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Du sidder nu med Radiograf Kursers 3. 

katalog i hånden. Vi tager det bedste med 

fra sidste sæson og har flere nye tilbud i 

den kommende sæson.

Vi lægger kurserne, hvor det giver me-

ning og kommer mere end før ud af huset 

for at gøre kurserne mere tilgængelige for 

vores medlemmer.

Farmakologikurset blev desværre aflyst 

sidste gang, men en dialog med ledere på 

stråleterapien overbeviser os om, at der 

er et behov for dette, og vi sætter derfor 

kurset op igen. 

Vi har etableret et samarbejde med 

MR-sikkerhedsgruppen i Region Hoved-

staden. Her har DRS, DSMMR, Radiograf 

Kurser samt MR sikkerhedsgruppen i 

Region Hovedstaden afviklet to udsolgte 

kurser, og efterspørgslen gør, at vi drager 

på turné og tilbyder kurset i alle de andre 

regioner, hvor MR-sikkerhedsgruppen i 

Region Midtjylland indgår i samarbejdet.

Kurset ”Digital Radiografi” blev for første 

gang afviklet i foråret 2022. Kurset var ud-

solgt, og dette tilbyder vi i en optimeret 

version i den kommende sæson. 

Vi arbejder fortsat sammen med bl.a. 

Norsk Radiografforbund, Danske Bio-

analytikere samt Koncern HR, Center for 

Kompetenceudvikling, Region Midtjylland 

for at sikre, at der udvikles tilbud i specia-

lerne, hvor vi ikke er mange.
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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 radio-

grafiske verden er i stadig udvikling og 

nye tilbud eller ændrede kurser vil fremgå 

på www.radiograf.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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Alle kan deltage i kurserne, men du vil 

som medlem af Radiograf Rådet blive 

prioriteret.

Du vil som medlem af en forhandlingsbe-

rettiget organisation opnå en rabat på ca. 

33% i forhold til ikke medlemmer.

På www.radiograf.dk kan du finde mere 

detaljerede informationer om kurser og 

temadage, og her vil eventuelle ændrin-

ger fremgå, og det er også her, du finder 

tilmeldingslinket. 

Fakturaen sendes elektronisk til din 

 arbejdsplads, medmindre andet er aftalt.

Har du spørgsmål omkring tilmelding, 

så kontakt sekretær Jeanette Fischer på 

 Jeanette@radiograf.dk 

SÅDAN TILMELDER DU DIG 
KURSER OG TEMADAGE

www.radiografkurser.dk
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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 
deltagere

STED OG TID:

Sjællands Universitets-
hospital, Roskilde
13. September 2022
 

PRIS:

Medlem forhandlings - 
berettigede organisationer: kr. 1.350,-

Medlem, andre: kr. 2.025,-

TILMELDINGSFRIST

15. august 2022

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 Sund-

hedsfremme, University College Lillebælt 

fysioterapeut-studerende.

KURSET ER UDVIKLET AF:
Radiograf Rådet i samarbejde med 

 Frederik Lassen.
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”Sundhedsvæsenet mangler radiografer, 

og uddannelse af flere radiografer for at 

øge bestanden er derfor mere aktuelt 

end nogensinde. Flere uddannelsesplad-

ser øger behovet for flere praktikpladser, 

men praktikforløbene trækker på ressour-

UDDANNELSESTOPMØDE

ANTAL:

Ubegrænset

STED OG TID:

20. september 2022 
10:00-14:30

PRIS:

Gratis for alle/husk tilmelding

TILMELDINGSFRIST

Se www.radiograf.dk

cer i klinikken og presser dermed produk-

tionen af radiografiske undersøgelser og 

behandlinger. Alle tænker tanker, men ved 

vi, hvad hinanden tænker, og ligger løs-

ningerne i at bringe al viden, alle ideer og 

alle forslag sammen? Det tror vi. Radiograf 

Rådet inviterer derfor alle interessenter til 

topmøde om manglen på radiografer i det 

danske sundhedsvæsen – vi kan og skal 

som samlet profession kunne anvise vejen”

DAGEN ER UDVIKLET AF: 
Radiograf Rådet i samarbejde med Ra-

diografuddannelserne samt de kliniske 

uddannelsesansvarlige

På mødet vil bla. Randi Brinkmann, dekan 

Københavns Professionshøjskole,  Kim 

Bøg-Jensen, direktør, Området for Sund-

hed, UCL Erhvervsakademi og Professi-

onshøjskole samt Daniel Bojsen, direktør 

på professionshøjsolen ABSALON give 

deres bud på problematikken og hvordan 

de ser fremtiden.

