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                           Institutt for helse- og funksjon              

Referat  
Studieprogramråd for radiografi 

  Møtedato: 5.10.21 kl. 14.00 – 15:30    på Zoom  

Til stede: Eli Bjøvad Eikefjord (fagseksjonsleder), Gerda Århus, Mona Vestbøstad, Synnøve Nymark Aasen (vara for Nina Dalen Seime), Torunn Øvredal 
ekstern representant, Esmee van Eck student 1 år, Mons Bødtker student 2. år, Ane Martine Tuntland 3. år, Hilde Kristin Tveit studieadministrasjonen (vara).    

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

1/21 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste skal godkjennes med evt. 
kommentarer. Ny studentrepresentant ønskes 
velkommen. 

Fagseksjonsleder  2 min 

Referat: 
Det var noen utfordringer med å koble opp til Zoom, men til slutt kom vi i gang. Eli ønsket velkommen til møte i studieprogramrådet for radiografi. Alle 
representantene presenterte seg for de nye studentrepresentantene.  

Innkalling og saksliste ble godkjent. Torunn melte inn en sak til eventuelt. Denne saken er i referatet skrevet inn til slutt i sak 5. 

2/21 Etablering av 
Studieprogramråd  

Vedlegg: 
Mandat Studieprogramråd 

Gjennomgang av mandat for 
Studieprogramrådet for ny studentrepresentant. 

Fagseksjonsleder innleder og 
orienterer  

10 min 

https://www.hvl.no/om/kvalitet-i-utdanningane/kvalitet-i-studieprogram/studieprogramrad/
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Medlemmer 
studieprogramråd 

Studieprogramråd ved FHS 

Referat:  
Fagseksjonsleder presenterte mandatet for studieprogramrådet. Sakene som diskuteres i studieprogramrådet følger et årshjul, der bla.  valg av 
oppfølgingsform i studieprogrammet og status kvalitetsarbeid sentral og viktige saker. Nettsiden for studieprogramrådet ble presentert der en kan finne 
medlemmer og referater fra alle studieprogramrådene i fakultetet. 

3/21 Fastsette 
oppfølgingsform for emner i 
studieåret 2021-2022 

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: 
Oppfølgingsform for studieprogrammet og emnene for studieåret ble presentert. Halvveis i et emne gjennomføres et kullmøte. Som sluttevaluering av emner 
har utdanningen valgt å ha dialogmøte med emneansvarlig. Anonym undersøkelse skal gjennomføres etter en oppsatt plan (minimum hvert 3 gang emnet 
går)  

Midtvegsevaluering av emnene RAD100, RAD120 og RAD130 gjennomføres som kullmøte i løpet av oktober. For emnene RAD140 og RAD150 skal kullmøte 
gjennomføres mars.  

Ekstern sensur 
Det er en kvalitetssjekk å ha ekstern sensor på eksamenene. Det skal være ekstern sensur minimum hvert 3 år.  Det var en utfordring å skaffe nok eksterne 
sensorer for studieåret 2020-21 slik som planlagt. Noen emner er det oftere ekstern sensor på. Bacheloroppgaven har alltid to sensorer der den ene sensoren 
alltid er ekstern.  

https://www.hvl.no/om/organisering/fhs/studieprogramrad/medlemmer-av-studieprogramrad/
https://www.hvl.no/om/organisering/fhs/studieprogramrad/medlemmer-av-studieprogramrad/
https://www.hvl.no/om/organisering/fhs/studieprogramrad/
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Anonym undersøkelser 
Disse undersøkelsene skal gi et helhetlig bilde av emnet.  I 2021-22 skal det være tre emner som skal ha en anonym undersøkelse. Alle emner i 2 studieår skal 
ha anonym undersøkelse (pga. det er første gang emnene går i ny studieplan). 

Kommentarer fra studieprogramrådet: 

• Kan det i praksisemner være en ide å gjennomføre et referansegruppemøte med studenter der også praksisfeltet kan være? Evt at praksisfeltet kan 
være med i et dialogmøte i etterkant av en praksisperiode? 

