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Du sidder nu med Radiograf Kursers 2. 

katalog i hånden. Da vi præsenterede det 

første for et år siden så det ud til at Co-

vid-19 var ved at slippe sit tag i verden, 

og fuld af optimisme præsenterede vi 

et kursusprogram fordelt over efteråret 

2020 og foråret 2021.  

Det gik desværre ikke som vi dengang 

forventede, men nu præsenterer vi et 

udpluk af de gamle kendte kurser, men der 

er også nyheder som for eksempel Digital 

Radiografi og Demens som er etableret på 

opfordring fra medlemmernes udfordrin-

ger og ledernes ønsker. Endvidere er far-

makologi kurset ændret til et webbaseret 

kursus med en efterfølgende prøve.

Vi arbejder fortsat sammen med bl.a. 

Norsk Radiografforbund, Danske Bio-
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analytikere samt Koncern HR, Center for 

Kompetenceudvikling, Region Midtjyl-

land for at sikre at der udvikles tilbud i 

specialerne hvor vi ikke er mange.

Kurserne udarbejdes i samarbejde med 

specialister, ledere eller politikere for at 

sikre at det faglige indhold og niveau er 

i tråd med fagets udvikling og Radiograf 

Rådets politik.

Kataloget er ikke komplet da den radi-

ografiske verden er i stadig udvikling 

og evt. nye tilbud eller ændrede kurser 

vil fremgå på www.radiografkurser.

dk eller på kursussiden i fagbladet 

” Radiografen”.

God fornøjelse.

Claus Brix, fagchef

RADIOGRAFI ER FOR RADIOGRAFER 
RADIOGRAFER ER VIRTUOSE PÅ TEKNOLOGIEN. 
DERFOR ER DER OVERSKUD OG OVERBLIK TIL AT 
VÆRE MENNESKER I RELATION TIL MENNESKER. 

RADIOGRAFER ER OGSÅ HUMANISTER.  
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Der er mange krav til personalet der 

arbejder i mammografispecialet. Der 

arbejdes til tider i et højt tempo og med 

mange bevægelser for at opnå den bed-

ste billedkvalitet. Det udfordrer bevæge-

apparatet og der ses desværre arbejds-

skader i både ryg og ekstremiteter.

MAMMOGRAFI  
– FOKUS: ERGONOMI

Dagen fokuserer på at kursisten arbej-

der med egne arbejdsmetoder og vil, 

efter kurset, være i stand til at kunne 

identificere mindre gode arbejdsstillin-

ger og forebyggelse af arbejdsskader. 

Der vil være litteraturlæsning og forbe-

ANTAL:

max.25

STED OG TID:

Aahus Universitets 
Hospital
31. august 2021
 

PRIS:

Medlem forhandlings - 
berettigede organisationer: kr. 1.200,-

Medlem, andre: kr. 1.800,-

TILMELDINGSFRIST

30. juni 2021

redelse forinden kurset. Kurset afsluttes 

med en mindre opgave der udføres på 

egen afdeling.

Kurset afsluttes med kursusbevis for 

godkendt kursus (9 CPD-point)

INDHOLD:
• Gennemgang af arbejdsmiljø, ergo-

nomi og diskussion af kursisternes 

arbejdsstillinger

• Praktiske øvelser ved apparatur.

• Fysisk aktivitet på arbejdspladsen.

• Erfaringsudveksling - diskussion.

• Orientering om Radiograf Rådets ar-

bejde med arbejdsskader/ arbejdsmiljø

UNDERVISERE:
Frederik Lassen, Fysioterapeut, MSc i 

Sundhedsfremme, University College 

Lillebælt 

fysioterapeut-studerende

KURSUS UDVIKLET AF:
Radiograf Kurser I samarbejde med 

 Frederik Lassen.

Kvalitet og Sikkerhed 

System og Ledelse 

Undersøgelse og Metode 

Forskning og Udvikling

Humanisme og Undervisning

1 2 3

4
5
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Radiograf Kurser har etableret et kursus-

samarbejde med City University of Lon-

don og InHealth i UK, og indleder dette 

med et webinar på ca. 90 minutter som 

en optakt til en kursusrække der starter i 

marts 2022 (se andetsteds i programmet). 

Webinaret er engelsksproget.

FORMÅL:
At opdatere og udvikle beskrivende ra-

diografers kompetence løbende på højt 

niveau.

MÅLGRUPPE:
Beskrivende radiografer.

UNDERVISERE VIL VÆRE EN  ELLER 
FLERE TILKNYTTET INHELATH, 
 LONDON:
• Dr Nick Woznitza, Consultant Radio-

grapher & Clinical Academic 

University College London Hospitals & 

Canterbury Christ Church University

• Paul O’Riordan, Consultant MSK Radio-

grapher 

University Hospitals Leicester

REPORTING RADIOGRAPHERS  
– WEBINAR

ANTAL:

Ubegrænset

STED OG TID:

16. september 2021
Kl. 13:00-ca. 14:30

PRIS:

Medlem forhandlings - 
berettigede organisationer: kr. 0,-

Kun for medlemmer

TILMELDINGSFRIST

2. september 2021

• Dr Susan Rowe, Consultant Radiologist 

& Associate Medical Director 

Homerton University Hospital

OBS: Webinaret er gratis og kun for med-

lemmer – tilmelding er nødvendig.