 

Journalist Anja Bo ( kendt fra  TV2 Nyhe-

derne, Deadline og TV-avisen) vil være 

moderator på dagen og føre os frem til 

handlingsforslag.

Se mere på: www.radiograf.dk
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BILLEDDIAGNOSTISK  
ÅRSMØDE 2022

ANTAL:

 

STED OG TID:

København 21.-22. 
September 2022 

PRIS:

Fra kr. 1100,-

TILMELDINGSFRIST

Se www.2022.drs- 
aarsmoede.dk/

Årsmødet planlægges af Dansk Radio-

logisk Selskab sammen med Dansk 

Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklear-

medicin, Dansk Ultralyd Diagnostisk 

Selskab og Radiograf Rådet. Vi vil gerne 

igen i år byde alle velkommen til nogle 

inspirerende kursusdage i København. 

Årsmødet bliver afholdt på Radisson Blu 

Scandinavia Hotel og kommer i år til at 

vare i to dage.

De tre videnskabelige selskaber og 

 Radiograf Rådet har sammen planlagt 

to spændende dage med videnskabe-

lige sessioner i flere spor. Vi har inviteret 

danske såvel som internationale fore-

dragsholdere.

Radiograf Rådet har begge dage egen 

sessionsrække, men deltagerne kan 

benytte sig af alle tilbud på årsmødet. 

Dette kan ses på www.radiograf.dk

Der er planlagt en foredrags- og 

 posterkonkurrence. Årsmødet er en god 

mulighed for at fremlægge dine forsk-

ningsresultater eller en spændende case 

for dine kolleger. Vi opfordrer derfor alle 

interesserede til at indsende abstracts til 

poster og frie foredrag.

DEADLINE FOR INDSENDELSE AF 
 ABSTRACTS ER 1. AUGUST 2022. 
Den tekniske udstilling er omfattende, og 

vi vil opfordre kursisterne til at benytte sig 

af chancen til at orientere sig om den nye-

ste udvikling indenfor billeddiagnostik.

Programmet vil løbende blive opdateret 

på  www.2022.drs-aarsmoede.dk
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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 indenfor PET/CT og PET/MR 

– et område, hvor udviklingen går stærkt. 

MÅLGRUPPE:
Radiografer, bioingeniører, bioanaly-

tikere, fysikere, radiologer smat andre 

med interesse.

FORMÅL:
At deltageren får opdateret og udviklet 

sin viden om PET/CT.

PET/CT – PET/MR  
SKANDINAVISK KURSUS

INDHOLD BL.A.:
Nye tracere på PET

• Nye behandlingsmetoder i 

 nuklear medicin

• Basic nuklearmedicin i form af 

 grundlæggende undersøgelser

• Strålebeskyttelse

ANTAL:

 

STED OG TID:

Oslo
22.-23. september 
2022

PRIS:

Medlem (Radiograf Rådet, Norsk 
 Radio grafforbund og dBio): NOK. 4.700,-

Medlem, andre: NOK. 6700,-

TILMELDINGSFRIST

Se mere på  
www.kurs.radiograf.no

UNDERVISERE BL.A.:
Specialister indenfor nuklearmedicin

KURSET ER UDVIKLET AF:
Norsk Radiografforbund i samarbejde med 

Radiograf Rådet.
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ANTAL:

 

STED OG TID:
Torsdag d. 6. Oktober 
2022 kl. 9.00 til 16.30
Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C

PRIS:

Deltagelse koster kr. 300,- incl. forplejning

TILMELDINGSFRIST

Tilmelding via  

Plan2Learn senest:

Torsdag d. 1. September 

2022

LANDSKONFERENCE  
FOR RTT’ERE I DANMARK

RTT Landskonference

Landskonferencen er en præsentation af 

forskningsprojekter samt viden deling, 

samarbejde og networking mellem 

 stråleterapiklinikkerne.

ARRANGØRER:
Repræsentanter fra stråleterapien 

i  Aalborg, Aarhus, DCPT, Herning, 

Vejle, Odense, Næstved, Herlev og 

 Rigs hospitalet.

