
A svéd és norvég radiográfusképzésről 

 

Weninger Csaba dr, Ulrika Hafstad, Marte Kristoffersen 

Värmland Megyei Önkormányzat 

Képi és Funkcionális Diagnosztika 

Radiológiai Osztály, Arvika, Svédország. 

 

Svédországban és Norvégiában egyetemeken és főiskolákon napjainkban 3 év / 6 félév 

hosszú a radiográfus képzés hossza. Svédországban 8, Norvégiában 6 képzőhely közül 

választhatnak a jelentkezők.  

A képzés során az egyetemeken, főiskolákon tartott előadások, gyakorlatok mellett 

radiológiai osztályokon végzett szakmai gyakorlat hossza Svédországban kb. 30 hét a teljes 

képzés során, Norvégiában kb. 40 hét. A legtöbb hallgató nappali képzésen vehet részt, 

meghatározott középiskolai tárgyak eredményei alapján. Egy svéd egyetem távképzést 

indított el (Luleå-i Egyetem, amely az ország északi részében van).  

Az alapvető tantárgyak megegyeznek a két országban (és nagy valószínűséggel a magyar 

képzőhelyeken is):  anatómia, élettan, mikrobiológia, gyógyszertan, klinikai alapismeretek 

mellett természetesen a radiológiai alapelvei, radiológiai modalitások képezik a képzés nagy 

részét. A következő tárgyak eltérő névvel és súllyal szerepelnek a képzésben: etika, 

kommunikáció, pszichológia valamint a tudományos és kutatáselméleti ismeretek és 

alapmódszerek is beletartoznak a curriculumba. A svéd képzésben fontos az ápolástani 

képzés is.  Hangsúlyt fektetnek a szűkebben vett képalkotó diagnosztikán kívüli gyakorlati 

képzésre is. Ezen országokban a radiográfus kompetenciájába tartozik a kontrasztanyag 

beadása, a véna punkciót fantomokon gyakorolják a hallgatók, vagy szimulációs termekben 

kritikus állapotú betegekkel kapcsolatos teendőket is, stb. A magyar orvosképzésben az 

utóbbi években jelentek meg a klinikai gyakorlati képző intézetek (pl. MediSkillsLab – 

Szimulációs Oktatási Központ, PTE ÁOK, Pécs; Interaktív Orvosi Gyakorlati Központ, DE ÁOK, 

Debrecen), a skandináv radiográfus hallgatók ilyen jellegű gyakorlat megszerzése a képzés 

része.  

Míg Norvégiában a főiskolákról kikerült szakembereket radiográfusoknak hívják, addig 

Svédországban tudatosan elkerülik ezt a nemzetközi gyakorlatban használt szót, és az 

elnevezésükben az „ápoló”  kifejezést használják a „röntgen” jelzővel (röntgensköterska). 

Mindkét országban a képzés a felsőoktatási alapszint „Bachelor” szintjével végződik. A 

Svédországban végzetteket egy szakhatóság regisztráltja és adja ki számukra a működési 

engedélyt és kapják meg a jogot az önálló munkavégzésre. Mivel a 8 svéd képzőhely közül 

hét egyetemen orvosképzés is van, ezért lehetőség van a doktori képzésben való részvételre 

is.   