Webinaret er udviklet i samarbejde med 

InHealth samt beskrivende radiografer i 

Danmark.

Se mere på: www.radiografkurser.dk

Kvalitet og Sikkerhed 

System og Ledelse 

Undersøgelse og Metode 

Forskning og Udvikling

Humanisme og Undervisning

1 2 3

4
5

BILLEDE?
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På den Nuklearmedicinske afdeling 

arbejder radiografen tæt sammen med 

bioanalytikeren (bioingeniøren) om PET/

CT og PET/MR, og her bringes de fælles 

og de monofaglige kompetencer i spil. 

Norsk Radiografforbund og Radiograf 

Rådet arbejder tæt sammen om at vedli-

geholde og opdatere faggrupperne om 

udviklingen inden for PET/CT og PET/MR 

– et område hvor udviklingen går stærkt. 

INDHOLD BL.A.:
• PET/CT og PET/MR grundlæggende 

teknik og billedkvalitet

• Strålebeskyttelse for patienten og 

 personalet

• PET/CT-kvantificering i klinisk rutine 

og forskning

• Kliniske sporstoffer fra de kendte til de 

spændende nye

• Præklinisk scanning PET/CT 

• Parametrisk PET scanning – hvordan 

kan de dynamiske scanninger bidrage

• Patient og pårørende inddragelse ved 

PET/CT

PET/CT – PET/MR  
SKANDINAVISK KURSUS

• Kliniske cases fra hverdagen

• MR-sikkerhed.

• Tracer udvikling i kommercielt perspektiv.

• Fremtiden for molekylær billeddannelse.

(Der gives kursusbevis med CPD point 

svarende til antallet af lektioner.)

FORMÅL:
At deltageren får opdateret og udviklet sin 

viden om PET/CT. Deltageren får introduce-

ret PET/MR, teknik og protokoller, sikkerhed, 

artefakter, kvantificering og kliniske cases.

MÅLGRUPPE:
Radiografer og Bioanalytikere samt Bio-

ingeniører der arbejder med Nuklearmedi-

cin indenfor PET/CT og PET/MR-området.

UNDERVISERE BL.A.:
• Thomas Lund Andersen, ph.d., Fysiker, 

Dept. Of Clinical Physiology, Nuclear-

medicine and PET, Rigshospitalet, DK

• Lars Thorbjørn Jensen, dr. Med, Ledende 

Overlæge, Afdelingen for Nuklearmedi-

cin, Herlev og Gentofte Hospital, DK

ANTAL:

Max. 24

STED OG TID:

Frederiksberg
23. og 24.  
september 2021 

PRIS:

Medlem (Radiograf Rådet, Norsk  
Radiografforbund og dBio): dkr. 3.750,-

Medlem, andre: dkr. 5.625,-

TILMELDINGSFRIST

17. august 2021

CT MR Nuklear Konventionel røntgen Stråleterapi Ultralyd

a
b c d e f

• Joan Fledelius, MD, ph.d. Nuklearme-

dicinsk Afdeling Herning Sygehus. 

 Herning, DK

• Rolf Svendsmark, MR produktspesialist, 

Siemens Healthineers.

• Christina Baun, Forskningsradiograf, 

Nuklearmedicinsk afdeling, Odense 

 Universitetshospital, DK

• Jane Maestri Brittain, Staff specialist, 

Dept. of Clinical Physiology, Nuclear 

Medicine and PET, Rigshospitalet, DK

• Malene G. Hildebrandt, Forskningsleder, 

overlæge Nuklearmedicinsk Afdeling 

Odense Universitetshospital, DK

• Lotte Cordua, Sales Manager, GE 

 Healthcare A/S, DK 

• Caroline Stokke, PhD, Sektionsleder 

 nukleærmedisin/PET fysikk, Oslo Uni-

versitetssykehus HF, N

• Helle Danielsen, Bioanalytiker, Nuklear-

medicinsk afdeling, Aarhus Universitets-

hospital, N

KURSUS UDVIKLET AF:
Radiograf Kurser i samarbejde med Norsk 

Radiografforbund.
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ANTAL:

Max 20

STED OG TID:

Frederiksberg
5. oktober 2021
 

PRIS:

Medlemmer  kr. 0,-

Kun for medlemmer

TILMELDINGSFRIST

5. September 2021

Radiograf Rådet oplever medlemmer, 

der nu kommer i klemme på grundlag 

af GDPR-mæssige retningslinjer i sit 

arbejde som radiograf. Nogle episo-

der udspringer i den kompleksitet som 

radiografen er i og når arbejdsrutiner, 

holdninger etik og moral ikke altid 

stemmer overens med lovgivning og 

radiografens omgang med GDPR-reg-

lerne kan man havne i en situation som 

har konsekvenser for medarbejderen og 

ledelsen.