MÅLGRUPPE: 
Radiografer og sygeplejersker, der 

 arbejder i stråleterapierne i  Danmark.

Der vil være fagligt indhold i form af 

oplæg, posters, panel debatter og rig 

mulighed for net working. Konferencen 

er målrettet for både de der arbejder ved 

skannerne og behandlings apparaterne.

Landskonferencen støttes økonomisk af 

 Radiograf Rådet.

Konferencen er en dag, hvor der er mu-

lighed for at se, hvad de andre strålete-

rapier arbejder med, og hvad der rør sig 

i specialet.
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Radiograf Rådet etablerer et årligt hel-

dagsmøde for medlemmerne af Radio-

grafisk Forskningsnetværk, og indholdet 

sammensættes af Chair og Vicechair i 

samarbejde med Radiograf Rådet.

ÅRSMØDE RADIOGRAFISK 
 FORSKNINGSNETVÆRK

MÅLGRUPPE: 
ph.d., ph.d.-studerende eller præ-stude-

rende, der er medlemmer af Radiograf 

Rådet.

ANTAL:

Ubegrænset

STED OG TID:

Odense
11. oktober 2022 

PRIS:

Kun for medlemmer af netværket: kr. 750,-

TILMELDINGSFRIST

27. september 2022 på 
www.radiograf.dk

FORMÅLET MED RADIOGRAFISK 
FORSKNINGSNETVÆRK ER:
• Udbrede kendskabet til radiograf-

forskning og ph.d.-arbejdet

• Platform til vidensbank/deling 

• Sikre fastholdelse af medlemmer 

• Kontaktoplysninger

• Opdateret hjemmeside med informa-

tion om ph.d. og mulighed for kontakt 

til disse

• Hjælp til relevante fonde

• Post doc info om blandt andet løn-

forhold mm

• Rådgivende netværk

• Støtte studerende og radiografer på 

vejen til ph.d. 

• Støtte arbejdet med at ruste fremti-

dens radiografer til at møde virkelig-

heden.

Programmet kan findes på  

www.radiograf.dk
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MÅL:
At give deltageren grundig viden om sik-

kerhed i forbindelse med MR-scanninger, 

således at deltageren selvstændigt kan for-

klare, instruere og gennemføre MR-scannin-

ger af patienter og frivillige på en forsvarlig 

måde.

At deltageren kan forklare og instruere 

pårørende og deltagende personale på en 

sikker måde; at give deltageren viden om, 

hvor og hvornår der skal søges yderligere 

sikkerhedsmæssig ekspertise.

INDHOLD:
En gennemgang af det statiske og de varie-

rende magnetfelters sikkerhedsmæssige på-

virkning af mennesker. De sikkerhedsmæs-

sige aspekter i forbindelse med implantater, 

overvågningsudstyr samt kontraststoffer. 

Endvidere håndtering af angste og klaustro-

fobiske patienter samt retningslinjer i forbin-

delse med hjertestop og quench. 

Kurset afsluttes med en test.

MR-SIKKERHED - KURSUS FOR ALLE, 
DER ARBEJDER MED MR-SCANNING

Programmet kan ses på www.radiograf.dk

KURSET ER UDVIKLET AF:
DRS, DSMMR, Radiograf Kurser samt 

MR-sikkerhedsgruppen i Region Hoved-

staden.

ANTAL:

Max 40 
 deltagere

STED OG TID:

Sjællands Universitets-
hospital, Roskilde
25. oktober 2022 

PRIS:

Medlemmer af Radiograf  
Rådet, DRS, DSMMR kr. 850,-
Andre kr. 1275,-

TILMELDINGSFRIST

25. september 2022

Indhold og test er sammensat af 

MR-eksperter og er godkendt af fra 

DRS (Dansk Radiologisk Selskab) og 

DSMMR (Dansk Selskab for Medicinsk 

Magnetisk Resonans) samt Radiograf 

Rådet.

ØSTDANMARK
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Kurset sætter fokus på radiografiens/

radiologiens 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 radio-

grafer udfører i dagligdagen, men ofte i 

konkurrence med en stigende patientflow 

og andre modaliteter.

MÅLGRUPPE:
Radiografer og andre faggrupper, der 

 arbejder med det ortopædiske speciale.

FORMÅL:
At udvikle egen viden og kompetence i 

optageteknik og dermed en optimering 

af billedkvaliteten i forhold til radiologens 

og kirurgens krav.

