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Covid-19 har sat verden på standby, men 

kun for en kort stund. For mens samfun-

det tilsyneladende har stået stille, så er 

der under krisen tænkt flere tanker end 

nogensinde før, og udviklingen indenfor 

radiografien har heller ikke stået stille.

Vi har derfor valgt at markere den nye 

sæson med dette katalog, for at gøre 

opmærksom på, at muligheden for at 

vedligeholde og udvikle professionen er 

til stede, og måske mere nødvendig end 

nogensinde.

Et eksempel kunne være, at vi som radi-

ografer alle har haft patologi på ske-

maet som studerende, og alligevel viste 

Covid  - 19, at behovet for ny viden og 

erfaringsudveksling er nødvendig. 

I dag er vi ca. 2.300 medlemmer af Ra-

diograf Rådet. Vi er opdelt i 3 hovedret-

ninger: Stråleterapi,  Nuklearmedicin og 

Radiologi. Indenfor de 3 retninger er vi 

specialister på mange forskellige om-

råder, og det er en udfordring at finde 

tilbud, der lige præcis dækker ens eget 

behov.

Radiograf Kurser tilbyder kurser til med-

lemmerne tilpasset det aktuelle behov. 

Vi går gerne i dialog med dig som med-

lem om et eksisterende eller et nyt kur-

sus, og kan lægge det der, hvor det giver 

bedst mening for udbytte og ressourcer.  
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Radiograf Kurser har samarbejde med 

blandt andet Norsk Radiografforbund, 

Danske Bioanalytikere samt Koncern HR, 

Center for Kompetenceudvikling, Region 

Midtjylland, for at sikre at der udvikles til-

bud i de specialer, hvor vi ikke er mange.

Kurserne udarbejdes blandt andet i sam-

arbejde med specialister, ledere eller po-

litikere for at sikre, at det faglige indhold 

og niveau er i tråd med fagets udvikling 

og Radiograf Rådets politik.

Radiograf Kurser har mere på hylden, end 

du kan læse i dette katalog. Vi skræd-

dersyr tilbud, hvis der er et behov. Vi har 

det seneste år afholdt temadage/kurser 

i samarbejde med vores regionsbestyrel-

ser, vi arbejder på kursusudbud til Grøn-

land, og har kontakt med flere specialer, 

hvor radiografer søger efter kompetencer.

Covid-19 har vist vejen frem for styrken 

af e-læring. EFRS (European Federation 

of Radiographer Societies) har med stor 

succes afviklet Webinarer om blandt andet 

CT-strålebeskyttelse og Stråleterapi. Radi-

ograf Rådet fortsætter samarbejdet med 

EFRS og der vil komme flere web inarer 

herfra. Men vi vil også planlægge egne we-

binarer til lokale forhold, og håber at vores 

medlemmer vil tage godt imod disse. 

God fornøjelse.

Claus Brix, fagchef
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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 forhandlings-

berettiget organisation opnå en rabat 

på ca. 33% i forhold til ikke-medlemmer.

På www.radiografkurser.dk kan du finde 

mere detaljerede informationer om kur-

ser og temadage, og her vil evt. ændrin-

ger også fremgå.

SÅDAN TILMELDER DU DIG  
KURSER OG TEMADAGE:

www.radiografkurser.dk

Du tilmelder dig – medmindre andet 

fremgår – ved at sende en e-mail til: 

 kurser@radiograf.dk 

I e-mailen oplyser du: Navn, stilling, 

arbejdssted, e-mail samt EAN nummer/

kontakt person.

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 

jeanette@radiograf.dk 

Fakturaen sendes elektronisk til din ar-

bejdsplads medmindre andet er aftalt.
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Der er mange krav til personalet, der 

 arbejder med mammografispecialet. Der 

arbejdes til tider i et højt tempo 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.

Dagen fokuserer på, at kursisten arbejder 

med egne arbejdsmetoder, og vil, efter 

MAMMOGRAFI  
– FOKUS: ERGONOMI

kurset, være i stand til at kunne identi-

ficere mindre gode arbejdsstillinger og 

forebygge arbejdsskader. 

Der vil være litteraturlæsning og forbe-

redelse inden kurset. Kurset afsluttes 

med en mindre opgave, der udføres på 

egen afdeling.

ANTAL:

max.18

STED OG TID:

Åbenrå Sygehus
8. september 2020
 

PRIS:

Medlem forhandlings - 
berettigede organisationer: kr. 1.200,-

Andre: kr. 1.800,-

TILMELDINGSFRIST

8. august 2020

Kurset afsluttes med kursusbevis for god-

kendt kursus (9 CPD-point).

