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Campus Bergen 

Sluttvurdering av praksis - Angio og intervensjon 

pilot WISEflow 

Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. 
Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen en uke etter praksisslutt. 

Kontaktlærer vurderer praksisperioden til Bestått - Ikke bestått i WISEflow innen to uker 
etter praksisslutt. 

Sensur registreres i StudentWeb 3 i uker etter avsluttet praksisperiode. 

Opplysninger 
Studentens fornavn og etternavn: Navn på studieprogram: 

Kull: 
Tidspunkt for praksis: Emnekode: 

Fra: Til og med: 
Navn på praksissted: Avdeling/seksjon: 

Navn kontaktlærer: Navn praksisveileder: 

Fylles ut av student: 

I Antall dager fravær: 

Dato og signatur student: ___________ _ 

Fylles ut av praksisveileder: 

Tidspunkt for gjennomført evt. tilleggs praksis: Fra: Til og med: 
Praksisperioden anbefales: Godkjent D i Ikke godkjent D

Dato og signatur praksisveileder: ___________ _ 
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Del 1: Midtevaluering (slutten av andre praksisuke) 

Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for Ergoterapi, Fysioterapi og Radiografi. 

Temaer Mestrer godt Mestrer i Kommentarer: 

(som forventet mindre 

ift. sted i grad/fare 

utdanningsløp) for stryk 

Pasient relasjon 

Viser interesse og 

initiativ, tar ansvar for 

læringsutbytteoppnåelse 

Reflektere over egen 

faglig utøvelse og justere 

denne under veiledning 

Orden og hygiene 

Faglig nivå 

Er det noen Begrunn: 

læringsutbytter som ikke 

er mulige å oppnå i løpet 

av praksisperioden? 

Dato: 

Veileder: 

Student: 

Kontaktlærer: 
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•gjør rede for oppbygging og

funksjon av avdelingens

bildediagnostiske apparatur

•forklarer administrasjonsrutiner

(mottak og behandling av

henvisninger/bilder)

•gjør rede for avdelingens nød

prosedyrer (brann, ØH

situasjoner)

• redegjør for anvendelsen

kontrastmidler.

•forklarer bruksområder for

standard katetre, mandrenger,

stent og stentgraft

•har forståelse av OSA teknikk

•begrunner valg av

eksponeringsteknikk

Ferdigheter: 

Studenten .... 

•planlegger, organisere, utføre

og dokumentere eget arbeid

•reflekterer over egen faglig

utøvelse og justere denne under

veiledning
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•anvender gitte kriterier for

godkjenning av

undersøkelsen/behandlingen

•reflekterer over radiografens

rolle i teamarbeid på en

intervensjonslab

Postboks 7030, 5020 Bergen I Tlf: 55 58 58 00 
E-post: post@lwl.no I www.hvl.no

12 