INDHOLD:
Der fokuseres på de krav til optagelser, 

som radiologen og ortopædkirurgen be-

ORTOPÆDISK RADIOGRAFI  
– DET PERIFERE SKELET

høver for at patienten kan få den optimale 

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).

Kursusbevis (14 CPD-point).

UNDERVISERE:
• Janni Jensen, Forskningsradiograf, 

OUH 

• Trine Torfing, Radiolog

• Hans Tromborg, Ortopædkirurg, OUH

• Carsten Fladmose Madsen, 

 Ortopædkirurg, OUH

KURSET ER UDVIKLET AF:
Radiograf Rådet

Programmet kan ses på www.radiograf.dk.

ANTAL:

Max 16 
deltagere

STED OG TID:

UCL, Niels Bohrs Alle 1, 
Odense M

2. og 3. november 2022

PRIS:

Medlem, forhandlings-
berettigede organisationer: kr. 3895,-

Medlem, andre: kr. 5843,-

TILMELDINGSFRIST

3. oktober 2022
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ANTAL:

Ubegrænset

STED OG TID:

Gl. Avernæs
9.-10. november 2022 

PRIS:

Ledere – kun for medlemmer  
af  Radiograf Rådet Se program 

TILMELDINGSFRIST

Se program 

Radiograf Rådets lederkonference sam-

ler de fleste af lederne fra radiografien 

årligt til to intense dage med et pro-

gram, der skal styrke ledernes kompe-

tencer, og som samtidig giver plads til 

sparring og erfaringsudveksling.

I 2022 vil omdrejningspunktet for kon-

ferencen være ”faglighed – ledelse – 

flow”, og programmet forventes færdigt 

i slutningen af juni, hvorefter tilmelding 

er mulig.

MÅLGRUPPE: 
chefradiografer, afdelingsradiografer og 

andre med ledelse.

Konferencen er udviklet af repræsentan-

ter for ledernetværket samt Radiograf 

Rådet

Programmet kan ses på  

www.radiograf.dk.

LEDERKONFERENCE 2022:  
”FAGLIGHED – LEDELSE – FLOW”
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FARMAKOLOGI  
– STRÅLETERAPI – E-LEARNING 
I professionen møder radiografen mange 

lægemidler, og ændringer i undersøgel-

ses- og behandlingsdelen stiller store 

krav til, at man holder 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.

MÅLGRUPPE:
Radiografer ansat på stråleterapi-

afdelinger.

FORMÅL:
At radiografen ajourfører sin uddannelse.

INDHOLD:
• Definition af lægemidler

• Etikettering

• Farmakokinetik/dynamik

• Special farmakologi: 

 - Smertebehandling 

 - Kvalmebehandling

 - Nimorazol

 - Benzodiazepiner

 - Bivirkninger og interaktioner 

 - Klinisk farmakologi i særlige populatio-

ner - gravide, ammende, børn, ældre, per-

soner med nedsat lever- og nyrefunktion).

Den akutte patient (anafylaktisk chok, 

hjertestop mm.) 

Kurset vil blive spredt over en periode med 

3-4 timers online undervisning ad gangen 

og en efterfølgende prøve. Der gives kur-

susbevis ved bestået prøve.  Deltageren 

skal forvente at bruge 10-15 timer på selv-

studie/forberedelse, og det forventes, at lit-

teraturen anskaffes af afdelingen/deltageren.

OBLIGATORISK LITTERATUR: 
Farmakologi, (forfatter) 3. udgave.

UNDERVISER:
Pernille Lund Hansen, Adjunkt, UCL Er-

hvervsakademi og Professionshøjskole.

KURSET ER UDVIKLET AF:
Radiograf Rådet i samarbejde med Pernille 

Lund Hansen, Adjunkt, UCL og ledende 

 Radiografer i stråleterapien.

ANTAL:

8-14 
 deltagere

STED OG TID:

Startdato 
15. november 2022

PRIS:

Medlem Radiograf Rådet og DSR samt 
Region Midt: ca. kr. 2800,-
Andre: ca. kr. 4200,-

TILMELDINGSFRIST

Se program på  
www.radiograf.dk
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ANTAL:

På hvert 
hold max 30 
 deltagere. 

