Ca. tid

Innkalling og saksliste skal godkjennes med evt.
kommentarer

Fagseksjonsleder

2 min

Referat:
Fagseksjonsleder innleder. Innkalling og saksliste godkjennes etter noen endringer:
•

Kristina Alsos skal være vikar for Christina Havn når hun går ut i permisjon og var med på møte for å observere. Cathrine Tveit var med som vara for Torunn
Øvredal. Irene Bergesen kunne ikke delta grunnet praksis.

•
•

Det er rettet opp feil i sakslista: Irene Bergesen stod som studentrepresentant for 2. året og Ane Martine Tuntland studentrepresentant for 3. året. Det skal
være omvendt.
Det meldes inn fra studentrepresentant Ane Martine Tuntland om tilbakemeldinger å ta opp fra kull R19. Det foreslås å ta det opp under sak 19.

16/20-21
Gjennomgang/revisjon av
studieprogram og
emneplaner

Vedlegg:
1. Oppsummering av
studieprogram og
emneplanrevisjon
for studieåret
21/22
2. Oversikt faglig
overlapp
ny/gammel
studieplan

Med overgang fra gammel til ny studieplan er det kun
mindre endringer som gjennomføres i emnene.
Grunnet korona studieåret 20-21 er det
uhensiktsmessig å gjøre større endringer i emnene da
vurderingsgrunnlaget er usikkert. Unntak er nødvendig
endring/justering arbeidskrav medikamentregning
mellom RAD150 og RADP1.
Ber om innspill fra rådet på følgende tema:
1. Studieprogramtekst. Internasjonalisering er et
aspekt som bør komme tydeligere frem i
studieprogrammet.
a. Hvilken opplevd erfaring har
studentene med internasjonalisering i
bachelorprogrammet og hvilke
forventninger har studentene til
internasjonalisering? Hvordan kan
internasjonalisering integreres som
læringsutbytter i ulike emner?
(…) Gjennom å tilrettelegge for internasjonalisering
skal bachelorstudiet videre sikre at kandidaten kan
se profesjons-utøvelse og -utvikling også i et
internasjonalt perspektiv. - TIL VURDERING

Gjennomgang og innspill fra SPR.

30 min

2. Arbeidskrav medikamentregning foreslås
flyttet fra RAD150 til RADP1. Begrunnelsen er
1) teknisk – gjeldende plassering i RAD150
hindrer oppmelding til RADP1 da test er
obligatorisk forkunnskapskrav til RADP1, 2)
faglig – medikamentregningstest er et
praktisk/logisk fag som hører godt hjemme i et
praksisemne.
a. Innspill til foreslått endring fra SPR
Referat:
Fagseksjonsleder innleder og åpner for innspill fra SPR.
1. Internasjonalisering: det må komme tydeligere frem hvordan internasjonalisering er viktig for studiet, det må fremstilles på en sånn måte at en nyttiggjør det,
og det er noe som utdanningen må gjøre studentene bevisst på allerede fra første studieår. Tilbakemelding fra studentrepresentant er at det ikke kommer
særlig fram at en vektlegger internasjonalisering på studiet eller i enkelte emner. Noen forslag fra rådet:
• sette i stand slik at radiografstudenter ved HVL og radiografstudenter i utlandet (f.eks. gjennom ERG-nettverket) kan gå sammen i et prosjekt om å
løse case og delta i digitale seminar
• invitere eksterne forelesere fra partnerinstitusjoner til å holde forelesning på Zoom
• legge til rette for at utvekslingsstudenter kan presentere for norske studenter
• involvere førsteårsstudenter i prosjekt der flere fra ulike land kan jobbe sammen i prosjekter, men også viktig å tenke på arbeidsbelastningen på
førsteårsstudenter
• starte et COIL-samarbeid (Collaborative Online International Learning: kort og intensiv virtuell utveksling). Erfaring fra sykepleie.

2. Arbeidskrav medikamentregning foreslås flyttet fra RAD150 til RADP1: per i dag ligger det en teknisk hindring for at studenter kan melde seg opp i praksis før
bestått medikamentregning. Det er også frarådet at man har et arbeidskrav i et emne som forkunnskapskrav i et annet emne, i samme semester. Fordelen
med å legge det opp på denne måten er at studentene kan melde seg inn i emnet og få tilgang til den informasjonen de trenger allerede fra semesteret
starter. SPR har ikke noen konkrete innspill eller innvendinger til forslaget.

