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NYE MULIGHEDER 
FOR MR ANGIOGRAFI 

03 
LEDER

Som en del af Radiologisk Afdeling OUH´s 
udviklingsplan, blev det besluttet at priori-
tere nogle internationale studiebesøg med 
det formål at søge inspiration til både det 
faglige i specialerne - men især også det 

organisatoriske, hvor vi på radiografniveau 
har valgt subspecialisering inden for 

5 hovedområder, CT, MR, mammografi, 
intervention og konventionel røntgen.

Et nyt forum så sidst i januar 2018 dagens 
lys: Billeddiagnostisk Årsmøde 2018 hvor 

Radiograferne sammen med Radiologerne, 
Ultralyds og Nuklearmedicinerne kunne 

dele viden og netværke i et fælles 
arrangement over 3 dage.

Få et overblik over generalforsamlingerne i 
de 5 regioner her i marts. Og husk nu 

at møde op til en aften i medlemsdemokra-
tiets tegn, krydret med faglige og under-
holdende oplæg, samt en bid brød og et 

glas. Alle medlemmer er velkomne. 

Nu er forhandlingerne i gang og der er 
stadig udfordringer forude. Alligevel er den 
vigtige historie nok den om solidariteten i 

den samlede fagbevægelse på det 
offentlige område ved OK18. Læs om den 

og meget mere om overenskomsten.

Læs mindeordene om en af radiografiens 
ildsjæle, der gik bort den 18. januar.

På Kolding Sygehus har de fået 2 nye 
metoder til at lave MR angiografier, inden-
for de sidste par år. Det har blandt andet 
givet dem en fleksibilitet de ikke tidligere 
har haft. Læs mere om mulighederne for 

MR angiografi.
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FORMANDEN HAR

ORDET

VI VÆLGER AT SØGE 
INDFLYDELSE UD 
FRA DE OMRÅDER 
OG DE TILGANGE, 
VI MENER TJENER 

VORES MEDLEMMER 
BEDST.

EN

BESLUTNING
STOR

Indrømmet, jeg har 

svinget lidt frem 

og tilbage, men 

har dog hele tiden 

været overvejende 

positiv. En tilstand, der er taget til det 

sidste halve års tid. Det drejer sig om 

vores hovedorganisation, FTF, der flirter 

kraftigt med LO og visa versa. Om der 

ligefrem er amoriner i luften er måske så 

meget sagt, men et ”ægteskab” i form af 

en fusion er den vej, som jeg nu ser som 

den eneste rigtige.

Den 1. februar blev den positive tilgang 

til fusionen mellem LO og FTF så også 

til Radiograf Rådets officielle politik. Vi 

har nu sat sporet til det videre arbejde, 

og dermed fokuserer vi på, at fusionen 

giver Radiograf Rådet den bedst mulige 

hovedorganisation. Og i vores optik vil 

den bedst mulige hovedorganisation, 

som landet ligger, ligge i en samling af 

de to største nuværende hovedorganisa-

tioner, FTF og LO. Den endelige beslut-

ning afventer nu samlede afstemninger 

i henholdsvis LO og FTF, dette vil foregå 

den 13. april.

Som en relativt lille FTF-organisation, så 

er vores formelle stemme ikke så stor som 

de store FTF- eller LO-organisationers. 

Det er en del af de demokratiske spille-

regler. Men det betyder ikke, i hvert fald 

som jeg ser det, at vi ikke har indflydelse, 

snarere tværtimod. I mange sammen-

hænge vil jeg påstå, at vi har mere indfly-

delse end vores medlemsstørrelse beret-

tiger. Det er faktisk sådan at de ”store”, 

der sidder synligt på magten, er meget 

optaget af at tilgodese og høre os ”små” 

organisationer. Vi skal bare ville det. 

Der er selvfølgelig knaster, der skal høv-

les til. Især samarbejdet på det lokale 

niveau har fyldt en del i begge hoved-

organisationer – det er her forskellen er 

allerstørst. Der er afsat en 4-årig periode 

til at kunne mødes på det område, og 

jeg håber at beslutningen om at vi er én 

organisation, der skal finde en indbyr-

des løsning, gør det muligt at mødes i 

og skabe enighed til en anvendelig lokal 

samarbejdsmodel. 