Dagen vil føre dig igennem nogle af de 

dilemmaer som vi kan stå i og der vil 

være mulighed for at tage situationer 

op til diskussion. 

For at gøre det tunge lidt lettere vil vi 

krydre dagen med lidt quiz, kage og en 

sandwich.

Det skal bemærkes at der ikke bliver 

taget personsager op på dagen.

JURA, ETIK OG MORAL – FOR 
 RADIOGRAFER I EN GDPR-TUNG TID 

UNDERVISERE: 
Charlotte Falkvard, formand Radiograf 

Rådet, Shady Khalil, faglig konsulent og 

Homma Yusuf, Juridisk konsulent 

Programmet vil løbende blive opdateret 

på www.radiografkurser.dk.

MÅLGRUPPE: 
Radiografer

Dagen er kun for medlemmer og gratis.

Vær opmærksom på at der vil være 

stærkt begrænset deltager-

antal, hvis der stadig er 

 Corona-restriktioner. 

 Pladserne fordeles efter 

først til mølle-princippet.

Kvalitet og Sikkerhed 

System og Ledelse 

Undersøgelse og Metode 

Forskning og Udvikling

Humanisme og Undervisning

1 2 3

4
5
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I professionen møder Radiografen 

mange lægemidler og ændringer i un-

dersøgelses- og behandlingsdelen stiller 

store krav til at holde sin viden ajour. Der 

er kommet mange nye stoffer til ligesom 

der er øget fokus på de juridiske regler 

som radiografen er underlagt når patien-

tens sikkerhed skal vægtes.

Radiografuddannelsen har øget under-

visningen i farmakologi betragteligt fra 

efteråret 2018 for at imødekomme udvik-

lingen men har du fulgt med og er dine 

kompetencer i overensstemmelse med 

din afdelings ønsker og krav?

Radiograf Rådet tilbyder nu et helt nyt 

kursus i farmakologi som ækvivalerer 

studieordningen i den nye radiografud-

dannelse.  Dette kursus er tonet specielt i 

forhold til arbejdet i stråleterapien.

INDHOLD:
• Definition af lægemidler

• Etikettering

• Farmakokinetik/dynamik

NYT: FARMAKOLOGI  
– STRÅLETERAPI – E-LEANING 

• Special farmakologi: 

• Smertebehandling 

• Kvalmebehandling

• Nimorazol

• Benzodiazepiner

• Bivirkninger og interaktioner 

• Klinisk farmakologi i særlige populationer 

- gravide, ammende, børn, ældre, perso-

ner med nedsat lever- og nyrefunktion).

• Den akutte patient (anafylaktisk shock, 

hjertestop mm.) 

Kurset vil blive spredt over en periode 

med 3-4 timers online undervisning ad 

gangen og en efterfølgende prøve (også 

online). Der gives kursusbevis ved bestået 

prøve.  Deltageren vil forvente at bruge 

10-15 timer på selvstudie/forberedelse 

og det forventes at litteraturen anskaffes 

af afdelingen/deltageren.

OBLIGATORISK LITTERATUR: 
Farmakologi, (forfatter) 3. udgave

FORMÅL:
At radiografen ajourfører sin uddannelse 

ANTAL:

Min. 10 
deltagere

STED OG TID:

Efterår 2021

Programmet kommer på 
www.radiografkurser.dk

PRIS:

Medlem forhandlings - 
berettigede organisationer: ca. 3000 kr. 

Andre: ca. 4500  kr.

TILMELDINGSFRIST

Se program

i forhold til farmakologien og får mulighed 

for at arbejde i dybden med de farmaka 

som denne møder i stråleterapien og 

dermed øge sikkerhed omkring farmako-

logien i forhold til patienten.

MÅLGRUPPE:
Radiografer ansat på stråleterapiafdelinger.

UNDERVISER:
• Pernille Lund Hansen, Adjunkt, UCL Er-

hvervsakademi og Professionshøjskole

KURSET UDVIKLET AF:
Radiograf Kurser i samarbejde med 

Pernille Lund Hansen, Adjunkt, UCL og 

 ledende Radiografer i stråleterapien.

Kvalitet og Sikkerhed 

System og Ledelse 

Undersøgelse og Metode 

Forskning og Udvikling

Humanisme og Undervisning

1 2 3

4
5

CT MR Nuklear Konventionel røntgen Stråleterapi Ultralyd

a
b c d e f
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NYT: FARMAKOLOGI  
– STRÅLETERAPI – E-LEANING 

Kurset sætter fokus på det tværfaglige 

samarbejde imellem radiograf, læge og fy-

siker ved arbejdet med CT. Der er lagt stor 

vægt på at sikre en stærk kobling imellem 

teorier/teknikker og klinisk anvendelse. 

Kurset er opdelt i en basisdel og en 

 avanceret del.

