
 

 

Demens – en udfordring i Radiografens hverdag 
 8. november 2021  

Lokale 2, ODIN HAVNEPARK, Lumbyvej 11, Odense C 
www.odinhavnepark.dk 

 

 

  
 
9.15-9.30   Registrering, the/kaffe - brød. 
 
9.30-9.35 Velkomst og introduktion til dagens program v/Hanne Mirzaei Pedersen 
                                                Dagen er en vekslen mellem oplæg, konkrete øvelser i forhold til din 

profession, feedback samt strækkepauser undervejs. 
 
 
9.35-12.00                            Patofysiologiske og kognitive udfordringer ved demens, som har 

betydning for gennemførelsen af undersøgelsen og behandlingen. 
 
                                              Hvordan kan du som radiograf kende tegnene på patienter med demens. 
 
                                               Redskaber til at få øje på patienter med kognitiv svækkelse 
 
                                              Hvordan kan du professionelt varetage behandlingen eller 

undersøgelsen optimalt med patientsikkerhed i fokus.  
 
                                               Hvad skal du være opmærksom på, og hvad kan der gå galt hvis du ikke  
                                               handler derefter. 
                                               
                                                
12.00-12.45  FROKOST          
 
12.45-15.00                          Forstå og kommunikere med patienter med demens mhp. at øge      
                                               sikkerheden og trygheden.  
                                               En metodisk tilgang til arbejdet med udfordrende adfærd. 
 
 
15.00-15.15                           Kaffe/te?   
 
15.15-16.00                    Hvordan er du blevet klædt bedre på til at møde denne gruppe borgere 

i din travle hverdag.  
                                                Flowchart med handlemuligheder, som du kan medbringe i dit arbejde. 
                                                Opsamling og afslutning på dagen.  
 
                                                 
 
 
 



 

 

 
 
 
DEMENS – EN UDFORDRING I RADIOGRAFENS HVERDAG 
 

Radiografen  har ansvaret for patienten under behandlingen eller undersøgelsen, og 
når undersøgelsen skal forgå optimalt, er det essentielt, at Radiografen 
kender tegnene på patienter med demens og kan handle professionelt 
med patientsikkerhed i fokus.  
 

Vi har sammensat en dag, hvor du vil få undervisning i hvordan, du kan 
genkende tegnene på demens – hvad skal du være opmærksom på, og 
hvad kan der gå galt hvis du ikke handler derefter. 

 
Underviseren vil inddrage dig og medkursisterne aktivt og konkret i forhold til din 

profession, og du vil efter dagen være klædt bedre på til at møde denne 
gruppe borgere i din travle hverdag. 

 
MÅLGRUPPE: 
Radiografer i diagnostik, terapi og nuklearmedicin. 
 
UNDERVISER: 
Hanne Mirzaei Pedersen, Lektor, MSA, Sygeplejerske; UCL, Sygeplejerskeuddannelsen 
i Vejle. 
 
Vær opmærksom på der er begrænset deltagerantal for at sikre interaktionen på dagen. 
 
KURSUS UDVIKLET AF: 
Radiograf Kurser I samarbejde med Hanne Mirzai Pedersen 
 
 

Pris: kr. 1250 (medlemmer af Radiograf Rådet – ikke medlemmer kr. 1850 
 
Tilmelding: kurser@radiograf.dk angiv navn, stilling, arbejdsplads, EAN-nummer og 
kontaktperson. 
 
 
Flere oplysninger: Claus Brix, fagchef claus@radiograf.dk +45 5337 3806 
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