STED OG TID:

Region Nordjylland  24. januar 2023
Region Midtjylland  25. januar 2023
Region Syddanmark 26. januar 2023

PRIS:

Medlemmer af Radiograf Rådet,  
DRS, DSMMR Se programmet
Andre: Se programmet

TILMELDINGSFRIST

Se programmet

MÅL:
At give deltageren grundig viden om 

sikkerhed i forbindelse med MR-scannin-

ger, således at deltageren selvstændigt 

kan forklare, instruere og gennemføre 

MR-scanninger af patienter og frivillige 

på en forsvarlig måde.

At deltageren kan forklare og instruere 

pårørende og deltagende personale på 

en sikker måde; at give deltageren viden 

om, hvor og hvornår der skal søges yder-

ligere sikkerhedsmæssig ekspertise.

INDHOLD:
En gennemgang af det statiske og de 

varierende magnetfelters sikkerhedsmæs-

sige påvirkning af mennesker. De sikker-

hedsmæssige aspekter i forbindelse med 

implantater, overvågningsudstyr samt 

kontraststoffer. Endvidere håndtering af 

angste og klaustrofobiske patienter samt 

retningslinjer i forbindelse med hjertestop 

og quench. 

Kurset afsluttes med en test.

Programmet kan ses på  

www.radiograf.dk.

KURSET ER UDVIKLET AF:
DRS, DSMMR, Radiograf Kurser samt 

MR-sikkerhedsgruppen i Region Hoved-

staden og Region Midtjylland.

Indhold og test er sammensat af MR-eks-

perter og er godkendt af fra DRS (Dansk 

Radiologisk Selskab) og DSMMR (Dansk 

Selskab for Medicinsk Magnetisk Reso-

nans) samt Radiograf Rådet.

MR-SIKKERHED - KURSUS FOR ALLE, 
DER ARBEJDER MED MR-SCANNING

VEST-DANMARK
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Kvalitetssikringen på det billeddiagnosti-

ske område er etableret efter lovgivnin-

gen og har fungeret i en del år med de 

forskellige grupper, der efter lovgivnin-

gen skal varetage den.

Gennem flere år har Radiograf Rådet 

medvirket til kvalitetskoordinatorernes 

årsmøde i Odense, men på landsplan er 

der nu mange (op mod 100), der vare-

tager strålebeskyttelseskoordinator- 

funktionen (SBK).

SBK’erne arbejder meget forskelligt i 

varetagelsen af funktionen, og der synes 

at være et behov for at harmonisere og 

udvikle denne.

Radiograf Rådet ønsker at understøtte 

dette behov og tilbyder nu et ”Årsmøde 

ÅRSMØDE FOR SBK  
(STRÅLEBESKYTTELSES-KOORDINATORER)

ANTAL:

Ubegrænset

STED OG TID:

Odense
1. februar 2023

PRIS:

Medlem forhandlings-
berettigede organisationer: kr. 650,-
Andre: kr. 975,-

TILMELDINGSFRIST

6. januar 2023

for Strålebeskyttelseskoordinatorer” som et 

selvstændigt forum. SBK vil forinden mødet 

have mulighed for at indsende spørgsmål til 

Sundhedsstyrelsen, som vil danne grundlag 

for en del af oplægget fra Sundhedsstyrel-

sen. Mødet vil således være forbindelses-

leddet mellem SBK og Styrelsen. 

Programmet vil desuden indeholde nyt fra 

kvalitetskoordinatorerne samt fra andre 

relevante funktionsgrupper og fungere 

som en platform for erfaringsudveksling og 

videndeling mellem SBK.

MÅLGRUPPE:
Strålebeskyttelseskoordinatorer i radio-

logiske- og nuklearmedicinske afdelinger 

(billeddiagnostik).

Årsmødet er multiprofessionelt og pro-

grammet arrangeres af Radiograf Rådet 

under vejledning af Kvalitetskoordinatorer, 

SBK og Sundhedsstyrelsen.

Programmet kommer på www.radiograf.dk.
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Børn er ikke små voksne – at lave 

 børneradiografi er en af de store udfor-

dringer, når strålebeskyttelse og billed-

kvalitet i forening skal give radiologen 

eller den  beskrivende radiograf mulig-

hed for at stille diagnosen. Det stiller 

store krav til radiografen både teknisk 

og humanistisk. 

Kursusbevis (7 CPD point)

FORMÅL:
• At udvikle egen viden og kompetence 

i optageteknik med barnet og for-

ældre og dermed en optimering af 

 billedkvaliteten.