Basisdelen indeholder grundlæggende 

CT-teknik med fokus på at opnå forståelse 

af de mere avancerede teknikker, f.eks. 

iterativ rekonstruktion og metalartefakt re-

duktion, som er standard indenfor CT i dag.

På den avancerede del af kurset gås i dyb-

den med specialundersøgelser som f.eks. 

spektral/dual energy-, hjerte CT og inter-

vention samt de underliggende teknikker. 

Der vil for udvalgte områder være gennem-

gang af billedmateriale med mulighed for 

plenumdiskussion og erfaringsudveksling.

INDHOLD BL.A.:
• Dataopsamling

• Billedrekonstruktion

CT KURSUS 1.0 – FOR 
 RADIOGRAFER OG LÆGER

• Metalartefakt reduktion

• Dosis modulering 

• Billedkvalitet vs. dosis

• IV kontrast og IV teknikker

• Spektral/dual energy

• EKG gating

• Hjerte CT

• CT perfusion og intervention

• Klinisk anvendelse og gennemgang af 

billeder

• ”Micro ECR” ved Tromp Medical, Philips 

Healthcare, GE Healthcare, Siemens 

 Healthcare m.fl.

MÅLGRUPPE:
Kurset henvender sig til læger og radiografer 

med både lidt og meget erfaring indenfor CT.

FLEKSIBEL TILMELDING:
Det er muligt at tilmelde sig kurset uden 

overnatning til en reduceret pris. Hør om 

mulighederne via nedenstående mail.

UNDERVISERE BL.A.:
Jesper Thygesen, fysiker, Anja Dalum, 

implementerings- og udviklingsradiograf, 

ANTAL:

Maks. 50

STED OG TID:

Helnan Marselis, Aarhus
25.-29. oktober (4½ dag) 

PRIS:

Læger og Radiografer Dkr. 9.250 (excl. moms)
OBS: som medlem af Radiograf Rådet  
får du specialpris på Dkr. 8.250 (excl. Moms) 
Inklusiv fuld forplejning og overnatning.

TILMELDINGSFRIST

23. august 2021
via kursusportalen@gmail.com

Birgitte Hinge, medicinsk-fysisk ekspert, 

læger og overlæger.

KURSUS UDVIKLET AF:
Anja Dalum og Birgitte Hinge og støttes 

af Radiograf Rådet.

Overordnet program findes på www.

radiografkurser.dk mens tilmelding og 

program kan fås ved at skrive til: kur-

susportalen@gmail.com

CT MR Nuklear Konventionel røntgen Stråleterapi Ultralyd

a
b c d e f
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Kurset sætter fokus på radiografiens/ 

-logiens ortopædiske speciale, hvor 

patologiske fund eller udelukkelse heraf er 

afhængige af et dybdegående kendskab 

til bevægeapparatets anatomi – røntgen-

strålingens udbredelse samt udfordringen 

i den digitale billeddannelse – kort sagt 

radiografiens kunst som mange radiogra-

fer udfører i dagligdagen, men ofte i kon-

kurrence med en stigende patient flow 

og andre modaliteter.

INDHOLD:
Der fokuseres på de krav til optagelser, 

som radiologen og ortopædkirurgen 

behøver, for at patienten kan få den opti-

male diagnostik og behandling i forhold 

til patologien.

Under en del af kurset arbejder du inten-

sivt i mindre grupper under supervision, 

med optagelser fra klinikken på PACS 

(Sectra) (fødder, fodled, knæ, pelvis, 

finger, håndled, underarm, albueled, 

skulderled).

ORTOPÆDISK RADIOGRAFI  
– DET PERIFERE SKELET

Kursusbevis (14 CPD-point)

FORMÅL:
At udvikle egen viden og kompetence 

i optageteknik og dermed en optime-

ring af billedkvaliteten i forhold til radi-

ologens og kirurgens krav.

UNDERVISERE:
• Janni Jensen, Forsknings-

radiograf,OUH 

• Trine Torfing, Radiolog

• Hans Tromborg,  

Ortopædkirurg, OUH

• Carsten Fladmose Madsen, 

 Ortopædkirurg, OUH

TEMADAG UDVIKLET AF:
Radiograf Kurser

MÅLGRUPPE:
Radiografer til radiografer og andre 

faggrupper, der arbejder med det 

 ortopædiske speciale.

ANTAL:

Max. 16

STED OG TID:

Odense 
2. og 3. november 2021

PRIS:

Medlem, forhandlings-
berettigede organisationer: kr. 3695,-

Medlem, andre: kr. 5495,-

TILMELDINGSFRIST

2. September 2021

Kvalitet og Sikkerhed 

System og Ledelse 

Undersøgelse og Metode 

Forskning og Udvikling

Humanisme og Undervisning

1 2 3

4
5
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ANTAL:

Max 20

STED OG TID:

Odense
8. november 2021

PRIS:

Medlemmer af en forhandlings-
berettiget organisation: Dkr. 1250,-

Andre: Dkr. 1850,-

TILMELDINGSFRIST

24. september 2021

Radiografen har ansvaret for patienten 

under behandlingen eller undersøgel-

sen, og når undersøgelsen skal forgå 

optimalt, er det essentielt, at Radiogra-

fen 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 med-

kursisterne 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.

