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Studieprogrammet, årsoversikt 2021 – 2022 

 

 

 

Høst:  Semesterstart 16. august 2021, semesterslutt 21. desember 2021.  

Vår:  Semesterstart 3.  januar 2022, semesterslutt 22. juni 2022.  
Påskeferie: 11. april – 18. april 2022. 
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Praksisperiodene har emnekode  

Første studieår: RADP1 (R21)  

Andre studieår: RADP2 og RADP3 (R20) 

Tredje studieår: BRP301 og BRP302 (R19) 

 

 

Første studieår 

Teoretiske emner gjennomgått før denne praksisperioden: 

RAD100 Profesjonen og mennesket 

Emnet gir en introduksjon til faget radiografi, historie og vitenskapelige grunnlag. 
Emnet omhandler radiografiprosessen og kunnskapsbasert radiografi. Sentralt i 
emnet er kommunikasjon, ivaretakelse av pasient og bildefremstilling av 
skjelettsystemet ved konvensjonell røntgen og CT. 

Det tilrettelegges for ekstern observasjonspraksis på 1-3 dager veiledet av 3. års 
studenter og intern ferdighetstrening på SimArena. 

RAD110 Danning og akademisk handverk 

Danning gjennom utdanning bidreg til klok bruk av kunnskap. Emnet Danning og 
akademisk handverk er eit innføringsemne og er studentens første møte med Høgskulen 
på Vestlandet sitt faglege og sosiale fellesskap. Den profesjons- og arbeidslivsretta 
høgskulen byggjer på samspel, berekraft og nyskaping  

  

RAD120, Anatomi, fysiologi, patologi 

I emnet legges det til rette for læring i anatomi, fysiologi og patologi med særlig fokus 
på muskel- og skjelettsystemet. Anatomi er beskrivelse av hvordan 
menneskekroppen er bygget opp, kunnskap i topografisk anatomi er en forutsetning 
for å lokalisere anatomiske strukturer fremstilt ved ulike bildemodaliteter. Fysiologien 
er læren om hvordan kroppen fungerer, og kunnskap i fysiologi er viktig for utførelse 
av bildediagnostiske undersøkelser. Patologi er læren om sykdommers årsaker, 
utviklingsmekanismer og virkning på funksjoner (patofysiologi) og struktur (patologisk 
anatomi). 

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/37/radp1
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/37/radp2
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/37/radp3
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/37/brp301
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/37/brp302
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/bra111
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/33/rad110
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/33/rad120
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RAD130, Grunnleggende strålefysikk og bildedanning 

Emnet omhandler grunnleggende strålefysikk knyttet til røntgendiagnostikk, fysiske 
prinsipper for bildedannelse og grunnleggende mål for bildekvalitet. Emnet omhandler 
også apparatlære hovedsakelig knyttet til konvensjonell røntgen, strålevern, 
vitenskapsteori og forskningsmetode knyttet til eksperiment og bruk av røntgen-
apparatur. 

  

RAD140, Sikker strålebruk ved computertomografi (CT) og konvensjonell røntgen 

Emnet er tilrettelagt for at studentene skal tilegne seg kunnskap om apparatlære, 
bildedannelse og strålebruk ved CT og gjennomlysning. Medisinsk strålebruk tar for 
seg begrepene berettigelse og optimalisering som grunnlag for sikker 
bildediagnostikk og dosegrenser for yrkeseksponerte. I emnet vektlegges 
undersøkelsesmetoder innen CT og konvensjonell røntgen knyttet til caput, thorax og 
abdomen. Medisinsk bildebehandling og bildeanalyse omhandles også. 

RAD150, Anatomi, fysiologi og farmakologi 

Emnet er tilrettelagt for at studentene skal tilegne seg kunnskap om og kunnskap om 
og forståelse for anatomi, fysiologi og farmakologi. Disse fagene danner grunnlaget 
for andre emner i studiet, samt en god yrkesutøvelse som ferdig utdannet radiograf. 

Farmakologi er læren om legemidler som blant annet legger grunnlaget for å forstå 
virkning og bruk av kontrastmidler. Medikamentregning er også en del av emnet, som 
legger grunnlag for å kunne utføre korrekt medikamentregning i klinisk arbeid. 

I emnet vektlegges særlig nervesystemet, det endokrine system, 
sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, nyre- og urinveier, fordøyelsessystemet, 
samt immunforsvaret og samspillet mellom disse. Sentralt i emnet er også hvordan 
organsystemene vises på medisinske bilder. 