INDHOLD:
• Gennemgang af arbejdsmiljø, ergonomi 

og diskussion af kursisternes arbejds-

stillinger.

• Praktiske øvelser ved apparatur.

• Fysisk aktivitet på arbejdspladsen.

• Erfaringsudveksling - diskussion.

• Orientering om Radiograf Rådets 

arbejde med arbejdsskader/arbejds-

miljø.

MÅLGRUPPE:
Personale ved mammografispecialet. 

UNDERVISERE:
Frederik Lassen, Fysioterapeut, MSc i 

 Sundhedsfremme, University College 

Lille bælt 

2 fysioterapeut-studerende

KURSET ER 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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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 BLANDT ANDET 
VÆRE FOKUS PÅ:
• Nyt fra Sundhedsstyrelsen/Statens 

Institut for Strålebeskyttelse.

• Strålebeskyttelseskoordinatorer  

– hvordan gøres det?

• Erfaringsudveksling om læring af 

UTH’er.

• LUP røntgen fra Region Midtjylland.

• Gennemlysningsdoser.

• Scoliose og doser.

MÅLGRUPPE:
Kvalitets- og strålebeskyttelseskoordi-

natorer samt fysikere. 

 
UNDERVISERE:
Sundhedsstyrelsen, udviklings- og 

kvalitets koordinatorer, medicotekniske 

rådgivere, ansvarlige fysikere

ÅRSMØDE – KVALITETS- OG STRÅLE-
BESKYTTELSES-KOORDINATORER

ANTAL:

Ubegrænset

STED OG TID:

Odin Havnepark, 
Odense onsdag den 9. 
september 2020
 

PRIS:

Medlem forhandlings - 
berettigede organisationer: kr. 660,-

Andre: kr. 990,-

TILMELDINGSFRIST

18. august 2020

TEMADAGEN ER UDVIKLET AF:
Årsmødet er multiprofessionelt og ar-

rangeres i et samarbejde mellem kvali-

tetskoordinatorerne og Radiograf Kurser.

Kvalitet og Sikkerhed 

System og Ledelse 

Undersøgelse og Metode 

Forskning og Udvikling

Humanisme og Undervisning

1 2 3

4
5
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På den Nuklearmedicinske afdeling 

arbejder radiografer tæt sammen med 

bioanalytikere (bioingeniører) om PET/

CT og PET/MR, og her bringes de fælles 

– og monofaglige kompetencer i spil. 

Norsk Radiografforbund og Radiograf Rå-

det arbejder tæt sammen om at vedlige-

holde og opdatere faggrupperne om 

udviklingen inden for PET/CT og PET/MR 

– et område hvor udviklingen går stærkt. 

INDHOLD:
• PET/CT og  PET/MR (teknik, artefakter).

• PET/CT-kvantificering. 

• Præklinisk scanning PET/CT. 

• Parametrisk PET scanning.

• Patient og pårørende inddragelse.

• Kliniske Tracere (de kendte og de nye). 

• Kliniske eksempler.

• MR-sikkerhed.

• Tracer udvikling i kommercielt perspektiv.

• Fremtiden for molekylær billeddannelse. 

FORMÅL:
At deltageren får opdateret og udviklet 

sin viden om PET/CT.

PET/CT – PET/MR  
SKANDINAVISK KURSUS

Deltageren får introduceret PET/MR, 

teknik, protokoller, sikkerhed, artefakter, 

kvantificering og kliniske cases.

MÅLGRUPPE:
Radiografer, bioanalytikere samt bio-

ingeniører, der arbejder med Nuklear-

medicin indenfor PET/CT og PET/

MR-området.

UNDERVISERE:
Thomas Andersen, OUH, DK, Lars 

 Thorbjørn, Herlev Hospital, DK, Joan 

Fidelius, Herning, DK, Rolf Svendsmark, 

Radiograf, N, Christina Baun, OUH, DK, 

Malene Hildebrandt, OUH, DK, Lotte 

Cordua, GE Healthcare, DK, Caroline 

Stokke, Oslo Universitetshospital, N, 

Helle Danielsen/Mette Flaarup, AUH,DK

KURSET ER UDVIKLET AF:
Radiograf Kurser i samarbejde med Norsk 

Radiografforbund.