Kursusbevis (7 CPD-point)

Programmet vil komme på  

www.radiografkurser.dk

DEMENS – EN UDFORDRING  
I RADIOGRAFENS HVERDAG 

MÅLGRUPPE:
Radiografer i diagnostik, terapi og 

 nuklearmedicin. 

UNDERVISER:
Hanne Mirzaei Pedersen, Lektor, MSA, 

Sygeplejerske; UCL, Sygeplejerske-

uddannelsen 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.

Kvalitet og Sikkerhed 

System og Ledelse 

Undersøgelse og Metode 

Forskning og Udvikling

Humanisme og Undervisning

1 2 3

4
5
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ANTAL:

Max 130 

STED OG TID:

AUH, Skejby 
19. november 2021

PRIS:

Medlemmer af en forhandlings-
berettiget organisation: Dkr. 1250,-

Andre: Dkr. 1875,-

TILMELDINGSFRIST

5. oktober 2021

Radiograf Rådet arbejder sammen med 

SMRT (Society for MR Radiographers & 

Technologists), der er en del af ISMRM og 

arrangerer et Nordisk møde. Denne dag vil 

inde holde et program, der bl.a. fokuserer 

SMRT – PRESIDENTS  
NORDIC  MEETING

på MR-sikkerhed, retningslinjer og andre in-

teressefelter for dig, der arbejder med MR.

Dagen er arrangeret i samarbejde med 

Anne Dorte Blankholm, SMRT President. 

Der vil være oplæg af nationale og inter-

nationale foredragsholdere.

Oplæg og diskussioner vil være på en-

gelsk. Moderator: Anne Dorte Blank-

holm, ISMRT President.

Programmet vil løbende blive opdate-

ret på www.radiografkurser.dk.

Der vil være mulighed for industriel del-

tagelse evt. med stand – kontakt: Claus 

Brix, fagchef, claus@radiograf.dk

MÅLGRUPPE:
Radiografer, læger og fysikere og an-

dre, der arbejder med MR. 

Vær opmærksom på at der vil være 

stærkt begrænset deltagerantal, hvis 

der stadig er Corona-restriktioner. 

 Pladserne fordeles efter først til mølle- 

princippet.

CT MR Nuklear Konventionel røntgen Stråleterapi Ultralyd

a
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Børn er ikke små voksne – at lave 

børneradiografi er en af de store ud-

fordringer, når strålebeskyttelse og 

billedkvalitet i forening skal give radio-

logen eller den beskrivende radiograf 

mulighed for at stille diagnosen. Det 

stiller store krav til radiografen både 

teknisk og humanistisk. 

INDHOLD:
• Thorax audit med udgangspunkt i 

kuvøsebørn fra projekt ”chokolade-

thorax”

• Teknik – kvalitetsikring  

– strålebeskyttelse

• Diagnostiske monitorer – kvalitet/

strålebeskyttelse

• Anerkendende tilgang til børn på 

røntgen og dets betydning 

• Children Centered Care 

• Børnethorax, Det normale thorax, 

krav til en optimal thoraxoptagelse 

• The Battered Child inkl. de høj-

specifikke tegn på fysisk mishandling.

Kursusbevis (7 CPD point)     

FORMÅL:
• At udvikle egen viden og kompetence i 

optageteknik med barnet og forældre og 

dermed en optimering af billedkvaliteten.

• At forbedre kommunikationen og om-

sorgen overfor barnet og dets forældre.

• At forbedre egen viden om det radio-

logisk børnethorax. 

• At kende de radiologiske tegn på fysisk 

mishandling af barnet.

 
MÅLGRUPPE:
Radiografer der arbejder med børne-

radiografi.

UNDERVISERE:
• Palle Andersen, Medicoteknisk Råd-

giver, Region Midtjylland

• Nikolai Kragh Nielsen, specialist I 

 radiologi, Finemann A/S

• Jannie Bøge Steinmeier Larsen, Pædia-

trisk udvikling- og implementeringsra-

diograf, Røntgen og Scanning, AUH     

• Karin Kastberg Petersen, over-

læge røntgen og skanning, Århus 

Universitets hospital.