Alle emnene har elementer av simulering/ferdighetstrening på SimArena 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/33/rad130
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/33/rad140
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/33/rad150
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Flytskjema over praksis 

 
Før 

praksis 
6 uker 

 

• Informasjon til student om praksisplass, 6 uker før praksisstart.  

• Informasjon til praksis om hvilke studenter som kommer, 6 uker før praksisstart 
 

  

 
 

Før 
praksis 

1 – 2 
uker 

 

• Praksisforberedelse på campus 2 timer 1-2 uker før praksisstart. 

• Kontaktlærer kontakter praksisplass for informasjon om veileder og for 
opprettelse av kontakt mellom kontaktlærer og veileder  

• Student forberedelse, gjøre seg kjent med læringsutbytter til aktuell modalitet 
og skrive statusrapport. 

• Statussamtale; Kontaktlærer inviterer. Statusrapport levert i forkant av 
statussamtale. Kontaktlærer godkjenner og signerer statusrapport. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
I 

praksis 

 

• Første praksisdag: Student møter kl. 09.00, blir tatt imot i avdelingen av 
praksiskontakt på avdelingen eller veileder. Student leverer statusrapport og 
vurderingsskjema til veileder. Det er ønskelig at student og veileder har en 
oppstartsamtale med forventningsavklaringer både for student og veileder. 

• Kontaktlærer tar kontakt med student første praksisuke for å bekrefte at 
praksisstarten har gått greit og for å avtale midtvurdering i slutten av andre 
praksisuke med student og veileder.  

• Student leverer individuell plan til veileder og kontaktlærer etter hvilken 
praksisperiode studenten er i. Kontaktlærer gir tilbakemelding til student på 
individuell plan.  

• Midtvurdering i slutten av andre praksisuke. Samtale mellom student, veileder 
og kontaktlærer. Midtvurderingsskjema fylles ut. Dersom det er fare for ikke å få 
bestått praksis skal det fylles ut et eget skjema; Varsel om fare for ikke bestått 
praksis. I varselet skal det presiseres hva som må til for at studenten skal bestå 
praksisperioden.  

• Sluttvurdering. Kontaktlærer avtaler tidspunkt med student og veileder for 
sluttvurdering. Sluttvurderingsskjema signeres av veileder og student. 

•  

  

 
 

Etter 
praksis  

 

• Praksisrefleksjon på campus første dag etter praksis.  

• Student leverer inn vurderingsskjema på Wiseflow, innleveringsfrist 1 uke 
etter praksisslutt.  

• Kontaktlærer registrerer bestått/ikke bestått praksis på Wiseflow, frist 3 
uker etter praksislutt. Dersom det er obligatoriske arbeidskrav knyttet til 
praksisperioden må disse godkjennes før praksis registreres bestått. 
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Praktisk informasjon 

 
Merk: Det er forskjell for hvordan man regner tid i praksis for studentene. I ny studieplan som gjelder 

for 1.ste og 2.dre år og emnene som begynner på RAD___.  

Her er retningslinjene: 

 

Retningslinjer for tilstedeværelse RAD (Første og andre studieår): 

• 5 dager pr. uke (to studiedager i en periode på 4 uker avtales med veileder)   

 

Retningslinjer for tilstedeværelse BRP (Tredje studieår): 

•  30 timers uke, 6 timers arbeidsdag (eksklusiv lunch). Der det er praktisk 
ønskelig fra avdelingens side, kan studentene følge full arbeidsdag og 
eventuelt aften, natt og helgevakter. Tid utover 30 timer avspaseres 
fortløpende, slik at den ikke samles til slutten av praksisperioden. 

 

Praksisstudiene skal hovedsakelig omfatte aktivt pasientrettet arbeid. Studentene 

skal veiledes av radiograf/stråleterapeut/sykepleier i radiologisk/stråleterapi 

og somatisk praksis. 

Det er ikke mulig for studenter å innarbeide tid ved å forlenge arbeidsdagene utover 

en arbeidsdags lengde. Studentene må regne med å bo borte i forbindelse med 

praksisstudier. Informasjon om dekking av utgifter i praksis finner du her. 

Informasjon om særplass, rettigheter og plikter, arbeidstøy og datatilganger finner du 

på nettsidene under Praksis for helse- og sosialfag - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no) 

Studentene har vært gjennom praktiske øvelser i innleggelser av perifere venekanyler 

før de går ut i praksis. Studentene skal ikke sette kontrastmidler intravenøst. Det 

understrekes imidlertid at all administrering av medikamenter som utføres av 

https://www.hvl.no/om/sentrale-dokument/reglar/dekking-av-bu-og-reiseutgifter/
https://www.hvl.no/student/praksis/helseogsosial/
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studenten, alltid skal skje både under veiledning og tilsyn av radiograf / sykepleier. 