Vi har også mødt skepsis vedrørende 

den partipolitiske uafhængighed, der er 

kendetegnet ved FTF og LO’s stærke til-

knytning til især Socialdemokratiet. Helt 

officielt vil en samlet hovedorganisation 

ikke støtte et bestemt parti. Dette gør 

os dog ikke apolitiske. Det kan hverken 

Radiograf Rådet, FTF eller en ny samlet 

hovedorganisation være. Vi agerer poli-

tisk hele tiden. Men vi vil være partipoli-

tisk uafhængige. 

Der er forskellige kulturer i de to hoved-

organisationer, men kan vi forene LO’s 

evne til at øve indflydelse med FTF’s 

evne til at favne, så kan vi blive en hand-

lekraftig, demokratisk og værdiskabende 

hovedorganisation for alle 1,5 million 

medlemmer. 

Fakta er, at vi ikke kan bidrage på alle 

områder, fordi vi ikke har knowhow på alle 

områder. Vi vælger at søge indflydelse ud 

fra de områder og de tilgange, vi mener 

tjener vores medlemmer bedst. Ingen 

struktur i verden kan gøre en lille organi-

sation stor. Men vi bliver heller ikke mindre 

af at være sammen med flere. Vi er hvad vi 

gør os selv til. 
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KORT NYT 
Radiograf Rådet har indgået en aftale med Arbejdermuseet der 
gør, at du som medlem kan få gratis adgang hele året rundt, for 
dig og din familie (Sambo/ægtefælle og hjemmeboende børn 
over 18 år), Børn under 18 kommer gratis ind.

Du skal gøre følgende!
•  Senest 2 hverdage inden dit besøg skriver du en e-mail til  

kontakt@radiograf.dk med emnefeltet  
”Gratis entre til Arbejdermuseet”.

• Du oplyser dit fulde navn + fødselsdato.
• Du oplyser hvem I skal afsted.
•  Du får en bekræftelse retur på e-mail fra os på at du er medlem 

og har adgang.
•  Du medbringer bekræftelsen, enten printet eller elektronisk, 

og fremviser den ved indgangen. 
•  Du vil muligvis blive bedt om at fremvise ID ved indgangen for 

at bekræfte, at du er dig.

Lønmodtagerne bakker bredt op 
om den danske model med over-
enskomster, strejkeret og tillidsre-
præsentanter. Samtidig er de glade 
for det fællesskab om faget og den 
faglige identitet, deres fagforening 
giver dem. Det viser en ny kvalitativ 
undersøgelse fra Aalborg Universi-
tet.

Lønmodtagerne sætter stor pris på, 
at deres fagforening har et dybt kend-
skab til deres fag og de særlige vilkår, 
der findes i de forskellige professioner, 
viser APL-undersøgelsen 

Der er bred opbakning til den danske 
model med overenskomster, strejke-
ret og tillidsrepræsentanter – også fra 

LØNMODTAGERNE VIL HAVE OVERENSKOMSTER 
OG FÆLLESSKAB OM FAGET

GRATIS ENTRÉ TIL ARBEJDERMUSEET MED RADIOGRAF RÅDET!

A R B E J DE R M U S E E T
GRATIS ENTRÉ 
med Radiograf Rådet
Radiograf Rådet har indgået en aftale med 

Arbejdermuseet der gør, at du som medlem 

kan få gratis adgang hele året rundt, for dig 

og din familie.

Åben: 10-16 alle dage, onsdag til kl. 10-19.

Arbejdermuseet
Rømersgade 22 
1362 København K
www.arbejdermuseet.dk

mange af de uorganiserede. Det er et 
af hovedresultaterne fra undersøgelsen 
”Fællesskab gør forskel” udgivet af LO 
og FTF. 

Fagforeningen giver faglig identitet og 
stærkt sammenhold 
Undersøgelsen viser samtidig, at 
lønmodtagerne sætter stor pris på, at 
deres fagforening har et dybt kendskab 
til deres fag og de særlige vilkår, der fin-
des i de forskellige professioner.   