RADIOGRAFISK PÆDIATRI

ANTAL:

Max. 25

STED OG TID:

AUH, Skejby, Aarhus  
25. november 2021

PRIS:

Medlem forhandlings-
berettigede organisationer: kr. 1250,-

Andre: kr. 1875,-

TILMELDINGSFRIST

25. September 2021

• Tine Abildgaard Poulsen, Radio-

graf, afdelingsradiograf, Røntgen og 

 Scanning, Kolding Sygehus 

KURSUS ER UDVIKLET AF:
Radiograf Kurser
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10/15
Kvalitet og Sikkerhed 

System og Ledelse 

Undersøgelse og Metode 

Forskning og Udvikling

Humanisme og Undervisning

1 2 3

4
5



ANTAL:

Max. 24 

STED OG TID:

23-24. marts 2022
København

PRIS:

Medlem forhandlings-
berettigede  organisationer: kr. 2650,-

Medlem, andre: kr. 3975,-

TILMELDINGSFRIST

Se link

I Danmark er beskrivende Radiografer pri-

mært uddannet herhjemme og i England 

på højt niveau og efterspørgslen på be-

skrivende radiografer er stigende.  

Radiograf Kurser har etableret et samar-

bejde med City University of London og 

InHealth i UK som skal resultere i en kursus-

række til beskrivende radiografer i Danmark. 

REPORTING RADIOGRAPHERS  
– TRAUMA

Kurset var planlagt til december 2020 

men udskudt grundet Covid-19.

Undervisningen vil overvejende være 

engelsksproget.

Kursusbevis (ca. 15 CPD-point svarende 

til antal lektioner)

FORMÅL:
At opdatere og udvikle beskrivende ra-

diografers kompetence løbende på højt 

niveau.

MÅLGRUPPE:
Beskrivende radiografer.

UNDERVISERE:
• Dr Nick Woznitza, Consultant Radiogra-

pher & Clinical Academic 

University College London Hospitals & 

Canterbury Christ Church University

• Paul O’Riordan, Consultant MSK 

 Radiographer 

University Hospitals Leicester

• Dr Susan Rowe,Consultant Radiologist 

& Associate Medical Director 

Homerton University Hospital

KURSET ER UDVIKLET AF:
Radiograf Kurser i samarbejde med In-

Health samt beskrivende radiografer i 

Danmark.

Se mere på: www.radiografkurser.dk 

Kvalitet og Sikkerhed 

System og Ledelse 

Undersøgelse og Metode 

Forskning og Udvikling

Humanisme og Undervisning

1 2 3

4
5
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INTERVENTIONSKURSUS  
2 MODULER

Mange behandlinger og diagnostiske 

undersøgelser på radiologiske afdelin-

ger har ændret sig over de sidste år hvor 

interventions procedurer har erstattet 

mindre kirurgiske indgreb. 

Dette kursus har til formål at opdatere ra-

diografernes viden og kompetence med 

interventionsradiologi samt optimere 

samarbejdet med radiologen. 

INDHOLD BL.A.:
• Forberedelse af patienten

• Farmakologi herunder kontraststoffer 

• Undersøgelsesteknik omkring utensilier

• Decubitus 

• Smertebehandling og sedation

• Strålebeskyttelse 

• Kommunikation 

• Jura 

• Teknik

• Karintervention bl.a. PTA EVAR, TEVAR 

og centrale interventioner

Der vil være hjemmeopgave mellem de 2 

moduler svarende til 5 lektioner.

Kursusbevis (ca. 20 CPD-point svarende 

til antal lektioner.)

FORMÅL:
At deltageren opdaterer og videreud-

vikler sine kompetencer indenfor In-

terventionsradiologi – med fokus på at 

kvalitetssikre undersøgelses- og behand-

lingsforløbet til gavn for patienten 

At deltageren kan indgå i kvalificeret 

samarbejde med radiologen/speciallæ-

gen omkring interventionsopgaver fra 

start til slut.

MÅLGRUPPE:
Uddannede radiografer og sygeplejer-

sker, som arbejder med eller har inte-

resse indenfor interventionsradiologi.

UNDERVISERE BL.A.: 
• Dennis Lund Hansen, læge, OUH

• Gisela Lindh, Specialeradiograf, 

 Rigshospitalet 

• Britta Østergaard Melby, Afdelings-

sygeplejerske, Bispebjerg Hospital

• Mikkel Taudorf ,Interventions-

radiolog, Rigshospitalet

• Uffe Jakobsen, University College 

 Lillebælt, Odense

• Charlotte Rønde Mikkelsen, Juridisk 

konsulent, Aarhus

• Karen Søndergaard,Medical, Imaging 

Specialist 

• Arindam Bharadwas, Afdelingslæge, 

AUH

• Thora Rutardottir Bylling, udvik-

lings- og implementeringsradiograf i 

 intervention, AUH 

• Sanja Karabegovic, Overlæge, AUH

KURSET ER UDVIKLET AF:
Radiograf Kurser i samarbejde med Kon-

cern HR, Center for Kompetenceudvik-

ling, Region Midtjylland samt ledere på 

radiologiske afdelinger.

Programmet kommer på www.radio-

grafkurser.dk eller https://rm.plan2le-

arn.dk/

ANTAL:

Max. 28

STED OG TID:

Modul 1: Frederiksberg:
5. og 6 april 
Modul 2: Århus:
26. og 27. april 2022

PRIS:

Medlem Radiograf Rådet og DSR samt 
Region Midt: Vil fremgå af programmet.