Dette følger av prinsippet i forvaltningsretten om delegering. 

Studentene møter i uniform og passende fottøy. Langt hår skal være oppsatt i 

hestehale eller lignende. Bruk av smykker, piercing er ikke tillatt. 

Møter studenten påvirket av rusmiddel skal studenten umiddelbart bli sendt hjem og 

melding gis til kontaktlærer eller utdanningsleder, jamfør Forskrift om pliktmessig 

avhold for helsepersonell, § 1.Tidsrom for pliktmessig avhold. «Helsepersonell skal 

ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden, jf. 

helsepersonelloven § 8 første ledd. Helsepersonell skal ikke innta alkohol eller andre 

rusmidler i et tidsrom av 8 (åtte) timer før arbeidstiden begynner.»  Denne forskriften 

gjelder også studenter som er i praksis. 

Studenten møter kl. 09.00 første praksisdag dersom ikke annen avtale foreligger. 
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Statusrapport 

Statusrapporten skal skrives i forkant av praksis. Hensikten med statusrapporten er at 
den skal gi veileder og kontaktlærer et godt utgangspunkt og avklaring for videre 
oppfølging og veiledning av studenten. Studenten blir forberedt ved å bli bevisst på 
sitt nåværende ståsted og den progresjon som har foregått hittil i studiet. 

Statusrapporten skal innholde: 

• Relevant utdanning før radiografutdanningen samt kort oppsummering av 

faggjennomgangen til nå i radiografutdanningen. 

• Tidligere arbeidserfaring. 

• Hva kan jeg om denne seksjonen / modaliteten, hvilke pasienter forventer jeg 

å møte i denne praksisperioden, gjennomført obligatoriske kurs, lest 

hjemmesiden og satt meg inn i hva som forventes av meg i praksis, hva som 

forventes at jeg har satt meg inn i før praksis, har jeg nødvendige IT tilganger 

• Erfaringer fra tidligere praksis. 

• Hva jeg ønsker å fokusere spesielt på i denne praksisperioden, hva tror jeg vil 

være utfordringer i denne praksisen 

• Fritidsaktiviteter / verv som har betydning for din utvikling i radiografstudiet. 

Her finner du mal til statusrapport: 210409 Mal Statusrapport 

 

Ansvarsfordeling: 

Student: Avlevere oppdatert statusrapport innen tidsfrist (ca. 1-2 maskinskrevet side) 

til kontaktlærer før hvert nytt praksisområde. Levere statusrapport til veileder første 

dag i praksis. 

Kontaktlærer: Gjennomføre en samtale med studenten før praksisstart, godkjenne og 

signere statusrapporten. 

Veileder: Avsette tid til å motta studenten første dag samt lese statusrapporten. 

file:///C:/Users/har/OneDrive%20-%20Høgskulen%20på%20Vestlandet/R20/RADP1/MAL%20Statusrapporter/210409%20Mal-statusrapport%20(9).docx
file:///C:/Users/har/OneDrive%20-%20Høgskulen%20på%20Vestlandet/R20/RADP1/MAL%20Statusrapporter/210409%20Mal-statusrapport%20(9).docx
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Læringsportalen og IT tilganger 

Læringsportalen 

Alle studenter som skal i praksis ved Helse Vest skal gjennomføre e-læringskurs i 

Informasjonssikkerhet, DIPS – datasystem i Helse Bergen, Brannvern og Smittevern og 

håndhygiene før de starter praksis. Her finner du E-læringskurs for studenter (Helse Bergen 

nettsider) og annen relevant informasjon fra Helse Bergen.  

 

E-læringskursene gir studentene nett- og lesertilgang til informasjonssystemene DIPS og SECTRA 

(per dd. ikke klar) ved Helse-Bergen. 

Når dere er i praksis på radiologiske avdelinger vil dere være avhengig av tilgang til avdelingenes 

RIS og PACS. Praksiskontoret vil sende melding til IT avdelingene på det sykehuset dere skal være 

og de vil gi dere brukernavn og passord.  

Det forventes at du første praksis dag logger deg på med brukernavn og passord fått fra 

praksiskontoret på din HVL-studentpost-konto! 