• Erfaren studentrepresentant opplever at plan for oppfølging av studieprogrammet er  god. 
• Ny studentrepresentant har ingen erfaring, men opplever det er en god plan. 
• Det kom ingen innvendinger på foreslått plan for bruk av ekstern sensor eller anonym undersøkelse. 

Studieprogramrådet slutter seg til oppfølgingsform for emner i studieåret 2021-22 og ber om at forslag om å invitere med praksisfeltet til 
referansegruppemøte eller dialogmøte for praksisemner vurderes. 

4/21 Status kvalitetsarbeid Vedlegg: 

Nye emneevalueringer fra 
våren 21 

 

 

Studieprogramrådet presenteres status for 
kvalitetsarbeidet og inviteres til å komme med 
innspill på tiltakene som er planlagt på bakgrunn 
av emneevalueringene. 

Fagseksjonsleder går gjennom 
emneevalueringer og 
presenterer tiltak 

45min 

Referat: 
Fagseksjonsleder orienterte om status for kvalitetsarbeidet i studieprogrammet (vedlegg sak 3) 

• Fra dialogmøte, RAD140, Sikker strålebruk ved computertomografi (CT) og konvensjonell røntgen: Arbeidsomfang var passende i emnet: Pga. corona 
fikk ikke studentene nok tid på lab. Det var ingen optimal eksamensform for studentene pga corona.  Skriftlig skoleeksamen gjenopptas.  

• Fra dialogmøte, RAD150, Anatomi, fysiologi og farmakologi. Skoleeksamen ble gjort om til en hjemmeeksamen som ikke er en optimal eksamen. 
Tiltak er å følge opprinnelig plan med skoleeksamen. 
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• Fra dialogmøte, BRA211 (emnet blir erstattet av nytt emne RAD220, Radiografi i diagnostikk og behandling). Tiltak er satt opp i forhold til å videreføre 
interne og eksterne foreleser knyttet til læringsutbyttene. Videreføre fokus på varierte arbeidsformer mm. Stråleterapi kommer inn i dette emnet.  

• BRA302, Stråleterapi og onkologi og BRA341, Praktisk fagformidling er siste gang disse emnene går. Det er viktig å kommunisere godt på Canvas, og 
selve konferansen (juni) bør markedsføre bedre.  Til neste år (mai/juni 23) vil det bli arrangert en HELSE EXPO for alle helse- og sosialfagene. Det vil 
bli en større konferanse der alle avgangsstudentene presenterer sine BA og MA oppgaver.  

Kommentarer fra studieprogramrådet: 

• Studentrepresentant i første året opplever at det fungerer greit med outbreak- rom.  Kullet opplever undervisningen går greit både digitalt og fysisk.  
• Studentrepresentant og mentor opplever også at det fungerer greit i år. Det er går bedre nå når studentene kan møtes i undervisningen på campus. 

De umotiverte i kullet har droppet ut og de motiverte er de som er igjen på studiet. 
• Det er viktig at utdanningen fortsetter å ha fokus på hvordan jobbe i grupper.  
• Jo tidligere praksisfeltet vet om tidspunkt for minikonferansen (presentasjon og formidling av bacheloroppgaven), jo bedre er det å planlegge tid til 

ansatte som kan delta. Det vil gjøre det enklere å få flere til å delta om konferansen/ deler av konferansen kan gjennomføres digitalt. Er det mulig å 
tilrettelegge for en hybrid løsning? 

• Innspill til emnet RAD210 MR fysikk: Det er et nytt emne og det har vært litt frustrasjon i kullet. Foreleser er flink og tilpasningsdyktig, men det er 
noen ganger vanskelig å forstå (språk) og vanskelig for studentene å følge med.  Det går utover studentene sin læring.  Det er ikke enklere at det 
vanskelig stoff å tilegne seg i dette emnet. Viktig å ta med seg innspill til forbedringer til neste år. Her er noen innspill fra studieprogramrådet 
angående saken: 

o Bruke mer varierte læringsformer? 
o Er det for mye teoriforelesninger?  
o Mer bruk av gjesteforelesere og være tidligere ute med bestillingen?  
o Kan forberedelsen av emnet blir bedre?  
o Det var en fin måte å legge saken frem på  
o Praksis representant formidlet at MR foreleser fra HUS er imponert over studentene sin kunnskap i dette emnet. 
o Fagseksjonsleder er takknemlig for studentenes tilbakemelding på en utfordrende sak. Siden det er et nytt emne, har de nå fått et godt 

grunnlag for å gjøre forbedringer til neste år. 

