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Innledning 
Videreutdanningen i intervensjonsradiografi bygger på bachelorutdanning i radiografi eller 
tilsvarende helsefaglig kompetanse og er utviklet i samarbeid med radiografer ved flere av 
landets helseforetak.   
 
Mange undersøkelses- og behandlingsmetoder har endret seg på bakgrunn av forskning og 
utvikling innenfor det mediske teknologiske feltet. Ved bildediagnostiske avdelinger har 
utviklingen blant annet ført til at avdelingene, i tillegg til diagnostiske utredninger, også 
utfører ulike radiologiske behandlingsformer. Minimalt invasive intervensjonsradiologiske 
prosedyrer har erstattet en rekke åpne kirurgiske inngrep. Med bakgrunn i denne utviklingen 
har den nye videreutdanningen som mål å utdanne kompetente intervensjonsradiografer 
som kan inngå i intervensjonsradiologiske team. 
 
 

Læringsutbytte for utdanningen 
Etter endt utdanning skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:  
 
Kunnskaper: 

• har avansert kunnskap innen aktuell anatomi/fysiologi og patologi   
• har inngående kunnskap om ulike intervensjonsradiografiske undersøkelser og 

behandlinger 
• har økt innsikt i krav til kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene 

 
Ferdigheter:  

• ivaretar pasienten på en helhetlig og forsvarlig måte før, under og etter intervensjoner 
• arbeider systematisk for god pasientsikkerhet ved å overvåke pasienten nøye under 

intervensjonen  
• kan assistere ved intervensjonsradiologiske behandlinger på en profesjonell måte 

• bidrar aktivt til et godt samarbeid i det intervensjonsradiologiske teamet 

• har ferdigheter i risikovurdering innen strålevern 
• kan velge ut, analysere og vurdere resultater fra forskning og utvikling med relevans 

for klinisk utøvelse av intervensjonsradiografi 
 

Generell kompetanse:  
• er i stand til å gjøre etiske overveielser i forhold til gjennomføring av undersøkelser og 

behandling  

• kan formidle sine kunnskaper og ferdigheter innen intervensjonsradiografi til kolleger  
• kan bidra til nytenkning og fagutvikling innen intervensjonsradiografi 

Opptakskrav        

Målgruppen for studiet er radiografer med spesiell interesse for intervensjonsradiografi. 

Studiets opptakskrav er utdanning på bachelornivå eller tilsvarende 3-årig høgskole eller 
universitetsutdanning innen radiografi. Det stilles krav om 2 års relevant yrkeserfaring. 
Studenten må være i en relevant arbeidssituasjon under gjennomføringen av studiet.  

Kvalifikasjoner 

Fullført utdanning gir ved avlagt eksamen 30 studiepoeng. Utdanningen kvalifiserer for 
tilsettinger i stillinger som krever avansert kompetanse innenfor intervensjonsradiografi.  
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Studenter som fyller opptakskrav til mastergradsstudium i klinisk helsearbeid, kan på 
individuelt grunnlag søke om emnefritak og innpassing i mastergradsprogrammet, 
studieretning Tjenesteutvikling i medisinsk strålebruk.  

Prinsipper for valg av læringsformer 
Studiet er lagt opp som et deltidsstudium over ett år. Undervisningen har et omfang på 9 
dager pr. semester fordelt på 3 samlinger. Hver dag er på 6 timer. Samlingene inneholder 
ressursforelesninger, kliniske eksempler og seminarer/workshops med gjennomgang av 
fremlagte kasus. Mellom samlingene arbeider studentene med skriftlige arbeidskrav knyttet 
til klinisk praksis. I 2. semester er det krav om hospitering over 5 dager.  
 
Det forventes at studentene avsetter tid til selvstudier utenom samlingene. Forventet total 
arbeidsinnsats pr. uke er i gjennomsnitt 25 timer(inkludert samlinger).  
 
IKT anvendes som verktøy for kommunikasjon/informasjon og kunnskapsinnhenting. Det 
forutsettes at studentene har tilgang til PC og grunnleggende ferdigheter i bruken av IKT. Det 
forventes videre at høgskolens elektroniske studentportal, Fronter, benyttes aktivt under 
studietiden.  
 

Informasjonskompetanse 
Informasjonskompetanse er å forstå når det er behov for informasjon, definere og formulere 
behovet for informasjon, kunne lokalisere og effektivt nyttiggjøre seg informasjon i egen 
læring og forskning.  
 
