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Kompetenceudviklingsforløbet Beskrivende Radiograf er for radiografer, der ønsker 
opkvalificering som led i fortsat karrieremæssig progression med sigte på kvalitetsudviklings-
opgaver og varetagelse af udvidede funktioner inden for billeddiagnostiske specialer med særlig 
vægt på konventionelle røntgenundersøgelser inden for det perifere og aksiale skelet.  
 
Forløbet veksler mellem teoretisk undervisning og praksis i egen afdeling.  
 
Målgruppe 
Radiografer med minimum 2 års relevant erhvervserfaring. 
 
 Den teoretiske del  

Moduler og indhold  Datoer  
Modul 1 
• Introdag  
• Perceptuel medicinsk billedforståelse 

 
Den 28. januar 2022,  
Den 29. januar og 26. februar 2022 

Modul 2  
• Metode 

 
Den 8. april 2022 
 
Deadline for gennemførelse af  
e-learningsaktivitet den 22. maj 2022 
 

Modul 3  
• Det perifere skelet 

Undervisning - Del 1: marts til juni 2022 
 
Aflevering af fordybelsesopgave primo 
september 2022 
 
Eksamensfremlæggelse af fordybelsesopgave 
ultimo september 2022 
 
Undervisning - Del 2: september til november 
2022 
 
Den 28. januar 2023 – Eksamen  
Den 4. marts 2023 – Reeksamen 

Modul 4  
• Teknologiske medicinsk 

billedforståelse 

November 2022 

Modul 5 
• Sundhedsjura 

Januar 2023  

Modul 6  
• Det aksiale skelet 

Maj til november 2023 
 
Den 25. november 2023 – Eksamen 
Den 20. januar 2024 - Reeksamen 

Retten til ændringer forbeholdes.  
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Den teoretiske undervisning foregår på Syddansk Universitet i Odense.  
 
 
Den praktiske del  
Den praktiske del af uddannelsen foregår i egen afdeling sideløbende med den teoretiske del. 
Afdelingen skal udpege en vejleder for kursisten. Vejlederen er ansvarlig for det kliniske 
uddannelsesforløb. Derfor skal der ved tilmelding foreligge en skriftlig vejledningsaftale, som 
skal indsendes sammen med ansøgningen.  
 
Afdelingen kan indgå vejledningsaftale, hvor hele eller dele af vejledningen varetages af en 
vejleder på et andet hospital. Dette kan være relevant i de tilfælde, hvor afdelingen ikke har 
ressourcer til at varetage vejledningen eller vurderer, at det kunne være gavnligt for kursistens 
faglige udvikling.  
 
Antal beskrivelser – Det perifere skelet  
I det kliniske forløb udarbejder kursisten en logbog, som indeholder 1000 beskrivelser af 
røntgenundersøgelser af det perifere skelet.  
 
Fordelingen i løbet af kurset forventes at være følgende: 
• Ultimo juni 2022 har kursisten gennemført ca. 200 undersøgelser  
• Medio august 2022 har kursisten gennemført ca. 400 undersøgelser  
• Ultimo november 2022 har kursisten gennemført ca. 700 undersøgelser  
• Medio januar 2023 har kursisten gennemført min. 1000 undersøgelser  
 
Antal beskrivelser – Det aksiale skelet  
I det kliniske forløb arbejder kursisten en logbog, som indeholder 500 beskrivelser af 
røntgenundersøgelser af det aksiale skelet. 
 
• Primo september 2023 har kursisten gennemført ca. 200 undersøgelser  
• Ultimo september 2023 har kursisten gennemført ca. 300 undersøgelser  
• Ultimo oktober 2023 har kursisten gennemført ca. 400 undersøgelser  
• Medio november 2023 har kursisten gennemført min. 500 undersøgelser  
 

Beskrivelse af kompetenceudviklingsforløbet  
Uddybende information om forløbets indhold findes her:  
Om kompetenceudviklingsforløbet Beskrivende radiograf  
 
Kursusledelse 
Den faglige kursusledelse varetages af  
Janni Jensen - Beskrivende radiograf, Ph.d., Radiologisk afd., Odense Universitetshospital 
Ole Graumann – Forskningslektor, Ph.d., Overlæge 
Radiologisk afd., Odense Universitetshospital  
 
 

http://www.sdu.dk/da/efter_videreuddannelse/korte_kurser/beskrivende_radiograf
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Koordinering vedr. tilmelding fra regionerne 
Regionerne har garanteret finansiering for min. 15 kursister pr. hold. i 
 
Den regionale fordelingsnøgle for holdet med kursusstart januar/februar 2022:  
• Region Hovedstaden har 5 pladser 
• Region Sjælland har 2 pladser 
• Region Nordjylland har 1 plads 
• Region Midtjylland har 3 pladser 
• Region Syddanmark har 4 pladser.  
 
Det er muligt for regionerne at bytte pladser internt. 
 
Kontaktpersonerne i regionerne vedr. koordinering 
Region Midtjylland: Sanne Tipsmark, saecri@rm.dk, tlf. 2027 4869 
Region Nordjylland Louise Kallestrup Mortensen, louise.kallestrup@rn.dk, tlf. 2021 0949 
Region Sjælland: Carsten John Varney, cjv@regionsjaelland.dk, tlf. 4732 5402 
Region Hovedstaden: Berit Madsen, berit.madsen.04@regionh.dk, tlf. 29 77 88 83 
Region Syddanmark: Sus Thorsen, sus@rsyd.dk, tlf. 4018 8623 
 
Det er muligt at tilmelde flere kursister. Der kan maksimalt være 20 kursister pr. hold.  
 
 
Tilmelding  
Tilmelding sker til SDU. Ansøgningsskema og vejledningsaftale findes på SDUs hjemmeside findes 
her: Materiale til brug ved ansøgning.  
  
Ansøgning og vejledningsaftale sendes til: brkuf@health.sdu.dk  
 
Pris: 138.000 kr. pr. deltager ved holdstørrelse på 15 deltagere. Ved mere end 15 deltagere 
reduceres prisen pr. deltager. * Kontakt din regionale kontaktperson for yderligere information. 
Frist for tilmelding til SDU er 1. november 2021.   
Bemærk, at der kan være anden frist internt i den enkelte region. 
 
*15 deltagere: 138.000 kr. pr. deltager for det fulde kompetenceudviklingsforløb 
16 deltagere: 130.000 kr. pr. deltager for det fulde kompetenceudviklingsforløb 
17 deltagere: 123.000 kr. pr. deltager for det fulde kompetenceudviklingsforløb 
18 deltagere: 117.000 kr. pr. deltager for det fulde kompetenceudviklingsforløb 
19 deltagere: 112.000 kr. pr. deltager for det fulde kompetenceudviklingsforløb 
20 deltagere: 108.000 kr. pr. deltager for det fulde kompetenceudviklingsforløb 
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i Regionerne indgik i 2021 en aftale med Syddansk Universitet om uddannelse af et hold med minimum 15 kursister beskrivende 
radiografer i perioden 2022-2023  
 
 