Studieprogramrådet ber om at innspillene tas med inn i det videre kvalitetsarbeidet i studieprogrammet. 
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5/21 Status fra de ulike 
årskull og praksis   

 

 

 

Studentrepresentantene presenterer status/ 
orienterer fra sitt kull. 
 
Representant fra praksisfeltet presenterer 
status/ orienterer fra praksisfeltet. 
Stråleterapi HUS: 

• tilby hospitering av ansatte ved hvl som 
skal være kontaktlærere i praksis og som 
har liten kjennskap til stråleterapi som 
praksisarena. 

• ønsker oppstartsmøter for veiledere 
med hvl i forkant av praksis. Disse 
møtene kan gjerne være digitale.  

• veilederkurs og send gjerne invitasjon og 
informasjon om tilgjengelige 
studier/kurs på hvl. 

• vi kan bidra til å operasjonalisere nye 
læringsutbytter i stråleterapi slik at de 
tilpasses praksis etter Rethos 

 

 15 min 

Referat: 
Studentene: 

• Må studentene søke for å skrive bacheloroppgave sammen? Nei, i Rettleiar for Bachelor oppgåva står det at studenter kan skrive sammen inntil 4 
studenter om ikke annet er omtalt i emneplanen. Oppforderer ellers til dialog med emneansvarlig for BA-oppgaven for nærmere avklaringer. 

• Vil det bli noe digitalt alternativer fremover?  Utdanningen har ikke mulighet og ressurser til å ha et alternativt digitalt tilbud til campus. HVL har ikke 
tilrettelagt for hybride løsninger. Studentene bør løfte saken. Kan evt bruke studentdemokratiet der de kan stille spørsmål om hvordan HVL tenker 
om bruk av undervisning fremover og etterspørre hybrid løsninger 

• Hva med corona fravær? Det er viktig at studentene har dialog med emneansvarlig.  
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Praksisfeltet: 

• Punktene fra praksis foreslås å tas opp i samarbeidsmøte i november. Det kan være noen sammenfallende punkter med flere avdelinger.  
• Det fungerer ikke så godt å ha en 3. års student som skal ha ansvar for førsteårsstudent i observasjonspraksis. De har mer enn nok med seg selv.  
• Radiografene i avdelingen lurer på hvilke forventninger som stilles til fordypningspraksisen som snart starter opp for 2. års studentene. Vil det være 

ulike forventninger til 4 uker og en 8 ukers praksis? Skal en radiograf ha ansvar for studentene i alle 8 ukene? Er det fornuftig å ha en veileder i 8 
uker? Det er mange måter å gjøre det på. For studentene er det viktig å bli tatt godt imot og at de har en god kjemi med praksisveileder.  

Utdanningen vil følge opp innspillene og vil se nærmere på forventinger til fordypningspraksis i 3 året.   

6/20 Orienteringer  • Status: Rekruttering og opptak 2021 (se 
side. 4) 

• Studiebarometeret for 2021 sendes ut 
19.10.21 (3 uker svarfrist) 

• Internasjonalisering 
 

Fagseksjonsleder presenterer 10 min 

Referat: 
• Det ble liten tid til å gå gjennom orienteringssakene. Se vedlegg for rekruttering og opptak til radiografutdanningen.  

 
• Studiebarometeret for 2021 sendes ut 19.10.21 
• All internasjonalisering som involverer praksisstudier, er stanset for våren 2022. 

 
7/20 Eventuelt   • Neste møte 

 
 5 min 

Referat: 
Samarbeidsmøtet med praksis blir enten på Zoom eller Teams. Utdanningen må invitere til møtet   
Utdanningen kommer med forslag til tidspunkt for neste møte i studieprogramråd. Det vil bli i desember eller i januar på Zoom! 

 


