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Continuos Professional Development (CPD) 
Hvordan sikrer vi, at vi som profession får mulighed for udvikling og vedligeholdelse af de radiograffaglige 
kompetencer, som efterspørges af samfundet nu og i fremtiden? 

Vores svar er systematisk kompetenceudvikling ved hjælp af Continuous Professional Development 
(CPD) som Metode til professionsudvikling 

• Hvad er CPD?  
• Hvorfor vil vi det?  
• Hvor vil vi hen?  

CPD for radiografer  
I april 2014 mødtes en gruppe af CPD-interesserede radiografer for at tilegne sig mere viden om 
emnet ved et arrangement i Radiograf Rådet, hvor Sandie Mathers fra Robert Gordon University, 
Aberdeen, Skotland var oplægsholder omkring hendes erfaringer med CPD. 

Det gav deltagerne blod på tanden og efterfølgende blev der nedsat en arbejdsgruppe med 
repræsentanter fra uddannelserne, ledere, forskere, SIS og Radiograf Rådet til at forestå 
udviklingen af en dansk udgave af CPD og herunder beskrive radiografers kernekompetencer. 

Kaster vi blikket tilbage over de sidste 40 år og sammenholder radiografernes arbejdsform med i 
dag, så kan det på mange områder være svært at genkende faget og den måde arbejdet bliver 
udført på. Radiografers arbejde og arbejdsform er på grund af teknologiforandringen i langt større 
grad end mange andre professioner under konstant udvikling. Derfor er der også et større krav til, 
at den enkelte radiograf formår at udvikle sig og tilegne sig ny viden og nye specialer gennem hele 
arbejdslivet. CPD er et konkret redskab, der skal sikre, udvikle og dokumentere kvaliteten på det 
radiograffaglige område. Vi udvikler os som faggruppe, også selv om vi ikke er bevidste om det. Den 
udvikling sætter vi her ord og struktur på. 

Udvikling af organisatoriske ledelseskompetencer er ikke indeholdt i CPD redskabet. 

Baggrund 
I Europa er radiografi en bachelorbaseret profession, i langt de fleste lande, men uanset ad hvilken 
vej man som radiograf er indtrådt i professionen, så er det essentielt at alle radiografer anerkender, 
at de kvalifikationer der var adgangsgivende udelukkende er et fundament for deres professionelle 
virke, men samtidig de nødvendige redskaber til at starte en kontinuerlig professionel udvikling og 
læreproces. 
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For at sikre, at den radiografiske arbejdsstyrke til enhver tid er kompetent til at mestre den 
teknologiske udvikling og sundhedssektorens forandring, kræver det, at alle radiografer forpligter 
sig til en kontinuerlig professionel udvikling (CPD).   
 
Ifølge European Federation of Radiography Society (EFRS) defineres CPD som: 
 

“CPD is defined as the continuous learning process required to further development 
and improve ones knowledge, skills and competences to work effective and safely” 
(EFRS, 2013) 

 
I følge EFRS har patienter i Europa ret til at modtage undersøgelser, skanninger og behandlinger af 
samme faglige niveau. Et sådant niveau kræver radiografer, der arbejder evidensbaseret og således 
besidder den sidste nye viden og kontinuerligt udvikler kompetencer inden for deres område. Et 
sådant kvalitetsniveau kan kun sikres igennem kontinuerlig livslang læring i form af f.eks. CPD.   

Ifølge EFSR er fordelen ved at indføre CPD for organisationerne (frit oversat efter EFRS statement – 
Continuous Professional Development, final 2013): 

• Radiografers kompetencer optimeres ved at sammenkoble teoretisk og praktisk læring  
• Radiografers kompetenceudvikling kan føre til øget medarbejdertilfredshed og motivation 
• Radiografer inddrager aktivt læring i deres daglige praksis 
• Styrker empowerment hos radiografer i organisationer 

Ifølge EFRS er fordelene ved at indføre CPD for radiografer følgende: 
• Sikrer en opdateret viden i et virksomhedsfelt, der er under konstant teknologisk forandring 
• Udviklingen af et effektivt og sikkert arbejdsmiljø for patienter og radiografer 
• Udvikler best practice og evidensbaseret radiografi1 
• Styrker og strukturerer den individuelle kompetenceudvikling, såvel som en horisontal og 

vertikal karriereudvikling  
• Udvikler et fælles sprog for kompetenceudvikling for radiografer 
• Stimulerer radiografers motivation for at fremme best pratice 