ANTAL:

Max. 24

STED OG TID:

Frederiksberg
17. og 18. september 
2020 

PRIS:

Medlem forhandlings - 
berettigede organisationer: dkr. 3.750,-

Andre: dkr. 5.625,-

TILMELDINGSFRIST

17. august 2020

CT MR Nuklear Konventionel røntgen Stråleterapi Ultralyd

a
b c d e f
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ANTAL:

Ubegrænset

STED OG TID:

OUH, Nuklear-
medicinsk Afdeling, 
24. september 2020
 

PRIS:

Medlem af radiografisk  
forskningsnetværk: kr. 0,-

TILMELDINGSFRIST

24. august 2020

Radiograf Rådet støtter forskning på 

mange fronter. Forskningsnetværks-

mødet hjælper de radiografer, som har 

en Ph.d. eller er på vej ind den komplek-

sitet, som en Ph.d. sammensættes af.

Netværksmødet afholdes med jævne 

mellemrum og programmet sammensæt-

tes af netværket selv.

INDHOLD:
• Forskningsorganisering på en nukle-

armedicinsk afdeling, samt patient og 

pårørende inddragelse i afdelingens 

projekter.

• Publikationsstrategi og benchmarking 

på en nuklearmedicinsk afdeling, samt 

tilgang til publicering, specielt for 

radio grafer.

• Erfaringsudveksling.

• Gruppens struktur fremadrettet.

MÅLGRUPPE:
Medlemmer af Radiograf Rådet samt 

Radiografisk Forskningsnetværksgruppe 

PH.D. – RADIOGRAFISK  
FORSKNINGSNETVÆRKSMØDE

som er Ph.d.’er eller er på vej ind i uddan-

nelsen som Ph.d. 

UNDERVISERE:
Malene Grubbe Hildebrandt, forsknings-

leder, OUH, Oke Gerke, professor, OUH.

TEMADAG ER UDVIKLET AF:
Radiograf Kurser i samarbejde med 

Christina Baun, forskningsradiograf, 

OUH.

Kvalitet og Sikkerhed 

System og Ledelse 

Undersøgelse og Metode 

Forskning og Udvikling

Humanisme og Undervisning

1 2 3

4
5
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Mange behandlinger og diagnostiske 

undersøgelser på radiologiske afdelinger 

har ændret sig over de seneste år, hvor 

interventionsprocedurer har erstattet 

mindre kirurgiske indgreb. 

Dette kursus har til formål at opdatere 

radio grafernes viden og kompetencer 

med interventionsradiologi samt opti-

mere samarbejdet med radiologen. 

INDHOLD:
• Forberedelse af patienten.

• Farmakologi herunder kontraststoffer.

• Undersøgelsesteknik omkring utensilier.

• Decubitus. 

• Smertebehandling og sedation.

• Strålebeskyttelse. 

• Kommunikation. 

• Jura. 

• Teknik.

• Karintervention bla PTA EVAR, TEVAR 

og centrale interventioner.

• Der vil være hjemmeopgave mellem de 

2 moduler svarende til 5 lektioner. 

INTERVENTIONSKURSUS  
2 MODULER

Der udleveres kursusbevis ved gennem-

ført kursus.

FORMÅL:
At deltageren opdaterer og videre-

udvikler sine kompetencer indenfor 

Interventionsradiologi – med fokus på at 

kvalitetssikre undersøgelses- og behand-

lingsforløbet til gavn for patienten.

 

At deltageren kan indgå i kvalificeret sam-

arbejde med radiologen/special lægen om-

kring interventionsopgaver fra start til slut.

MÅLGRUPPE:
Uddannede radiografer og sygeplejer-

sker, som arbejder med eller har inte-

resse indenfor interventionsradiologi.

UNDERVISERE: 
Dennis Lund Hansen, læge, OUH, Gisela 

Lindh, Specialeradiograf, Rigshospitalet, 

Britta Østergaard Melby, Afdelingssyge-

plejerske, Bispebjerg Hospital, Mikkel 

Taudorf, Interventionsradiolog, Rigs-

hospitalet, Jette Skjellerup, interven-

ANTAL:

Max. 28

STED OG TID:

Frederiksberg
20.-21. oktober 2020 og 
Aarhus 
2.-3. november 2020

PRIS:

Medlem Radiograf Rådet eller 
DSR samt ansatte i Region Midt: kr. 4756,-

Andre: kr. 7134,-

TILMELDINGSFRIST

18. September 2020 
på:  
https://rm.plan2learn.dk/

tionsradiograf, OUH, Uffe Jakobsen, 

University College Lillebælt, Odense, 

Charlotte Rønde Mikkelsen, Juridisk 

konsulent, Aarhus, Karen Søndergaard, 

Medical, Imaging Specialist, Arindam 

Bharadwas, Afdelingslæge, AUH, Thora 

Rutardottir Bylling, udviklings- og imple-

menteringsradiograf 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.