• At forbedre kommunikationen og om-

sorgen overfor barnet og dets  forældre.

MÅLGRUPPE:
Radiografer, der arbejder med børne-

radiografi.

UNDERVISERE:
Radiologer og specialeradiografer

Kursusleder: Beth Reimer, radiograf 

og specialist i børneradiografi, Rigs-

hospitalet

KURSUS ER UDVIKLET AF:
Radiograf Rådet i samarbejde med Beth 

Reimer 

Kursusprogram vil komme på  

www.radiograf.dk

RADIOGRAFISK PÆDIATRI 

ANTAL:

Max 25 
 deltagere

STED OG TID:

Se program 
(forår 2023)

PRIS:

Medlem forhandlings-
berettigede  organisationer: ca. kr. 1350,-
Medlem, andre: ca. kr. 2000,-

TILMELDINGSFRIST

Se program
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ANTAL:

Max 20 
 deltagere

STED OG TID:

28. februar  
– 1. marts 2023

PRIS:

Se program 

TILMELDINGSFRIST

Se program 

Kurset er målrettet radiografer, som la-

ver MR-scanninger af prostata og giver 

grundig indsigt i undersøgelsesplan-

lægning, sekvensoptimering og billede 

MR PROSTATAKURSUS FOR 
 RADIOGRAFER – HANDS ON

kvalitet soptimering som er nødvendig 

for korrekt MR-diagnose og stadieind-

deling. Endvidere indsigt i biokemisk og 

cytologisk diagnose/graduering.

På kurset gennemgås scanningsteknikker, 

parameterhåndtering, anatomi og pato-

logi ved prostatacancer. 

PI-RADS scoringsmetoden gennemgås, og 

kursisten lærer at bruge denne ved prakti-

ske cases på medbragt PC.

Kurset varer to dage og inkluderer en net-

værksmiddag (eksklusive drikkevarer) den 

første aften.

KURSET ER UDVIKLET AF:
Radiograf Rådet i samarbejde med over-

læge Vibeke Løgager, Herlev Gentofte 

 Hospital samt Jakob Møller, ph.d., forsk-

ningsradiograf, Herlev Gentofte Hospital.

Programmet kommer på  

www.radiograf.dk.
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REPORTING RADIOGRAPHERS  
(ENGELSK)

I Danmark er beskrivende radiografer pri-

mært uddannet i Danmark og UK på et højt 

niveau, og efterspørgslen 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. 

MÅLGRUPPE:
Beskrivende radiografer.

FORMÅL:
At opdatere og udvikle beskrivende 

radiografers kompetence løbende på 

højt niveau.

Kursusbevis (ca. 15 CPD-point sva-

rende til antal lektioner).

UNDERVISERE:
• Dr Nick Woznitza, Consultant 

 Radiographer & Clinical Academic 

University College London  Hospitals 

& Canterbury Christ Church 

 University

• Paul O’Riordan, Consultant MSK 

 Radiographer 

University Hospitals Leicester

• Dr Susan Rowe,Consultant Radio-

logist & Associate Medical Director 

Homerton University Hospital.

KURSET ER UDVIKLET AF:
Radiograf Rådet i samarbejde med 

 InHealth samt beskrivende radiografer 

i Danmark.

Programmet kommer på: 

www.radiograf.dk

ANTAL:

Max 24 
 deltagere

STED OG TID:

22.-23. marts 2023

PRIS:

Medlem forhandlings-
berettigede  organisationer: ca. kr. 2650,-
Medlem, andre: ca. kr. 3975,-

TILMELDINGSFRIST

Se link
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INTERVENTIONSKURSUS,   
TO MODULER 
Mange behandlinger og diagnostiske 

undersøgelser på radiologiske afdelin-

ger har ændret sig over de sidste år, hvor 

interventionsprocedurer har erstattet 

mindre kirurgiske indgreb. 

Dette kursus har til formål at opdatere ra-

diografernes viden og kompetence med 

interventionsradiologi samt at optimere 

samarbejdet med radiologen.

MÅLGRUPPE:
Uddannede radiografer og sygeplejer-

sker, som arbejder med eller har inte-

resse indenfor interventionsradiologi.

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/special-

lægen omkring interventionsopgaver 

fra start til slut.