Her vil all kommunikasjon med deg bli sendt – så det er viktig å sjekke denne ofte!!! 

 

 

Kontakt mellom utdanning og praksissted 

Hver student får oppnevnt en kontaktlærer som har ansvar for kontakt med student 

og veileder på praksisstedet. Hovedregelen er at kontaktlærer har ukentlig kontakt 

med student og/eller veileder og deltar på midt- og sluttvurderingssamtalen for hvert 

praksisområde. For studenter utenfor Bergens området kan det opprettes 

telefonkontakt med veileder og student. Behov for tilstedeværelse ved 

vurderingssamtale vurderes fortløpende. 

https://helse-bergen.no/fag-og-forsking/utdanning-og-kompetanse/student-som-skal-i-praksis-pa-haukeland#sjukepleiestudentar
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Arbeidstøy 

Arbeidstøy vil du få utdelt ved de sykehus hvor du er i praksis. Ved Haukeland 

universitetssykehus må studentene hente og signere ut tøykort på 

Verkstedbygget/HUS før praksis starter, og leveres tilbake siste praksisdag.  Ved 

private institutter må studenten ha medbragt uniform. Bruk av smykker, øredobber, 

piercing, klokker (på arm) og ringer skal ikke forekomme av hygieniske hensyn.  

Langt hår skal være samlet i hårstrikk. Kort bart og skjegg. 

Navneskilt. Studenter i praksis skal bære navneskilt som identifiserer studenten med: 

fornavn, etternavn og hvilken studieretning, eks: Kari Normann, Radiografstudent. 

Religiøse hodeplagg. Dersom du bruker hijab ber vi om at du tar kontakt med aktuell 

avdeling ved praksisinstitusjonen senest 10 dager før praksis slik at de kan bestille 

hijab på forhånd. Praksisinstitusjonene aksepterer ikke bruk av egne hijaber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://helse-bergen.no/fag-og-forsking/utdanning-og-kompetanse/student-som-skal-i-praksis-pa-haukeland#andre-studentar
https://helse-bergen.no/fag-og-forsking/utdanning-og-kompetanse/student-som-skal-i-praksis-pa-haukeland#andre-studentar
http://www.hib.no/for-studenter/vurdering/praksis1/praksis-helse--og-sosialfag/arbeidstoy/
http://www.hib.no/for-studenter/vurdering/praksis1/praksis-helse--og-sosialfag/arbeidstoy/
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Det første møtet mellom student og veileder 

Veileder møter student første dag. Møtevarighet ca 10-15 minutter og håpet er at det  

er mulig å finne et rolig sted å prate sammen. 

Felles retningslinjer: forventer at studentene kommer presis, hvor skal de ringe 

dersom de blir forsinket eller syk, taushetsplikt (også i kantina og på bussen). 

Veileder: 

- Presentasjon 

- Vise aktuell modalitet evt hele avdelingen 

- Arbeidstid /turnus avklares om ikke dette er presentert studenten før. 

-  Vise/forklare ØH rutiner på modaliteten (stans og brannalarm) 

-Tar imot og leser statusrapport og vurderingsskjema. 

Forventningsavklaring; veileder/student: 

- Hva forventer jeg av deg som student: Tar ansvar for læringsutbytteoppnåelse, 
punktlighet, interesse og initiativ, hygiene og orden, deltar i hele arbeidsdagen. 

- Hva kan du forvente av meg: Interesse og initiativ til å veilede studenten for å nå 

sine læringsutbytter. Gir beskjed dersom jeg avspaserer eller av andre grunner ikke vil 

være tilstede (eventuelt finner en erstatter som du kan ha som kontaktperson når jeg 

er vekke). 

Student: 

- Presentasjon 

- Leverer statusrapport og vurderingsskjema 

- En kort muntlig presentasjon av tidligere erfaringer. 
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- Kort gjennomgang av vurderingsskjema med særlig fokus på læringsutbytter. 

Studenten har i forkant av praksis forberedt seg godt på læringsutbyttene til aktuell 

modalitet og skal ha hatt mulighet til å spørre kontaktlærer dersom det er noe 

studenten ikke forstår. 

- Forventninger til hva studenten vil lære. 

Forventningsavklaring: 

- Hva kan du forvente av meg som student (for eksempel: Jeg er litt sjenert og trenger 

litt tid før jeg blir trygg, jeg liker å bli utfordret ved at…). Hva kan jeg av 

læringsutbyttene. 