Kvalitet og Sikkerhed 

System og Ledelse 

Undersøgelse og Metode 

Forskning og Udvikling

Humanisme og Undervisning

1 2 3

4
5
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Den 1. juli 2019 trådte den nye be-

kendtgørelse om strålebeskyttelse i 

kraft. På dette kursus får du helt styr 

på lovgrundlaget og bliver opdate-

ret omkring CT og strålebeskyttelse, 

samt de parametre du arbejder med på 

CT-scanneren i forhold til billedkvalitet 

og strålebeskyttelse. 

INDHOLD:
• Parametrenes indflydelse på Billed-

kvalitet.

• Orientering fra Sundhedsstyrelsen om 

nye bekendtgørelse samt om indsam-

lingen af referencedoser.

• Stråleskader/Strålebiologi.

• Opgaverne på tvær professionel 

 afdeling.

• Sidste nye dosisbesparende tiltag fra 

medicoindustrien.

• Praktiske øvelser på CT-skanner 

 (Toshiba Aquillion Prime 80 slice).

Kurset vil indeholde en mindre prøve og 

afsluttes med et kursusbevis. 

CT-STRÅLEBESKYTTELSE, 
NUKLEARMEDICIN

Der vil blive arrangeret en netværks-

middag om aftenen på dag 1 (ikke inkl.)

FORMÅL:
At deltageren får opdateret sin viden 

omkring CT og strålebeskyttelse herun-

der lovgrundlaget.

At deltageren får forståelse for proto-

kollens opbygning, og de forskellige 

faktorers indvirkning på dosis og billed-

kvalitet.

MÅLGRUPPE:
Bioanalytikere og radiografer på nuklear-

medicinske afdelinger, som arbejder med 

CT og PET-/SPECT-CT.

Det forventes, at bioanalytikere har mere 

end et års erfaring, og har været på 

grunduddannelse i CT.

UNDERVISERE:
Statens Institut for Strålebeskyttelse 

(SIS), Sundhedsstyrelsen, Svea Deppe 

Mørup, Lektor, UCL, Odense, Jesper 

ANTAL:

Max. 20

STED OG TID:

UCL, Niels Bohrs Alle 1, 
Odense M
11.-11. november 2020 

PRIS:

Medlem Radiograf Rådet  
og DBio: kr. 3950,-

Andre: kr. 4950,-

TILMELDINGSFRIST

1. oktober 2020

Tilmelding gennem 
www.dbio.dk

Petersen, CT-Produktspecialist GE- 

Healthcare, Camilla Hoff, Afdelingslæge, 

Nuklear medicinsk -PET, AUH,  Thomas 

Lund Andersen, Fysiker, Nuklear medicinsk 

Afdeling, OUH.

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

klearmedicinsk Udviklingsgruppe, dbio

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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Kurset sætter fokus på radiografiens/ -

logiens ortopædiske speciale, hvor pato-

logiske fund eller udelukkelse heraf er 

afhængige af et dybdegående kendskab 

til bevægeapparatets anatomi, røntgen-

strålingens udbredelse og udfordringen 

i den digitale billeddannelse. Kort sagt, 

radiografiens kunst, som mange radio-

grafer udfører i dagligdagen, men ofte 

i konkurrence med et 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 

optimale diagnostik og behandling i 

forhold til patologien.

• Under en del af kurset arbejder du 

intensivt i mindre grupper under su-

pervision, med optagelser fra klinik-

ken på PACS (Sectra) (fødder, fodled, 

knæ, pelvis, finger, håndled, underarm, 

albue led, skulderled).

• Kursusbevis (14 CPD-point)

ORTOPÆDISK RADIOGRAFI  
– DET PERIFERE SKELET

FORMÅL:
At udvikle egen viden og kompetence i 

optageteknik og dermed en optimering 

af billedkvaliteten i forhold til radiolo-

gens og kirurgens krav.

MÅLGRUPPE:
Radiografer til radiografer og andre fag-

grupper, der arbejder med det ortopæ-

diske speciale.

