
 
 
NRF Spesialistgodkjenning for beskrivende radiografer 
Grunnlag for spesialistgodkjenning innen beskrivende radiografi og ultralyd 
Spesialistgodkjenningen skal bidra til å opprettholde og sikre kvaliteten i de tjenestene som 
beskrivende radiografer og ultralydbeskrivende radiografer utfører. Godkjenningsordningen 
skal være ett virkemiddel for kontinuerlig sikring og opprettholdelse av nødvendige faglig 
nivå for utførelse av arbeidsoppgaver i henhold til kravet om faglig forsvarlighet i 
Helsepersonelloven §4, og i samsvar med spesialisthelsetjenesteloven § 3-10 om 
virksomhetens «sørge for»-ansvar for opplæring, etterutdanning og videreutdanning. BR og 
UBR med spesialistgodkjenning skal ha kontinuerlig fokus på egen kompetanseutvikling og 
kunne dokumentere dette for regodkjenning.  En etablert ordning med spesialistgodkjenning 
av BR og UBR gir økt faglig anseelse og forutsigbarhet i forventninger og krav for den enkelte 
spesialist og dens arbeidsgiver. Det er en målsetning at NRFs interne spesialistgodkjenning 
for BR og UBR kan bidra til opprettelse av en offentlig godkjenningsordning for disse 
gruppene.  

Spesialistgodkjenningen er gyldig for 5 år og må søkes fornyet innen utløp. 
  

Krav for godkjenning 
De generelle kravene for å kunne søke NRF om spesialistgodkjenning er beskrevet under.  

Formalia (punkt 1,2 og 7 i søknadsskjemaet) 

Helsepersonellnummer, grunnutdanning (år/sted) og medlemsnummer oppgis. 
 
Inneha klinisk utøvende stilling som beskrivende radiograf eller ultralydbeskrivende 
radiograf i minimum 2 dager i uken (gjennomsnitt).   
 

Utdanning (punkt 3, 4 og 7 i søknadsskjemaet) 

Bestått videreutdanning innen beskrivende radiografi eller ultralyd 60 SP.  
 
Kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetoder (dette kan for noen være dekket i 
videreutdanningen, være egne kurs eller dokumenteres gjennom aktiv involvering i 
forskningsarbeider og/eller vitenskapelige publiseringer. 
 

Fagformidling (punkt 5 og 7 i søknadsskjemaet) 

Dokumentasjon på gjennomførte formidlinger av fagkunnskap (foredrag, undervisning, 
publikasjon, gitt veiledning mm) tilknyttet spesialistområdet i løpet av de fem siste 



årene. Her vil formidling av fagkunnskap overfor egne kolleger og studenter vektlegges 
spesielt. 

 

Refleksjon (punkt 6 i søknadsskjemaet) 

Søknaden må også inneholde en samlet begrunnelse og refleksjon over egen 
yrkesutøvelse. Her bør det gis en grundig redegjørelse for egen praksis, samt motivasjon 
for å bli spesialist. Her bør det også fremkomme en refleksjon rundt videre arbeid for å 
opprettholde kompetansen og for hvordan kandidaten ønsker å bruke rollen som 
spesialist innenfor sitt kliniske fagfelt frem mot eventuell regodkjenning. Gi gjerne 
konkrete eksempler.  

 

Attestasjon (punkt 7 og 8 i søknadsskjemaet) 

Attestasjon fra aktuelle leder. 
Søknaden må inneholde en anbefaling om spesialistgodkjenning fra faglig ansvarlig 
leder  

En utfyllende attestasjon hvor leder bekrefter søknadens innhold vil styrke søknaden.  

 

Resertifisering av spesialistgodkjenningen 
Hovedmålet med resertifisering er å bidra til opprettholdelse av spesialistkompetanse. 
Godkjenning som spesialist må fornyes innen hvert 5 år. 

Krav for regodkjenning 
• Utfører selvstendige beskrivelser av aktuelle undersøkelser minimum 2 dager i uken 

(gjennomsnitt).  
• Deltakelse på faglig relevant kurs/seminar/hospitering, minimum 3 dager pr år. 

(Nettbaserte kurs/E-læring vil også kunne godkjennes)  
• Dokumentasjon på formidling av fagkunnskap (eksempler på aktuelle aktiviteter) 

o Veiledning/undervisning av studenter, kolleger og/eller LiS-leger. 
o Presentasjon på nasjonale eller internasjonale kurs/konferanser/kongresser 
o Egenevaluering med rapport (F.eks. en retrospektiv studie i treffsikkerhet av 

egne tydesvar) 
o Fagutviklingsarbeid med prosjektrapport 

• Vise til anvendelse av kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetoder. 
 

Søknad og spørsmål om ordningen 
Søknadskjema med tilhørende dokumentasjon (vitnemål, kursbevis, attesterte bekreftelser 
mm) på oppfylte godkjenningskrav og/eller spørsmål om ordningen sendes NRF 
ved spesialistgodkjenning@radiograf.no  
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