Andre:

TILMELDINGSFRIST

Se programmet

Kvalitet og Sikkerhed 

System og Ledelse 

Undersøgelse og Metode 

Forskning og Udvikling

Humanisme og Undervisning

1 2 3

4
5
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ANTAL:

Max 36 

STED OG TID:

Hotel Sinatur, Nyborg 
29. april 2022

PRIS:

Medlem forhandlings-
berettigede  organisationer: kr. 1650,-

Andre: kr. 2550,-

TILMELDINGSFRIST

15. marts 2022

Digital Radiografi er i en stadig udvikling 

og det stiller store krav til radiografen hvis 

mulighederne skal udnyttes og procedu-

rerne optimeres i en travl hverdag. 

Dagen vil delvis være praksisrettet, så du 

kan tage det med hjem og anvende eller 

implementere det på din afdeling, Vi kig-

ger også ind i den sidste nyeste udvikling 

og måske kigger vi lidt ind i hvad fremtiden 

vil bringe når AI bringes i spil med DR.

INDHOLD:
• DR systemer grundlæggende, receptorens 

følsomhed ved forskellige kV, samt DQE

• Forståelse for generator opsætning og fil-

trering i forhold til dosis og billedkvalitet. 

• Heel effektens indflydelse i DR

• Lovgivning.

• Software: dosis versus billedkvalitet 

samt perception.

• Konsekvensen af at anvende software 

optimering på eksponerede billeder.

• Advanced edge enhancement software 

som en ny måde at software bearbejder 

billeder på.

DIGITAL RADIOGRAFI 

• Sammenligning af DR-fabrikanter.

• Billedkvalitet: hvad er god billedkva-

litet og hvad kigger man på når man 

skal beskrive røntgenbilleder?

Kursusbevis (7 CPD-point svarende til 7 

lektioner)

FORMÅL:
At udvikle egen viden og kompetence i 

digital radiografi og dermed en optime-

ring af dosis og billedkvalitet i praksis.

MÅLGRUPPE:
Radiografer der arbejder med digital 

radiografi.

UNDERVISERE BL.A.:
• Martin Kusk, phd studerende, 

 Sydvestjysk Sygehus

• Marie Midtgaard, Lektor, beskrivende 

radiograf, UCL

• Malene Bisgaard , phd studerende, 

UCL  

• Helle Precht, forskningslektor/ 

docent

OBS: Der kan forekomme virtuel under-

visning på kurset og enkelte oplæg kan 

være på engelsk

Programmet opdateres løbende på www.

radiografkurser.dk i løbet af efteråret 2021.

KURSUS ER UDVIKLET AF:
Radiograf Kurser i samarbejde med Helle 

Precht, ph.d. (Kursusleder)

CT MR Nuklear Konventionel røntgen Stråleterapi Ultralyd

a
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ÅRSMØDE – KVALITETS- OG STRÅLE-
BESKYTTELSES-KOORDINATORER

Årsmødet er tilbagevendende begi-

venhed, hvor deltagerne opdateres om 

arbejdet med kvalitet- og strålebeskyt-

telse samt får mulighed for erfaringsud-

veksling.

På mødet vil der bl.a. være fokus på:

Nyt fra Sundhedsstyrelsen/Statens 

 Institut for Strålebeskyttelse

MÅLGRUPPE:
Kvalitets- og strålebeskyttelses-

koordinatorer samt fysikere. 

 
UNDERVISERE:
• Sundhedsstyrelsen

• Udvikling og kvalitetskoordinatorer

• Medicotekniske rådgivere

• Ansvarlige fysikere

KURSUS UDVIKLET AF:
Årsmødet er multiprofessionelt og 

arrangeres i et samarbejde mellem 

kvalitetskoordinatorerne og Radiograf 

Kurser.

ANTAL:

Ubegrænset

STED OG TID:

Odense
8. juni 2022 

PRIS:

Medlem forhandlings-
berettigede  organisationer: kr. 750,-

Medlem, andre: kr. 1125,-

TILMELDINGSFRIST

1. Maj 2022

Kvalitet og Sikkerhed 

System og Ledelse 

Undersøgelse og Metode 

Forskning og Udvikling

Humanisme og Undervisning

1 2 3

4
5
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PERSONLIG UDVIKLING FOR 
 RADIOGRAFEN – WEBINARSERIE 
Vi møder en række radiografer der har 

valgt forskellige veje med radiografud-

dannelsen som ballast. I en række webi-

narer kan du møde en eller flere der på 

20-30 minutter fortæller om sin funktion 

og hvordan vejen dertil var.

Bagefter vil du få mulighed for at spørge 

ind til oplægget.

FORANDRINGSTATUS QUO

DU VIL MØDE:
• Den beskrivende radiograf

• Kvalitetskoordinatoren

• Fra en retning til en anden

• Forskningsradiografen (ph.d.)

• Medicoindustrien

• Underviseren

• Lederen

• Arbejde i udlandet

• Noget helt andet end radiografi 

med en radiografuddannelse i 

 bagagen.

