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 1. Høringssvaret kommer fra

o Annet

 2. Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune, statlig etat, brukerorganisasjon osv.)

o Nasjonalt fagorgan for radiografi

 3. Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene du vil gi innspill på. Det må velges 

minst en.)

o Radiografutdanningen

 57. I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med tjenestenes fremtidige kompetansebehov?

Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr i 'svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad'

o 5

 58. Begrunn svaret

o Nasjonalt fagråd i radiografi mener at innholdet i retningslinjene er i tråd med tjenestenes behov.

 59. I hvilken grad vurderes utkast til retningslinjen å være i tråd med brukernes fremtidige behov for kompetanse 

i tjenestene? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad'

o 5

 60. Begrunn svaret

o Nasjonalt fagråd i radiografi mener at innholdet i retningslinjene er i tråd med brukernes behov

 61. Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til utdanningsinstitusjonens behov for autonomi

(mulighet for lokal tilpasning) og behovet for nasjonal standardisering å være ivaretatt i

læringsutbyttebeskrivelsene? Besvar på en skala fra 1 -10, der '1' er 'alt for detaljerte' og '10' er 'alt for generelle'

o 5

 62. Begrunn svaret

 63. Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?

o Formål: Nasjonalt fagråd i radiografi mener at «data og» må inn i setningen: Radiografi er læren om å

framskaffe informasjon om menneskekroppen gjennom egnet data og bildemateriale i den hensikt å

oppdage eller behandle/lindre sykdom og lidelser.

Kunnskapsområder: i punkt V. Pasientomsorg, observasjon og smittevern mangler ordet «tiltak».



 

 

Radiografer må iverksette tiltak på bakgrunn av observasjon. Kunnskapsområdet bør beskrives: 

Pasientomsorg, observasjon, tiltak og smittevern. 

 64. Er beskrivelsen av den delen av utdanningen som foregår i praksis (praksisstudiet) hensiktsmessig og 

gjennomførbar?  

o Ja 

 65. Begrunn svaret 

 66. I hvilken grad er omfanget på retningslinjen gjennomførbart innenfor rammene av en 3-årig 

bachelorutdanningen?  Besvar på en skala fra 1-5 der '1' er 'alt for lite omfattende' og '5' er 'alt for omfattende' 

o 3 

 67. Begrunn svaret 

 68. I hvilken grad vurderes dette som hensiktsmessig og gjennomførbart? Besvar på en skala fra 1 -5, der '1' betyr 

'i svært liten grad' og '5' betyr 'i svært stor grad' 

o 3 

 69. Begrunn svaret 

 70. Bør retningslinjen inneholde er minimumskrav til innholdet i praksisstudiene? 

o Vet ikke 

 71. Begrunn svaret 

 72. Er det andre høringsinnspill? 

o Ferdighetstrening og evt. simulering bør beskrives og defineres i et eget avsnitt.  

Nasjonalt fagorgan i radiografi mener at det ikke er samsvar mellom læringsutbyttene i VII. Forskning, 

fagutvikling og innovasjon punkt 3 i kunnskaper og punkt 2 i ferdigheter. Kunnskap: kjenne til 

kunnskapsbasert praksis, ferdigheter: kan anvende ny kunnskap. For å kunne anvende ny kunnskap må 

taksonomien være høyere enn kjenne til i kunnskaper. 