Studiet vektlegger kunnskapsbasert praksis forstått som det å ta faglige avgjørelser basert 
på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og 
pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen. For å stimulere til kunnskapsbasert 
praksis samt at studentene skal kunne holde seg oppdatert i faget etter fullført utdanning, 
fokuserer studiet på tilegnelse av kunnskap om ulike forskningsdesign, ferdigheter i 
innhenting av ny informasjon og kildekritikk samt normer for referanser. Studentene vil bli 
utfordret på å finne oppdatert og forskningsbasert kunnskap knyttet både til arbeidskrav og 
avsluttende eksamen. I tillegg til grunnopplæring i bruk av bibliotekets lærings-ressurser, gis 
det derfor opplæring i databasesøk i relevante databaser og trening i kildekritikk.   

Studieinnhold 
Studiet går over to semestre med ett emne på 15 studiepoeng pr. semester:  
 
1.SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform 
INTER 100 Kvalitet og 

kunnskapsbasert 
praksis i radiografi 

15 A-F Individuell hjemme- 
eksamen 

      
 
2.SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform 
INTER 200 Intervensjons-

prosedyrer 
15 A-F individuell 

praktisk/teoretisk 
oppgave 

Totalt  30   

  



 
HBV – Fakultet for Helsevitenskap 

 
Videreutdanning i 
Intervensjonsradiografi 
 

 
Gjelder for studieåret 
2014 – 2015 

 
Side 5/9 

 

Filnavn: Videreutdanning i 
Intervensjonsradiografi 

 Dato: 20.02.14 
Sign:AGS 

 

Emnebeskrivelser 
 
INTER 100 
 

Kvalitet og kunnskapsbasert 
praksis i radiografi 

15 Studiepoeng 

 
Norsk  Kull 2014 høst HØST 

 
 

1. LÆRINGSUTBYTTE 
Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte: 
 
Kunnskap:  

• har avansert kunnskap om aktuell anatomi/fysiologi og patologi knyttet til 
intervensjonsradiologiske prosedyrer 

• har inngående kunnskap om lovverk som regulerer helsetjenesten generelt og 
radiograftjenester spesielt  

• har avansert kunnskap om strålevern, berettigelse og risikovurdering 
 
Ferdigheter:  

• kan anvende kunnskapsbasert praksis som verktøy for utvikling av tjenestene  

• kan demonstrere og begrunne overvåkning/observasjon av pasient  
• kan anvende og formidle informasjon om eget fag til andre yrkesgrupper 

 
Generell kompetanse:  

• har avansert kompetanse innen prosedyrer, kvalitetsarbeid og praksisforbedring 
• har inngående kompetanse om egen og andres rolle i intervensjonsteamet 

• kan bidra til utvikling av radiograftjenester til nytte for pasienten, helsetjenesten og 
samfunnet 

2. INNHOLD 

• Aktuell anatomi og fysiologi relatert til intervensjonsradiologiske prosedyrer 
• Patologi knyttet til sykdommer hvor intervensjonsradiologiske prosedyrer benyttes 
• Fysiologi; BT, hjerte-, lunge-, nyre-funksjon  
• Strålevern 
• Medisinsk- teknisk utstyr  
• Lovverk, forskrifter og retningslinjer for praksis 
• Etikk og etisk refleksjon 
• Kunnskapsbasert praksis i intervensjonsradiografi 
• Kvalitetssystemer; kvalitetskontroll og kvalitetssikring 
• Prosedyrekunnskap – kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid, kontinuerlig forbedring av 

praksis 
• Gruppeprosesser/dynamikk i teamarbeid  
• Radiografens rolle i dag og i fremtiden  
• Tjenesteutvikling 

• Helseøkonomi (bl.a. anbud og kravspesifikasjoner) 

 
3. LÆRINGSAKTIVITETER 

Forelesninger, selvstudier, gruppearbeid og workshop (simulering). 
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4. FORKUNNSKAPSKRAV  
Ingen 

 
 
5. DELTAGELSE 
Det er krav om minimum 80 prosent obligatorisk deltagelse. 

 
6. VURDERING 

Vurdering gjennom studietiden 
Det er totalt to arbeidskrav underveis i emnet, ett mellom hver samling. I det ene 
arbeidskravet jobber studentene med studiespørsmål fra emnets innhold. Det andre har 
fokus på kunnskap i anatomi/fysiologi og patologi. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke 
godkjent. 
 

Avsluttende vurdering 
Arbeidskravene må være godkjent for å gå opp til eksamen. 
Individuell hjemmeeksamen over 1 uke. 
 

Vurderingsuttrykk 

Eksamen vurderes med gradert karakter A-F hvor E er laveste bestått karakter og F ikke 
bestått.  

 

Hjelpemidler til eksamen 

Alle hjelpemidler er tillatt.  