UNDERVISERE:
Janni Jensen, forskningsradiograf, OUH, 

Trine Torfing, radiolog, Hans Tromborg, 

ortopædkirurg, OUH, Carsten Fladmose 

Madsen, ortopædkirurg, OUH.

KURSET ER UDVIKLET AF:
Radiograf Kurser

ANTAL:

Max. 16

STED OG TID:

UCL, Niels Bohrs Alle 1,  
Odense M
17. og 18. november 
2020

PRIS:

Medlem, forhandlingsberettigede  
organisationer: kr. 3695,-

Andre: kr. 5495,-

TILMELDINGSFRIST

17. oktober 2020

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. 24

STED OG TID:

København
24. - 25. marts 2021

PRIS:

Medlem forhandlingsberettigede 
organisationer: kr. 2250,-

Andre: kr. 3375,-

TILMELDINGSFRIST

24. januar 2021

I Danmark er der nu uddannet ca. 100 

beskrivende radiografer, og efterspørgs-

len i klinikken er stigende. De er primært 

uddannet på et højt niveau herhjemme 

og i England. Radiograf Kurser tilbyder 

nu et kursus, der kan være med til at sikre 

niveauet og udvikle dette speciale. 

Radiograf Kurser har etableret et samar-

bejde med InHealth i UK i London, som 

leverer det meste af undervisningen på 

kurset.

Kurset vil omfatte DR- og CT-optagelser, 

samt MR som introduktion. 

Undervisningen vil overvejende være 

engelsk sproget.

INDHOLD:
• upper limb,

• upper extremity

• trauma 

• inflammatory arthropathy and infection

• ”non-skeletal” elements of MSK 

 reporting of the upper limb

REPORTING  
RADIOGRAPHERS

MÅLGRUPPE:
Beskrivende radiografer

UNDERVISERE:
Dr Sue Rowe, Medical Director, consul-

tant radiologist, Homerton University 

Hospital Paul O’Riordan, consultant ra-

diographer, University Hospital of Leices-

ter Nicholas Wozniza, Consultant Radiog-

rapher  - Homerton University Hospital

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

og beskrivende radiografer i  Danmark.

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. 25

STED OG TID:

AUH, Skejby, Aarhus 
tirsdag 23. marts 2021

PRIS:

Medlem forhandlingsberettigede  
organisationer: kr. 1250,-

Andre: kr. 1875,-

TILMELDINGSFRIST

23. februar 2021

Børn er ikke små voksne – at udøve børne-

radiografi er en af de store udfordringer, 

når strålebeskyttelse og billed kvalitet i 

forening skal give radiologen eller den 

beskrivende radiograf mulighed for at 

stille diagnosen. Det stiller store krav til 

radiografen, både teknisk og humanistisk. 

INDHOLD:
• Teknik/kvalitetssikring/strålebeskyttelse.

• Monitorer – kvalitet – strålebeskyttelse.

• Anerkendende tilgang til børn på rønt-

gen og dets betydning.

BØRNERADIOGRAFI

• Children Centered Care -hvordan 

leg bruges til gennemførelse af MR- 

scanning.

• Børnethorax, det normale thorax, krav 

til en optimal thoraxoptagelse.

• The Battered Child inkl. de højspeci-

fikke 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 billed-

kvaliteten.

• At forbedre kommunikationen og 

omsorgen overfor barnet og dets 

 forældre.

• At forbedre egen viden om det radio-

logiske børnethorax. 

• At kende de radiologiske tegn på fysisk 

mishandling af barnet.

 
MÅLGRUPPE:
Radiografer der arbejder med børne-

radiografi.

UNDERVISERE:
Palle Andersen, Medicoteknisk  Rådgiver, 

Region Midtjylland, Nikolai Kragh  Nielsen, 

Finemann A/S, Jannie Bøge Steinmeier 

Larsen, Pædiatrisk udvikling- og imple-

menteringsradiograf, AUH, Karin Kastberg 

Petersen, overlæge røntgen og skanning, 

Århus Universitetshospital, Tine Abildgaard 

Poulsen, Radiograf,  Kolding Sygehus.

KURSET ER UDVIKLET AF:
Radiograf Kurser

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 

farmaka, og ændringer i undersøgelses- 

og behandlingsdelen stiller store krav til 

at holde sin viden ajour. Der er kommet 

mange nye farmaka til, ligesom der er 

øget fokus på de juridiske regler som 

radiografen er underlagt, når patientens 

sikkerhed skal vægtes.