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 to moduler svarende til fem 

 lektioner.

• Kursusbevis (ca. 20 CPD-point 

 svarende til antal lektioner.)

UNDERVISERE:
Specialister, læger og radiologer.

KURSET ER UDVIKLET AF:
Radiograf Rådet i samarbejde med 

Koncern HR, Center for Kompetence-

udvikling, Region Midtjylland samt 

ledere på radiologiske afdelinger.

Programmet kommer på  

www.radiograf.dk.dk og  

rm.plan2learn.dk/

 

ANTAL:

10-24 
 deltagere

STED OG TID:

Modul 1 
Frederiksberg: 12. og 13 april
Modul 2 
Århus: 2.og 3. maj 2023

PRIS:

Vil fremgå af programmet.

TILMELDINGSFRIST

Se programmet
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DIGITAL RADIOGRAFI 

ANTAL:

Max 36 
 deltagere

STED OG TID:

Nyborg 26. april 2023

PRIS:

Medlem forhandlings-
berettigede  organisationer: kr. 1650,-
Medlem, andre: kr. 2550,-

TILMELDINGSFRIST

26. marts 2022

Digital radiografi er i en stadig udvik-

ling, og det stiller store krav til radiogra-

fen, hvis mulighederne skal udnyttes, 

og proce durerne optimeres i en travl 

 hverdag. 

Dagen vil delvist være praksisrettet, så 

du kan tage det med hjem og anvende 

eller implementere det på din afdeling. Vi 

kigger også ind i den nyeste udvikling, og 

måske kigger vi lidt ind i, hvad fremtiden 

vil bringe, når AI bringes i spil med DR.

MÅLGRUPPE:
Radiografer, der arbejder med digital 

radiografi.

FORMÅL:
At udvikle egen viden og kompetence i 

digital radiografi og dermed en optime-

ring af dosis og billedkvalitet i praksis.

INDHOLD:
• Teknikken bag DR og optimering  

af det tekniske håndværk

• Software muligheder og lovgivning

• Diagnose afhængig kvalitet

• Hvad betyder AI for Radiografens  arbejde

• Cases

Kursusbevis (7 CPD-point svarende  

til syv lektioner).

UNDERVISERE:
Radiografer og andre specialister

Programmet kommer på  

www.radiografkurser.dk. 

KURSUS ER UDVIKLET AF:
Radiograf Rådet i samarbejde med  

Helle Precht, ph.d. (Kursusleder).
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Antallet af radiografer i det nuklear-

medicinske speciale er stigende og 

en del udtrykker at der er behov for 

at  netværke med nuklearmedicinske 

 radiografer. 

Radiograf Rådet samarbejder lige 

nu med en gruppe radiografer om at 

 etablere dette forum, og vi forventer at 

kunne præsentere et Nuklear medicinsk 

Årsmøde i løbet af 2023. Datoen og 

indhold vil blive fastsat i samarbejde 

med gruppen og ledere i klinikken og vil 

kunne ses på www.radiograf.dk

STRÅLETERAPI

NUKLEARMEDICINSK ÅRSMØDE

Antallet af radiografer, der er ansat i 

stråleterapien, er stigende, selvom de 

fortsat udgør en mindre del af vores 

medlemmer.

Radiograf Rådet afsøger løbende beho-

vet for kurser, og har du et emne som 

kunne trænge til et større fokus, så er du 

velkommen til at kontakte os, så vi kan få 

en dialog om behovet og om mulighe-

den for at opbygge et kursus.

GRATIS ESTRO-MEDLEMSKAB
Skal du på ESTRO-konferencen, eller øn-

sker du at benytte et af ESTROs mange 

andre tilbud, så betaler Radiograf Rådet 

S-radiografers medlemskab af ESTRO, 

såfremt de er medlemmer af Radiograf 

Rådet. 

Se mere på www.radiograf.dk
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

DELTAGERPRIORITERING
Medlemmer af Radiograf Rådet 

prioriteres fremfor ikke-med-

lemmer. Samarbejdsaftaler kan 

dog gøre, at andre faggrupper 

sidestilles på enkelte kurser. 

Ikke-organiserede kan deltage, 

men prioriteres sidst.

Forudsætninger: I de enkelte 

kursusbeskrivelser står der, 

hvilke forudsætninger der er 

nødvendige for at følge kurset.