- Hva forventer jeg av deg som veileder: At du viser interesse og initiativ til å veilede 

meg, at du setter deg inn i læringsutbyttene du skal veilede etter, hvordan liker jeg å 

bli veiledet, jeg liker å bli utfordret ved å… 

 

Sammen: 

- Planlegge oppfølging; Når skal vi ha midtvurdering og sluttvurdering, er det mulig å 

bruke 10 minutter på slutten av praksisdagen på å oppsummere/reflekter over 

hvordan dagen har gått? 
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Individuell plan for å nå læringsutbytte 

(Se emneplan for enten for RAD___ eller BRP___ ) 

 

Generelt: 

Skriving av individuell plan gjøres for at studenten kan reflektere over sine egne 

daglige opplevelser, tanker og erfaringer.  Studenten forholder seg til de 

oppsatte læringsutbyttebeskrivelsene. For hvert praksisområde er 

læringsutbytte definert med krav om hva studenten skal kunne etter fullført 

praksis. 

Studenten skal på slutten av hver praksisuke svare på følgende skriftlig som 

leveres i studentmappen og leveres til veileder; 

o Reflektere over i hvilken grad læringsutbytte er oppnådd 

o Hvilke læringsutbyttebeskrivelser som planlegges for kommende uke 

o Hvordan læringsutbyttebeskrivelsene for neste uke skal oppnås 
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Tips til gode spørsmål: 

Hva er det viktigste jeg har opplevd i praksissituasjonen hittil? 

Hva er jeg blitt positivt overrasket over? 

Hva ble annerledes enn jeg tenkte? 

Hva opplever jeg som spesielt problematisk? 

Hvilke faglige, juridiske eller etiske utfordringer står jeg overfor? 

Hensikt: 

Få større læringsutbytte i praksis 

Bidrar til å klargjøre, forstå og strukturere egne tanker 

Skal fange opp personlige aspekter i en læresituasjon 

Synliggjør din (studentens) progresjon 

Utvikle din (studentens) faglige og personlige identitet 

Godt utgangspunkt for veiledning og evaluering/vurdering 

Synliggjør hendelser som ellers ofte blir glemt i løpet av en travel arbeidsdag 

Gjenskaper det som er opplevd 

Situasjoner blir mer klargjørende når de skrives ned 

Det som skrives ned gir mer læring 

Bedre utgangspunkt for refleksjoner 

Gir grunnlag for diskusjoner senere 

 

Ansvarsfordeling: 

Student:  Avleverer planen til veileder og kontaktlærer på slutten av de 

praksisuker som på forhånd er bestemt for hver praksisperiode. 
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Veileder:  Avsetter tid til samtale med student. Følge aktivt opp studentens 

progresjon i forhold til læringsutbytte beskrivelsene og studentens egen plan. 

 

Kontaktlærer:  Avsetter tid til samtale mellom student og veileder. Følger 

aktivt opp studentens progresjon i forhold til læringsutbytte beskrivelsene og 

studentens egen plan. 

  

Lenke til individuell plan (BRP301 og BRP302 for R19): 

200709 Individuell plan (4) 

 

 

 

Obligatorisk læringsaktivitet 

Se aktuell emneplan.  

 

 

Yrkesetiske retningslinjer 

Radiografiens fundament er omsorgsfull og kunnskapsbasert anvendelse av 

høyteknologisk apparatur til pasientens beste. Radiografi skal utøves på bakgrunn av 

fagkunnskap, lov og etikk. Viser til yrkesetiske retningslinjer for Norsk 

Radiografforbund.  

 

http://blogg.hvl.no/radiografipraksis/wp-content/uploads/sites/36/2020/08/200709-Individuell-plan-4.docx
https://www.radiograf.no/files/archive/radiograf/pdf/R%C3%A5det_for_radiografetikk/Yrkesetiske_retningslinjer_for_radiografer_-_vedtatt_2018.pdf
https://www.radiograf.no/files/archive/radiograf/pdf/R%C3%A5det_for_radiografetikk/Yrkesetiske_retningslinjer_for_radiografer_-_vedtatt_2018.pdf
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Skikkethetsvurdering 

Skikkethetsvurdering av student vil være en del av praksisvurdering av student. 

Denne vurdering utføres av veileder i praksis. 

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 

§ 2.Definisjon og formålet med skikkethetsvurdering 

Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger 

for å kunne utøve yrket. En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk 

helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller 

andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under 

fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket. 

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og 

skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i 

yrket. 

Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt 

skikkethetsvurdering. 