 
1 Definition af evidence based radiography; Evidence-based radiography is radiography informed and based on the combination of 
clinical expertise and the best available research-based evidence, patient preferences and resources available. (Hafslund, Bjørg 2008) 
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Radiografens kompetenceprofil og kernekompetence 
Radiograf Rådets mantra er, ”Radiografer er virtuose2 på teknologien, derfor er der overblik og 
overskud til at være menneske i relation til mennesker”.  Dette mantra har dannet basis for 
beskrivelsen af radiografens kompetenceprofil og udfoldelse af radiografens kernekompetencer: 

Med afsæt i mantraet beskrives radiografens kompetenceprofil således: 
”Radiografer er eksperter på teknologi og menneske, og agerer på basis af fagligt overblik i 
samarbejdet med og om både patienter, pårørende og tværfaglige kolleger. Radiografer har 
professionel helhedsforståelse af den enkelte patients sygdomssammenhænge, og kompetencer til 
at yde professionel omsorg for patienter og pårørende”.  

Af kompetenceprofilen defineres Radiografens kernekompetencer som: 

Teknologiekspert  
Radiografen har overblik over modaliteternes virkemåde og kan udnytte og udvikle deres 
muligheder og begrænsninger til at opnå bedst mulig billedkvalitet, planlægnings- og 
behandlingskvalitet i forhold til hver enkelt patients særlige situation.  

Garant for strålebeskyttelse og MR sikkerhed 
Radiografen beskytter patienter, pårørende og personale mod unødig ioniserende stråling og 
vævsskader ved at kombinere viden om strålebiologi, anatomi og fysiologi, lejring, patologi, 
radiologi, dosisplanlægning, røntgen- og acceleratorfysik i relation til teknologiernes muligheder og 
begrænsninger. 

 
Radiografen beskytter patienter, pårørende og personale imod unødige komplikationer i 
forbindelse med MR skanninger ved at kombinere viden om magnetfeltets interaktion med 
menneskelig væv, implantater, utensilier og andre metalobjekter under hensyntagen til 
teknologiens muligheder og begrænsninger. 

Ambassadør for patienter, pårørende og borgere 
Radiografen sikrer kvalitet ved at kommunikere, samarbejde og handle etisk i relation til patienter, 
pårørende og borgere, så de oplever nærhed, værdighed, omsorg, tryghed og tillid i forbindelse 
med: 

• patientsikkerhed herunder strålebeskyttelse og MR sikkerhed 
• patientomsorg og -pleje samt medicinadministration 

 
2Definition på virtuositet; fremragende dygtighed og overlegne færdigheder, der med lethed overvinder alle særlige tekniske 
vanskeligheder, teknologiens muligheder og begrænsninger 
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• billeddiagnostisk udredning, intervention og behandlingsforløb 
• dosisplanlægning og strålebehandling  

Lede og organisere radiografi 
Radiografen skaber kvalitet og sammenhæng i patientforløb gennem overblik, beslutninger, 
planlægning, rådgivning og forpligtende tværfagligt samarbejde. 

Udvikle og formidle radiografi  
Radiografen kvalitetssikrer, udvikler og formidler viden om radiografi i teori og praksis gennem 
radiografiske metoder, undervisning, refleksion, forskning og innovation indenfor billeddiagnostisk 
undersøgelse og behandling, dosisplanlægning og strålebehandling samt holder sig fagligt 
opdateret, søger og anvender ny viden i profession og praksis, som en naturlig del af udviklingen af 
sit fag.  

Definition af kompetencetrin indenfor radiografens kernekompetencer 
Vejen fra novice til ekspert foregår typisk i flere tempi og niveauer. Vi arbejder derfor med fire 
kompetencetrin, som beskriver et typisk karriereforløb indenfor professionen:  

Kompetencetrin 1  
På dette kompetenceniveau vil det typisk være den nyansatte radiograf der evt. også er 
nyuddannet, eller er ny i forhold til et arbejds- eller specialområde. På dette niveau vil der være en 
del viden og færdigheder, der skal tilegnes. Der skal bruges tid til at tilegne sig praktiske 
færdigheder og få opbygget erfaring indenfor området. Efterhånden vil radiografen opnå bredere 
og mere nuancerede færdigheder og erfaringer. Hvor længe man befinder sig på dette niveau 
afhænger af faglige udfordringer, egen indsats, udbytte af tidligere erfaringer og 
udviklingsmuligheder. Radiografen opsøger ny viden og arbejder efter ’best practice’. 