Foredragene vil primært ligge 

udenfor almindelig arbejdstid og vil 

være gratis for medlemmer. Husk 

 registrering. Se oplæggene på   

www.radiografkurser.dk
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DELTAGERPRIORITERING

Medlemmer af Radiograf 

Rådet prioriteres fremfor 

ikke medlemmer. Samar-

bejdsaftaler kan dog gøre 

at andre faggrupper side-

stilles på enkelte kurser. 

Ikke organiserede kan del-

tage men prioriteres sidst.

Forudsætninger: I de en-

kelte kursusbeskrivelser står 

der, hvilke forudsætninger 

der er nødvendige for at 

følge kurset.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

OPTAGELSE

Umiddelbart efter tilmel-

dingsfristen vil du få infor-

mationer om kurset. 

Ved tilmeldingsfristens ud-

løb bliver kursusansøgere 

prioriteret og vil modtage 

kursusprogram.

Ansøgere på venteliste 

har 1. prioritet hvis et 

kursus dubleres. Afholdes 

kurset først året efter skal 

ansøgere på venteliste 

 huske at tilmelde sig igen.

DIVERSE INFORMATIONER

Deltagerne skal selv sørge for hotelreserva-

tion. Statsansatte kan på nogle hoteller opnå 

rabat. Spørg når du reserverer hotelværelset.

Kursusbevis: Kursusbeviset sendes elektro-

nisk til deltageren efter kurset.  

CPD (Continuos Professionel Development) 

er en pointmodel der anvendes i forskellige 

udgaver nationalt og internationalt – til-

delte point. Den anvendte model (1 point=1 

lektion) er umiddelbart ikke kompatible til 

andre modeller, men forventes at kunne 

konverteres til et fremtidigt anerkendt in-

ternationalt system.

Kursusevaluering:  Der vil på de fleste 

kurser være af sat kort tid til en mundtlig 

evaluering for at kunne optimere fremtidige 

kurser. I nogle tilfælde vil der være mulig-

hed for en skriftlig evaluering.

Forbehold: Radiograf Kurser tager forbehold 

for ændringer i indhold, undervisere og priser 

for kurserne.

Forplejning er inklusiv i  kursustiden. 

Kursusleder: På hvert kursus/temadag er der 

en kursusleder der er med til at evaluere kur-

set og sikre kvaliteten fremadrettet.

SÅDAN TILMELDER DU DIG KURSER OG TEMADAGE:

Alle kan deltage i kurserne men du vil som 

medlem af Radiograf Rådet blive prioriteret.

Du vil som medlem af en forhandlingsberet-

tiget organisation opnå en rabat på ca. 33% 

i forhold til ikke medlemmer.

På www.radiografkurser.dk kan du finde 

mere detaljerede informationer om kurser og 

temadage og her vil evt. ændringer fremgå.

Du tilmelder dig – medmindre andet 

 fremgår – ved at sende en e-mail til:

kurser@radiograf.dk 

I e-mailen oplyser du: Navn, stilling, arbejds-

sted, mail samt EAN nummer/kontaktperson.

Tilmeldingen er bindende og sidste frist for 

tilmelding er angivet ved hvert kursus.

Du modtager kort tid efter en mail der 

bekræfter modtagelse, og alle får efter 

tilmeldingsfristen besked på om de er 

optaget. 

Kontakt os, hvis du ikke har fået en mail  

fra os. 

Har du spørgsmål omkring tilmelding så 

kontakt sekretær Jeanette Fischer på Jea-

nette@radiograf.dk 

Fakturaen sendes elektronisk til din arbejds-

plads medmindre andet er aftalt.
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Uddannelsesfonden hed tidligere Nåle-

fonden men den er i dag for alle med-

lemmer af Radiograf Rådet. 

Påtænker du at dygtiggøre dig, og 

ønsker du økonomisk hjælp, så prøv at 

søge Radiograf Rådets uddannelses-

fond.

HVEM?
Alle medlemmer af Radiograf Rådet kan 

søge. 

HVAD?
Økonomisk hjælp til bøger, kursusaf-

gifter, ophold og rejser i forbin-

delse med kurser, efter- og 

videreuddannelse.

 
HVORDAN?
Du sender en motiveret an-

søgning til Radiograf Rådet. 

Du kan søge fonden her: 

https://www.radiograf.dk/

fag-forskning-1/uddannel-

sesfonden 

 

UDDANNELSESFONDEN
Her kan du læse om Uddannelsesfonden, og om hvordan du søger.

HVORNÅR?
Uddannelsesfonden behandler ansøgnin-

ger to gange årligt – den 1. juni og den 1. 

december. 

HVOR MEGET?
Du kan få op til 2.500 kr. (i 2020).

HVORFOR?
Fordi Radiograf Rådet er til for at støtte 

og forbedre radiografernes faglighed – 

og uddannelsesfonden er bare én måde 

at gøre det på.
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