17/20-21 Status
kvalitetsarbeid

Vedlegg:
Referat avsluttende
dialogmøter
1.
2.
3.
4.
5.

RAD100
RAD120
RAD130
BRA201
BRA310

Kort gjennomgang av referater for avsluttende
dialogmøter.

Fagseksjonsleder

30 min

1. SPR gis mulighet til å kommentere de skisserte
tiltakene i de respektive emner.

Referat midtveisevaluering
BRA320
Referat:
Fagseksjonsleder gikk kort gjennom referatene fra dialogmøtene og av midtveisevaluering. Det hadde dessverre skjedd en glipp med dokumentene, manglet tekst fra
RAD100 og BRA201. Disse ble presentert litt grundigere for SPR under møtet.
RAD100: Det ble ikke tilrettelagt med nok undervisning på lab grunnet koronatiltak, og dette har studentene merket godt. Det er litt vanskelig å evaluere emnet nå på
grunn av koronasituasjonen, men er det likevel små konkrete tiltak utdanningen kan forbedre seg i? Tilbakemelding:
• Studentene ønsker mer timer på lab. Det vises til at det er en stor reduksjon i antall timer sammenlignet med kull R19. Tiltak som vurderes er å øke timer på
lab.
RAD120: Noen studenter har utfordringer på grunn av lite forkunnskap om f.eks. biologi, men kompetansekravet kan ikke senkes. Det ønskes å få til mer fysisk
undervisning i emnet. På grunn av korona har det vært vanskelig å få til samspill mellom RAD100 og RAD120 som opprinnelig tenkt. Tilbakemelding:

•
•
•
•

Det bør tydeliggjøres på studieprogramsidene at det ikke er krav å ha biologi, men en fordel å ha det.
Studentrepresentant har inntrykk av at mange fra førsteåret kommer til å slutte fordi de ikke har fått mulighet til å bli bedre kjent med medstudenter under
pandemien. Det er derfor viktig at kull 21 får mulighet til å treffes fysisk.
Det finnes en ordning med kohorter nå, men skal det fortsette til høst 2021, må det mer ressurser til for at de faglige kan følge opp.
Det er etablert studentmentorer for å ta tak i dette, for å samle studenter i mindre grupper og følge dem tettere opp.

RAD130: Arbeidsmengden oppleves stort fordi mye går digitalt, og det er høy vanskelighetsgrad med mye matte og fysikk. Studentene melder om krevende å arbeide
i grupper. Og stoffet blir gjennomgått for fort, studentene henger ikke med. Hjemmeeksamen i et veldig teknisk emne viste seg å fungere dårlig, og det er mange som
har strøket.
• Det foreslås å gruppe-kontrakt igjen for å sikre gruppearbeid og at alle bidrar.
• Det må tilstrebes å ha fysisk eksamen til høsten.
• Det foreslås å bruke studentmentor mer aktivt i dette emnet.
BRA201: SPR ønsker ikke å se nærmere på dette da emnet går ut til høsten.
BRA310: Emnet er forberedende til BRA330. Det er her ideen til bacheloroppgaven jobbes med. Studenter forveksler likevel innholdet mellom dette emnet og
bacheloroppgave-emnet BRA330. Tiltak er å tydeliggjøre skille mellom disse. Tilbakemelding:
• Et emne som generelt egner seg godt digitalt ettersom det er mye selvstendig arbeid.
Det påpekes av SPR under diskusjon om tilbakemeldingene at disse punktene må følges opp for å sikre kvalitetsarbeidet.
18/20-21 Fast sak om praksis

Vedlegg:
Avtale mellom HVL og
Helse Bergen.

•
•
•

Avtaler
Oppfølging og vurdering
Evaluering og tilbakemeldinger fra praksisfeltet

Fagseksjonsleder innleder og
åpner for status fra ekstern
representant og resten av rådet

20 min

Referat:
Vedlegget ble ettersendt SPR, men hadde ikke blitt sendt til Cathrine Tveit. Det gjøres oppmerksom på at sekretær må huske å ettersende vedlegg også til vara.
Fagseksjonsleder presenterer avtalen og går særlig gjennom dette med ansvar og roller. I avtalen er det tydeliggjort hvilke ansvar student og veileder har.