Forvaltningslovens regler om saksbehandling gjelder ved særskilt 

skikkethetsvurdering. 

§ 4.Vurderingskriterier for logoped-, helse- og sosialfagutdanningene og 

tolkeutdanning i tegnspråk 

En student er uskikket i utdanningene som nevnt i § 1 nr. 3 til og med 22, 25 og 27 

dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859
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a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for 

elever, pasienter, klienter eller brukere. 

b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere 

tillitsforhold og kommunisere med elever, pasienter, klienter, brukere, pårørende og 

samarbeidspartnere. 

c) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen. 

d) studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis. 

e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til 

sine omgivelser. 

f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og 

kommende yrkesrolle. 

g) studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av 

elever, pasienter, klienter eller brukere. 

h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar 

med veiledning.  

Viser også til vedlagte lenke som inneholder en informasjonsvideo om 

Skikkavurdering. Skikkavurdering - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no) (Lagt inn 6. mai 

2021) 

 

 

 

 

https://www.hvl.no/student/skikkavurdering/
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Rettigheter og plikter 

Praksis - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no) Her kan du lese om studenters rettigheter og 

plikter i praksisstudier (medisinsk testing, taushetsplikt, politiattest og skade, vold og 

smitte). 

 

 

Vurderingssamtaler 

Formelt kreves vurdering av studenten i praksis. Utdanningen er ansvarlig for og 

godkjenner studentenes skikkethet til yrket i samråd med veileder. Utdanningen har 

utarbeidet egne vurderingsskjemaer som er utgangspunkt for all vurdering av 

studenten. Vurdering foregår ved slutten av hvert praksisområde. Det skal 

gjennomføres en halvtidsevaluering mellom student, veileder og kontaktlærer for å 

avklare studentens måloppnåelse og om studenten står i fare for og ikke få godkjent 

praksisperioden. 

 

Ansvarsfordeling: 

Student 

Skal være skriftlig forberedt i forhold til: 

• Grad av oppnådd læringsutbytte 

• Hva bør/må jeg vektlegge siste del av praksisperiode? 

• Hva må jeg arbeide spesielt med i senere praksisperioder? 

 

https://www.hvl.no/student/praksis/
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Veileder 

Skal være skriftlig forberedt i forhold til: 

• Grad av oppnådd læringsutbytte 

• Hva studentene bør legge vekt på i siste del av perioden 

• Hva studenten bør legge vekt på ved senere praksisperioder 

• Hvorvidt studenten er skikket til radiografyrket 

 

Kontaktlærer 

Skal sørge for en konstruktiv vurderingssamtale 

• Lede vurderingssamtalen 

• Muntlig oppsummere hva studenten bør vektlegge ved senere praksisperioder 

• Har det formelle ansvar ved konflikter og/eller problemer 

  

Viser også til HVL sine nettside for Praksis for helse- og sosialfag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hvl.no/student/praksis/helseogsosial/
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Kvalifikasjonsrammeverket 

Fra høsten 2012 følger alle fag- og studieplaner ved Høgskulen på Vestlandet det 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. 

Rammeverket innebærer en systematisk beskrivelse av forventet læringsutbytte for 

de tre hovednivåene i høyere utdanning – bachelor, master og ph.d. Læringsutbyttet 

beskriver de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse en student skal ha etter 

å ha fullført et studieprogram eller et emne. 

Beskrivelsen av læringsutbyttet er formulert slik at det skal være mulig å vurdere om 

studenten faktisk har oppnådd læringsutbyttet. Karakterskalaen brukes for å gradere 

i hvilken grad prestasjonene er nådd. 

Læringsutbytte: Det en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en 

læringsprosess. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, ferdigheter og 

generell kompetanse. Nivået på læringsutbyttet er avhengig av kompleksiteten av 

kunnskapen, ferdigheten og den generelle kompetansen 

Kunnskaper: 

er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, 

fagområder og/eller yrker. 

Ferdigheter: 

er evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer 

ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter. 

Generell kompetanse: 
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er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner 

gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i 

utdannings- og yrkessammenheng. 

Du kan lese mer om kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning -> Referencing 

the Norwegian Qualifications Framework (NKR) levels to the European Qualifications 

Framework (EQF) Report to the Norwegian referencing group (regjeringen.no) 

https://www.regjeringen.no/contentassets/e579f913fa1d45c2bf2219afc726670b/nkr.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/e579f913fa1d45c2bf2219afc726670b/nkr.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/e579f913fa1d45c2bf2219afc726670b/nkr.pdf

