
 

30.–31. mars 2023 

 
Fagkomité: Gerda Aarhus og Line Nigardsøy Lie fra RadForum 

Hans Flaata, Norsk Radiografforbund 

Sted: Thon Hotel Opera på sjøsiden av Oslo sentralstasjon. Telefon 24 10 30 00 
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Hvordan kommunisere med ulike pasientgrupper og veilede studenter 
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Kommunikasjon og veiledning 
dag 1 

 

Torsdag 
30. mars 

10.00–17.00 
Kommunikasjon 

10.00 Registrering Norsk Radiografforbund 

10.20–10.40 Åpning Hans Flaata NRF 

10.45–11.30 

Kommunikasjon med barn (og foreldre) som 
kommer til radiologiske undersøkelser        
Lær å forstå barns utviklingsnivå i ulike aldre og 
hvordan du som radiograf kan til passe din 
kommunikasjon for å hjelpe barnet til å forstå og 
gjennomføre undersøkelsen på en trygg og god 
måte. Videre hvordan du kan samarbeide med 
engstelige foreldre og skape en god 
kommunikasjon i en undersøkelses sammenheng. 

Amanda Bogefors 
Psykolog og ansatt ved BUP, 
Haukeland Universitetssjukehus. 
Hun har erfaring fra undervisning 
om barn og kommunikasjon for 
studenter ved bachelor 
utdanningen i radiografi ved 
Høgskulen på Vestlandet. 

11.30–11.45 Pause 

11.45–12.25 
Kommunikasjon Amanda Bogefors 

12.30–13.00 

13.00–14.00 Lunsj  

14.00–14.45 

Risikokommunikasjon 
Hvor høy stråledose gir en røntgenundersøkelse 
og hvilken risiko innebærer det? Hvilken 
informasjon gir du til en gravid kvinne som har 
gjennomført CT-undersøkelse?  
Risikokommunikasjon handler om å formidle 
stråledoser og risiko på en god måte uten å skape 
uberettiget frykt. I denne sesjonen vil vi se 
nærmere på hvorfor risikokommunikasjon er 
viktig, og du vil få praktisk kunnskap om hvordan 
du kan utføre det. Temaer som vil bli 
gjennomgått er stråledoser, risiko og ulike 
strategier for kommunikasjon, og det vil være et 
ekstra fokus på gravide pasienter.    

Anita Reitan 
Radiograf og universitetslektor 
ved OsloMet. Hun har lang 
erfaring som radiograf, leder og 
underviser. Temaet 
risikokommunikasjon er Anita 
spesielt kunnskapsrik om og 
engasjert i og har blant annet 
skrevet en vitenskapelige artikler 
om temaet. 

15.00–15.45 

15.45–16.00 Pause 

16.00–16.30 Risikokommunikasjon Anita Reitan 

16.35–16.45 Oppsummering av dagen med quiz Fagkomiteen 

17.30 
Sosialt arrangement: 
Uformell nettverksmiddag 

For de som har bestilt og  
for alle som bor på hotellet 

 
Med forbehold om endringer 



  

 

 

Kommunikasjon og veiledning 
dag 2 

 

Fredag 
31. mars 

09.00–15.00 
Veiledning 

09.00–09.45 

Studentvurdering for læring 
Fokus på hvordan du som veileder kan fremme 
læring for studenten, gjennom tilbakemeldinger 
og vurdering 

Ragnhild Berg Kolstad 
Radiograf og har mastergrad i 
voksnes læring, med fokus på 
vurdering i praksisstudier. Hun 
har tidligere jobbet som 
radiograf, og er ansatt som 
universitetslektor ved NTNU i 
Trondheim. Hun har blant annet 
ansvar for samarbeid med 
praksisfeltet, og oppfølging av 
radiografer som veileder 
studenter i praksis. 

09.45–10.00 Pause  

10.00–10.45 Studentvurdering for læring Ragnhild Berg Kolstad 

11.00–11.30 Praksis veiledning knyttet opp mot teori 

Elin Vestbøstad og  
Marianne Braatun 
Elin er sykepleier med 
veilederutdanning fra Høyskolen i 
Bergen og VID. Hun har lang 
erfaring som sykepleier til alvorlig 
syke barn, fra arbeid i utlandet og 
som høyskolelektor ved 
Høgskolen på Vestlandet der hun 
blant annet har ansvar for 
veilederutdanning.   
Marianne er radiograf og har 
veileder utdanning fra Høyskolen 
i Bergen. Hun jobber til daglig 
som radiograf ved radiologisk 
avdeling, Haukeland 
Universitetssjukehus. 

11.30–12.15 Lunsj og siste mulighet for utsjekk av hotellrom 

12.15–13.00 
Veiledning i praksis 

Elin Vestbøstad og  
Marianne Braatun 13.15–14.00 

14.00–14.15 Pause 

14.30–15.00 Oppsummering/ metasamtale i fellesskap Elin, Marianne og Ragnhild 

15.00 Avslutning Norsk Radiografforbund 
 

Med forbehold om endringer 