Kompetencetrin 2  
På dette kompetenceniveau vil det typisk være den meget rutinerede og kompetente radiograf, der 
har opnået brede og nuancerede færdigheder, erfaringer og dømmekraft indenfor eget arbejds– 
eller specialeområde. Man vil på dette niveau være i stand til at håndtere mere komplekse 
situationer med stort overblik, hvor tidligere erfaringer kan bruges i løsning heraf. Radiografen 
arbejder evidensbaseret. Målet er, at alle som minimum når dette niveau indenfor alle radiografens 
kernekompetencer. 

Kompetencetrin 3  
På dette kompetenceniveau er radiografen en faglig ressourceperson, der gennem 
videreuddannelse, projektarbejde, kvalitetsudvikling o.a. har opnået særlige kompetencer indenfor 
et fagligt speciale i radiografien. Radiografen løser opgaver, der er sammensatte, komplekse og 
udvikler radiografien med en analyserende og kritisk vurderende tilgang til eget arbejde. 
Radiografen opsøger og udvikler ny viden samt dokumenterer og evidensbaserer radiografien.  
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Kompetencetrin 4 
På dette kompetenceniveau er radiografen faglig specialist, der gennem videreuddannelse i form af 
projektledelse, publiceringer, forskeruddannelser mm. har opnået særlige kompetencer til og 
ansvar for at initiere og lede innovations – og udviklingsprocesser. Radiografen forsker og formidler 
ny radiografisk viden og har ansvar for supervision og undervisning.  

CPD model for Radiografer 
Gennem nedenstående danske CPD model synliggøres, hvordan radiografer fastholder og udvikler 
et højt fagligt kompetenceniveau. Modellen skal give inspiration til, hvordan udvikling fra 
kompetencetrin 1 til kompetencetrin 4 kan understøttes.  

 

mailto:kontakt@radiograf.dk
file://dc01.int.radiograf.dk/Dokumenter/Arkiv/KONGRES/Kongres%202017/www.radiograf.dk
http://www.radiograf.dk/


Forslag om Continuos Professional Development (CPD) fremstillet og vedtaget på Radiograf Rådets kongres. Side 6 
Den 30. september 2017 
 

 H. C. Ørsteds Vej 70, 2.tv  | 1879 Frederiksberg C            
Tlf. +45 35 37 43 39     | kontakt@radiograf.dk | radiograf.dk 

Erfaringer fra andre lande 
Andre lande som f.eks. UK, USA og New Zealand er længere med indførelse af systematisk CPD. De 
beskriver fordele som: dokumentation overfor diverse styrelser af radiografers kompetencer, sikre 
midler til opkvalificering af og vedligeholdelse af radiografers kompetencer (en ledelsesforpligtelse), 
krav til den enkelte radiograf om at opkvalificere sig og vedligeholde kompetencer (en 
medarbejderforpligtelse). 

Arbejdsgruppens tanker om CPD har være beskrevet i Radiografens juni nr. 2016, hvor der blev 
opfordret til at medlemmerne skulle give deres mening tilkende af den beskrevet CPD model. 

Der er indkommet tre høringssvar, der indeholder følgende bekymringer: 

• I en presset hverdag, vil der overhovedet blive tid til CPD i hverdagen? 
• Er der overhovedet penge i ”systemet” til CPD? 
• Det er slet ikke rimeligt at radiografer kan miste deres autorisation pga. manglende CPD, når 

de ikke selv kan afgøre om de får muligheden 
• Mistro til at arbejdsgiverne reelt vil give radiograferne fair muligheder for CPD og dermed 

beholde deres autorisation 

CPD på landskonferencen 
CPD var på programmet på landskonferencen, med et oplæg og en mere detaljeret gennemgang af 
CPD, og OUH orienterede om deres arbejde med CPD. Den efterfølgende debat blev afsluttet med 
en tilkendegivelse blandt deltagerne der udtrykte stor opbakning omkring CPD i Danmark. 

Det videre arbejde 
Vi ønsker kongressens opbakning til at tilbyde Sundhedsministeriet et projekt, der kan afdække 
erfaringerne omkring CPD på sundhedsområdet. Hvis kongressen siger nej, ligger materialet til fri 
afbenyttelse og kræver som sådan ikke mere af Radiograf Rådet. 
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