Radiografuddannelsen har øget under-

visningen i farmakologi betragteligt fra 

efteråret 2018, for at imødekomme ud-

viklingen. Men har du fulgt med?

Radiograf Rådet tilbyder nu et kursus 

i farmakologi, som ækvivalerer studie-

ordningen på radiografuddannelsen.  

Dette kursus er tonet specielt i forhold 

til arbejdet i stråleterapien.

INDHOLD: 
• Definition af lægemidler.

• Etikettering.

• Farmakokinetik. 

• Special farmakologi.

• Smertebehandling. 

(Billede #1202544 el. #8473965)

• Bivirkninger og interaktioner niveau 2.

• Klinisk farmakologi i særlige populati-

oner - gravide, ammende, børn, ældre, 

personer med nedsat lever- og nyre-

funktion). 

• Den akutte patient (anafylaktisk shock, 

hjertestop mm.). 

Kurset omfatter 2 dages undervisning i 

København med mellemliggende studie-

periode med opgave (svarende til ca. 5 

timer). Kurset indeholder en fremlæg-

ning af opgaven svarende til niveauet.

FORMÅL:
At radiografen ajourfører sin uddan-

nelse i forhold til farmakologien og får 

mulighed for at arbejde i dybden med 

de farmaka som denne møder i stråle-

terapien, men henblik på større sikker-

hed omkring farmakologien i mødet 

med patienten.

MÅLGRUPPE:
Radiografer uddannet før januar 2018 

der er ansat på stråleterapiafdelinger.

FARMAKOLOGI – STRÅLETERAPI

ANTAL:

8-14 
 deltagere

STED OG TID:

Frederiksberg
15. og 29. april 2021

PRIS:

Medlem forhandlingsberettigede  
organisationer: kr. 2250,-

Andre: kr. 3375,-

TILMELDINGSFRIST

15. marts 2021

UNDERVISER:
Dennis Lund Hansen, Ph.d.-studerende, 

læge, OUH.

KURSET ER UDVIKLET AF:
Radiograf Kurser i samarbejde med 

 Camilla Søholm, Lektor, UCL.
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DELTAGERPRIORITERING
Medlemmer af Radiograf Rådet 

prioriteres fremfor ikke med-

lemmer.  Samarbejdsaftaler 

kan dog gøre at andre fag-

grupper 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.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

OPTAGELSE
Umiddelbart efter tilmeldings-

fristen vil du få informationer 

om kurset. 

Ved tilmeldingsfristens udløb 

bliver kursusansøgere prioriteret 

og vil modtage kursusprogram.

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. Statsansatte 

kan på nogle hoteller opnå ra-

bat. Spørg når du reserverer 

hotelværelset.

Kursusbevis: Kursusbeviset 

sendes elektronisk til delta-

geren efter kurset.  

CPD (Continuos Professi-

onel Development) er en 

point model der anvendes i 

forskellige udgaver nationalt 

og internationalt. Tildelte 

points: Den anvendte model 

(1 point = 1 lektion) er umid-

delbart ikke kompatibel med 

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 mundt-

lig evaluering, for at kunne 

optimere fremtidige kurser. 

I nogle tilfælde vil der være 

mulighed for en skriftlig 

 evaluering.

Forbehold: Radiograf Kurser 

tager forbehold for ændrin-

ger i indhold, undervisere og 

priser for kurserne. På www.

radiograf kurser.dk kan du 

finde flere informationer om 

kurset og evt. ændringer op-

dateres løbende.

Forplejning er inkluderet i 

kursus tiden. 

Kursusleder: På hvert kursus/

temadag er der en kursus-

leder, der er med til at evalu-

ere kurset og sikre kvaliteten 

fremadrettet.
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Uddannelsesfonden hed tidligere Nåle-

fonden. Ved det gamle navn hænger 

stadig, at du skal være i besiddelse af en 

nål for at søge fonden om midler. 

Påtænker du at dygtiggøre dig, og 

ønsker du økonomisk hjælp, så prøv at 

søge Radiograf Rådets uddannelses-

fond.

HVEM?
Alle medlemmer af Radiograf Rådet, som 

er i besiddelse af en radiografnål, kan 

søge. Har du ikke en nål, så henvend dig 

til Radiograf Rådet.

HVAD?
Økonomisk hjælp til bøger, 

kursusafgifter, ophold og rej-

ser i forbindelse 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/ud-

dannelsesfonden 

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 støtte til kurser, 

efter- og videreuddannelse.

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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