OPTAGELSE
Efter tilmeldingsfristen vil du få 

informationer om kurset. 

Ved tilmeldingsfristens udløb 

bliver kursusansøgere priorite-

ret og vil modtage kursuspro-

gram.

Ansøgere på venteliste har 1. 

prioritet, hvis et kursus duble-

res. Afholdes kurset først året 

efter, skal ansøgere på venteli-

ste huske at tilmelde sig igen.

DIVERSE INFORMATIONER
Deltagerne skal selv sørge 

for hotelreservation. Stats-

ansatte kan på nogle hoteller 

opnå rabat. Spørg, når du 

reserverer hotelværelset.

Kursusbevis: Kursusbeviset 

sendes elektronisk til delta-

geren efter kurset.  

CPD (Continuos Professi-

onel Development) er en 

pointmodel, der anvendes i 

forskellige udgaver nationalt 

og internationalt – tildelte 

point. Den anvendte model 

(1 point=1 lektion) er umid-

delbart ikke kompatibel til 

andre modeller, men forven-

tes at kunne konverteres til 

et fremtidigt anerkendt inter-

nationalt system.

Kursusevaluering:  Der vil på 

de fleste kurser være afsat 

kort tid til en mundtlig evalu-

ering for at kunne optimere 

fremtidige kurser. I nogle til-

fælde vil der være mulighed 

for en skriftlig evaluering.

Forbehold: Radiograf Kurser 

tager forbehold for ændrin-

ger i indhold, undervisere og 

priser for kurserne.

Forplejning er inklusiv i kur-

sustiden. 

Kursusleder: På hvert kursus/

temadag er der en kursusle-

der, der er med til at evalu-

ere kurset og sikre kvaliteten 

fremadrettet.
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UDDANNELSESFONDENS FORMÅL
Formålet er at støtte og opmuntre radi-

ografer til videre- og efteruddannelse. 

Uddannelsesfonden støtter allerede 

bevilget uddannelse for at mindske radi-

ografers egenbetaling i forbindelse med 

uddannelse. Uddannelsesfondens be-

villinger er på den måde et supplement 

til at dække udgifter i forbindelse med 

radiografers uddannelse.

FORMELLE KRITERIER
For at søge Uddannelsesfonden skal du 

være medlem af Radiograf Rådet i mini-

mum ½ år på ansøgningstidspunktet.

OVERORDNEDE KRITERIER
Når vi her i kommissoriet taler uddan-

nelse, dækker det både kurser og formel 

uddannelse og kongresser. Er der tale 

om et påbegyndt ph.d.-forløb, henvises 

til Radiograf Rådets Forskningsfond. 

Den uddannelse, der kan søges støtte 

til, skal opfylde et eller flere af følgende 

kriterier:

1. Uddannelsen skal være faglig rele-

vant.

2. Uddannelsen skal være på et niveau, 

som skal godkendes af Uddannelses-

fondens bestyrelse. 

3. Fondsmodtageren indvilger i, at 

artikler lægges op på radiograf.dk 

UDDANNELSESFONDEN

med navns nævnelse, at Radiograf 

Rådet registrerer udbetalingen i en 

database, samt at Radiograf Rådet har 

ophavsretten til den artikel, fonds-

modtageren indleverer.

4. Indleveres der ikke en artikel inden-

for et aftalt tidsrum, så vil det i sidste 

ende kunne betyde at fondsmodtage-

ren skal returnere de bevilgede midler 

til Radiograf Rådet. 

5. Virtuelle kurser kan også søges som 

hel eller delvis dækning af kursus-

afgifter. 

6. Det maksimale beløb, der kan bevil-

ges til samme uddannelse er 2.500 kr. 

7. Der prioriteres hierarkisk, således at 

uddannelses- og kursusafgift vil blive 

prioriteret før transport og 

 litteratur.

ANSØGNINGSTIDSPUNKTET
Uddannelsesfonden kan søges løbende, men 

senest én måned før afholdelse af uddannel-

sen, og ansøgningerne vil blive behandlet 

løbende. Støtte til uddannelse kan kun søges 

til fremtidig afholdelse. Der kan ikke bevilges 

støtte med tilbagevirkende kraft. 

Du kan se, hvordan du søger, på  

www.radiograf.dk.

(Uddannelsesfonden hed tidligere Nålefon-

den, men den er i dag for alle medlemmer af 

Radiograf Rådet). 