Det finnes per nå ikke noen evaluering fra praksisfeltet, men ekstern representant Cathrine Tveit melder om følgende: Det er fortsatt mye fokus rundt dette med
smittevern, smittesporing og testing. Den siste tida har det vært fokus på at studentene tester seg dersom de har vært på Østlandet (grunnet smitteutbrudd av
mutert virus), og at studentene holder seg innenfor avgrenset område/avdeling når de er i praksis. Ellers virker det som at de aller fleste er fornøyde med praksisen.
•
•
•

Studentrepresentant for andre året: det har gått veldig fint på praksis, tungt til tider, men det går bra. Reagerte på at studentene måtte gå med munnbind i 4
uker på strålefysikk, selv om de fikk beskjed at de skulle bli behandlet likt som de ansatte.
Faglig representant for tredje året: de fleste virker veldig fornøyde.
Det meldes om at noen studenter skal ta igjen praksis grunnet koronarelatert fravær. Det er satt opp at de skal ta dette igjen i påfølgende semester.

Fagseksjonsleder minner om veilederseminaret 16. mars, og håper at Cathrine og flere kan delta.
19/20-21 Fast sak om status
fra studentkullene

Referat:

•
•
•

R20
R19
R18

Representantene fra de ulike kull
gir status – til diskusjon og
avklaring.

20 min

Inkludert status digitalt læringsmiljø

Det åpnes for at representantene gir status fra de ulike kull, men kun kull R19 er representert på møtet og gir tilbakemelding:
Praksis: studentene opplever at det gjøres forskjell på dem på hva som telles som fravær under praksis, og hva som ikke telles som fravær. Fravær ifm. koronatesting
blir talt som en del av de 20% fraværsgrense for noen, men ikke andre. Hva er riktig? Er det retningslinjer på dette?
• Fagseksjonsleder viser til strengt reglement med hensyn til gyldig fravær i praksis. Det er likevel dumt at det har kommet utydelig beskjed om dette, som har
skapt uro.
• Faglig representant andre året påpeker at det har vært en spesiell og uoversiktlig situasjon med pandemien også etter nyttår, der endringer skjer etter
arbeidstid, f.eks. på en fredag som ikke rekker å bli formidlet før studentene allerede er på plass. Noen ganger blir bestemmelsene gjort ulikt, også fra
helseforetak til helseforetak, som da går utover studentene. og det gjøres/bestemmes ulikt og det går uheldig utover studentene. Dette er erfaringer
utdanningen må ta med seg videre.
Refusjon: Det er fremdeles flere studenter som ikke har fått tilbake pengene sine ifm. reise og bo-utgifter, og dette er frustrerende. Det oppleves også mangel på
informasjon. Hvorfor er det slik at studentene må legge ut først og så få refusjon, studenter har som regel dårlig råd. Utdanningen bes om å følge opp, da flere venter
på tilbakebetaling siden november.

•

Det er kjent at det har vært en systemfeil med refusjonsordningen, men det er synd at studentene ikke får svar på epostene sine. Prinsippet med at
studentene må legge ut først og så få tilbakebetalt foreslås å løftes opp til Studentrådet.

19/20-21 Orienteringssaker

Vedlegg:

•
•

Mentorprosjektet videreføres vår og høst 21.
Fokus på digitalt læringsmiljø.
Opptak til masterutdanning i kunnskapsbasert
praksis studieretning radiografi fra høsten 21.

Fagseksjonsleder orienterer.

10 min

Referat:
Fagseksjonsleder orienterer kort om sakene. Studentmentorprosjektet videreføres. Spre budskap om masterutdanning i kunnskapsbasert praksis, studieretning
radiografi. Det planlegges en webinar for å informere om dette og det er ønskelig å få med de eksterne.
20/20-21 Eventuelt

Vedlegg:

•

Dato for neste møte

Referat:
Dato for neste møte er foreslått til arrangeres i april/mai. SPR blir enig om å sette opp møte 27. april 2021, kl. 13.30-15.30.

5 min