 
7. LITTERATUR 

Pensum har et omfang på 1500 sider hvor ca. 30 % er selvvalgt. Se egen pensumliste.  
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INTER 200 
 

Intervensjonsprosedyrer  15 Studiepoeng 

 
Norsk  Kull 2014 høst VÅR 

 

1. LÆRINGSUTBYTTE 
Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte: 
 
Kunnskap:  

• har avansert kunnskap om aktuelle legemidler som brukes ved intervensjon 

• har inngående kunnskap om de ulike prosedyrene og utstyret som benyttes ved 
intervensjonsundersøkelser/-behandling 

• har relevant kunnskap om krav til sterilitet på angiolab 
 

Ferdigheter:  
• kan beherske overvåkning/observasjon og iverksette tiltak for pasienten i en 

akuttsituasjon 
• kan dekke opp sterilt og anvende sterile prosedyrer 

• kan anvende dokumentasjons-/rapporteringsverktøy som benyttes i tilknytning til 
behandlingen 

• kan optimalisere og tilpasse informasjon til pasienten 
 
Generell kompetanse:  

• kan analysere og har forståelse for helseøkonomiske vurderinger innenfor 
intervensjonsradiologiske tjenester 

• har kompetanse i å jobbe tverrfaglig i et intervensjonsteam  

• kan analysere hva som er «state of the art» innenfor intervensjonsradiografi  
 

 
2. INNHOLD 

• Farmakologi; relevante medikamenter til bruk ved intervensjonsradiologi 
• Pasientobservasjon. Overvåkning. 
• Pasientomsorg før, under og etter intervensjoner; kommunikasjon og informasjon 
• Akuttsituasjoner; hva gjør man og hvorfor  
• Hygiene og aseptikk  
• Prosedyreutstyr- oppbygging og virkemåter 
• Ulike intervensjonsprosedyrer; forberedelse, gjennomføring og etterarbeid.  
• Helseøkonomiske vurderinger ift. bruk av intervensjonsradiologi 
• Dokumentasjon og journalføring 
• Tverrfaglig samarbeid og samhandling i intervensjonsteam  
• State-of-the-art innen intervensjon  

3. LÆRINGSAKTIVITETER 

Forelesninger, workshops, ferdighetstrening/simuleringstrening, gruppearbeid. 5 dagers 
hospitering på operasjonsstue og/eller intensivavdeling.  

 
4. FORKUNNSKAPSKRAV  
Studenten må ha bestått emne INTER 100 for å kunne avlegge eksamen i INTER 200.  
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5. DELTAGELSE 
Det er krav om minimum 80 prosent obligatorisk deltagelse i samlingene. Hospiteringen må 
gjennomføres i sin helhet for å bli godkjent.  

 
6. VURDERING 

Vurdering gjennom studietiden 
Det er ett skriftlig arbeidskrav underveis i emnet. Arbeidskravet består i utarbeidelse av en 
praksislogg som dokumenterer læringsaktivitet og erfaringer i tilknytning til hospitering. 
Hospiteringen inkludert loggen blir vurdert til godkjent/ikke godkjent.  
 

Avsluttende vurdering 
Eksamen består av en individuell hjemmeeksamen over 3 uker hvor studenten fordyper seg i 
en selvvalgt intervensjonsprosedyre. Besvarelsen skal beskrive beste praksis på det valgte 
området og omfatte følgende områder; 

- bakgrunn/indikasjon for undersøkelsen 

- forberedelse og gjennomføring av prosedyren 

- apparat-/utstyrskunnskap 

- pasientomsorg 

- helseøkonomiske vurderinger 

- vurderinger ift. strålevern 

- radiografens rolle i det tverrfaglige intervensjonsteamet 

 

Faglige kriterier for vurdering av besvarelsen:  

Kandidaten 

• viser helhetlig forståelse for alle faser i prosedyren 

• anvender relevant teori og nyere forskning 

• viser forståelse for kunnskapsbasert praksis gjennom evne til å analysere praktiske 
erfaringer i lys av teori/forskning og pasientens referanser 

• synliggjør radiograffaglige vurderinger 

• vurderer prosedyren kritisk opp mot beste praksis på området 

• klargjør og reflekterer over radiografens rolle i det tverrfaglige intervensjonsteamet 

 

Formelle kriterier for vurdering av besvarelsen 

• besvarelsen overstiger ikke 3000 ord 

• høyskolens mal for oppgaver er benyttet og normer for skriftlige arbeider overholdt 

• APA normer for referanser er overholdt 
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Vurderingsuttrykk 

Eksamen vurderes med gradert karakter A-F.  

 

Hjelpemidler til eksamen 

Alle hjelpemidler er tillatt. 

 

 
7. LITTERATUR 

Pensum har et omfang på 1500 sider hvor ca. 30 % er selvvalgt. Se egen pensumliste.  

 
 
 


