Elin Kjelle

ERFARING
ADRESSE

01.08.2019 – permisjon frem til 2023

Programkoordinator • Universitetet i Sørøst-Norge • Drammen

Telefon

Epost

elin.kjelle@ntnu.no

Som programkoordinator for bachelor i radiografi arbeider jeg med
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av bachelorprogrammet. Leder
også arbeidet med utvikling og innføring av ny studieplan etter nye
nasjonale retningslinjer (RETHOS).
01.01.2019– permisjon frem til 2023

Førsteamanuensis • Universitetet i Sørøst-Norge • Drammen
Ved radiografutdanningen har jeg ansvar for utvikling av digitale
læringsressurser, og undervisning i HMS og strålevern (masteremne),
kvalitetsutvikling og kvalitetskontroll, radiografi i et
samfunnsperspektiv, digital bildebehandling, sykdomslære og
kontrastmidler. I tillegg veileder jeg studenter som skal skrive
bacheloroppgave og følger opp studenter i praksis.
01.08.2015– 31.12.2018

Stipendiat • Universitetet i Sørøst-Norge • Drammen
Som stipendiat gjennomførte jeg et forskningsprosjekt om mobile
røntgentjenester til sykehjem med fokus på helseøkonomi, organisering
av helsetjenester og endret bruk av bildediagnostiske tjenester. 25% av
stillingen bestod av pliktarbeid i form av undervisning.
01.04.2013– 31.07.2015

Høgskolelektor • OsloMet • Oslo
Som høgskolelektor hadde jeg ansvar undervisningen i emner som CT,
barneradiografi, angiografi, strålevern, samt veiledning av studenter i
praksis på bachelor. Videre var jeg emneansvarlig for mastermenet i CT
og var med i utviklingen av videreutdanning i tolkning og beskrivelse av
skjellettrøntgenbilder.
01.01.2005– 31.03.2013

Sentral strålevernkoordinator • Vestre Viken Helseforetak • Drammen
Som sentral strålevernkoordinator var jeg helseforetakets fagperson på
strålevern og ledet strålevernkontaktenes arbeid. Her utviklet jeg
prosedyrer, drev kvalitetskontroll og optimaliseringsarbeid knyttet til
strålevern og underviste ved ulike avdelinger ved alle de fire sykehusene

i foretaket. Videre var jeg superbruker i læringsportalen og piloterte
dette systemet i foretaket.
10.06.2003– 01.01.2009

Turnusradiograf • Drammen sykehus – Vestre Viken Helseforetak •
Drammen
I denne stillingen gikk jeg i turnus som radiograf og arbeidet i
angiografiteamet ved avdelingen. Delvis kombinert med
strålevernkoordiantor stillingen fra 2005.
01.12.2002- 31.05.2003

Tekniker • Akershus universitetssykehus • Lørenskog
Arkivarbeid og annet forefallende arbeid ved avdelingen i vakttid.
15.06.2001- 31.11.2002

Radiografvikar • Ski sykehus • Ski
Radiograf på generell røntgen
10.2000- 01.2001

Julehjelp • Smart club • Oslo
09.1999- 08.2000

Medarbeider • Rema 1000 • Gjøvik
08.1999- 08.2000

Postbetjent • Posten Norge BA • Gjøvik

UTDANNING
Universitetet i Sørøst-Norge
09.2019-05.2020

Developing Doctoral Supervision
09.2019-12.2019

Program for programkoordinatorer
01.08.2015- 08.05.2019

Doktorgradsutdanning

o
o
o
o

Applied economic evaluation in health care
Quantitative Methods I
Qualitative Research
The science and Practice of Person-Centred Research

04.2009 - 11.2011

Master klinisk helsearbeid – tjenesteutvikling innen medisinsk
strålebruk
09.2007 - 12.2007

Videreutdanning i lys og laserbehandling

01.2004 - 05.2004

Vitenskapsteori og forskningsmetode
Høgskolen i Oslo (OsloMet)
08.2013-01.2014

Universitets og høgskolepedagogisk basiskompetanse
10.2005 - 03.2006

Videreutdanning i strålevern
08.2000 - 06.2003

Bachelor i radiografi

NKS (Høyskolen Kristiania)
01.2004 - 06.2006

Ledelsesstudiet
Lena videregående skole
08.1997 - 06.2000

Idrettslinja

PROSJEKTER
08.2019 ->

Fjernstyring av CT – organisering og kvalitet ved CT i distriktene, USN/Vestre viken
HF
08.2019 ->

Omtak av røntgenbilder, USN/Vestre viken HF, Prosjektleder
06.2017-09.2017

Forsker grand prix – deltager i lokal finale
09.2013 – 12.2016

Utvikle utdanning for beskrivende radiografer, OsloMet, USN og NTNU
08.2013-08.2013

Veileder ved sommerskolen Optimax 2013 EURASMUS
05.2013 – 12.2016

Forskningsgruppe i Radforum – survey blant radiografer i Norge.
03.2009 – 04.2013

Superbruker Læringsportalen, Vestre Viken HF

11.2008 - 03.2009

Innfasing/pilot læringsportalen, Helse sør-øst

VERV
02.2020->

Administrativ leder - Konnerud skolekorps
2016-2018

Nestleder FAU Vestbygda skole
01.2013 – 12.2016

Nestleder Radforum – Radiografifaglig forskningsforum, Norsk radiografforbund
2001-2006

Leder, nestleder, kasserer - Oslostudentenes Idrettsklubb - Badminton

REFERANSER