”Det er vigtigt for medlemmerne, 
at fagforeningerne har indgående 
kendskab til medlemmernes fag og de 
særlige vilkår i de enkelte professioner. 
Det giver en faglig identitet og et fæl-
lesskab, som betyder rigtig meget for 

medlemmerne. Fagforeningernes netværk 
om faget styrker medlemmerne i deres dag-
lige arbejde, og det giver dem et rum, hvor 
de kan diskutere faglige udfordringer med 
andre i samme fag”, siger formand for FTF, 
Bente Sorgenfrey.  

LO og FTF støtter forskningsarbejde på 
arbejdsmarkedsområdet for at blive klogere 
og dygtigere som fagforeninger. 

Undersøgelsens 54 interviewpersoner er re-
præsentativt udvalgt blandt lønmodtagere.



Med lovforslaget indføres tidssvarende 
rammer for strålebeskyttelsen, som sikrer 
overholdelse af Danmarks internationale 
forpligtelser, og styrings- og tilsynsredska-
ber, som tager højde for den teknologiske 
udvikling ved brug af stråleudstyr - herun-
der som led i diagnostik og behandling i 
sundhedsvæsenet.  
 
Formålet med lovforslaget er to-
delt: For det første implemente-
rer forslaget strålebeskyttelses-
direktivet, og for det andet 
samler lovforslaget de 
eksisterende lovbestem-
melser om strålebeskyt-
telse i Danmark i én 
samlet og tidssvarende 

lov. Med lovforslaget vil der desuden ske en 
opjustering af Sundhedsstyrelsens gebyr-
satser i forbindelse med strålebeskyttelse, 
så de svarer til de nuværende omkostninger 
ved Sundhedsstyrelsens strålebeskyttelses-
arbejde tillagt de opgaver, der følger af EU-

direktivet. Det indebærer en samlet 
gebyrstigning på 6,4 mio. kr. årligt 

fra 2018 og frem. 

Radiograf Rådet har aktivt 
medvirket ved lovens ud-

formning og forbedrings-
punkter til det oprinde-

lige forslag gennem et 
omfattende hørings-
arbejde i fællesskab 
med FTF.  

B O N U S  T I L  R A D I O G R A F  R Å D E T S  M E D LE M M E R 
Husk at du som medlem af Radiograf Rådet også kan få bonus igennem Forbrugsforeningen.  
Radiograf Rådets medlemmer omsatte i 2017 for 2.016.654 kr. og de i alt 132 aktive medlemmer 
optjente ikke mindre end 117.808 kr. i bonus, svarende til en bonus på 892 kr. pr. medlem i snit.

VIL DU HAVE DIN EFTERLØN UDBETALT?
I perioden 1. januar til 30. juni 2018 kan du tage stilling til, om du vil melde dig 
ud af efterlønsordningen og dermed få dit efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, 
eller om du blive i efterlønsordningen og fortsat betale til din efterløn.

Du skal kort sagt vurdere, om du vil beholde muligheden for at trække dig tilbage 
fra arbejdsmarkedet tidligere, eller om du har brug for pengene nu og hér. Om det 
er en fordel for dig at få tilbagebetalt dit efterlønsbidrag skattefrit, afhænger både 
af din alder, dine arbejdsmuligheder og dine forventninger til de kommende år på 
arbejdsmarkedet. Men det er helt op til dig at vurdere hvilket valg, der er rigtigt.

Overvej fordele og ulemper, før du træffer dit valg 
For at gøre det nemt for dig har både DSA og FTF-a samlet information på deres 
respektive hjemmesider om de forhold, du bør 
overveje, så du kan træffe dit valg på et trygt og 
oplyst grundlag.

Det undersøger de fem regioner og Sty-
relsen for Patientsikkerhed i samarbejde i 
2018. Formålet er at afklare, om rapporte-
ringspligten kan justeres, så UTH-rapporte-
ringen understøtter det lokale patientsik-
kerhedsarbejde bedst muligt.

I marts 2017 var Styrelsen for Patientsik-
kerhed på besøg i regionerne. Her lyttede 
styrelsen til sundhedspersonernes erfa-
ringer med rapporteringsordningen for 
utilsigtede hændelser og ordningens rolle i 
patientsikkerhedsarbejdet. 

Styrelsen for Patientsikkerhed havde to 
overordnede konklusioner efter møderne 
med regionerne:
•  Den nuværende rapporteringspligt un-

derstøtter ikke læringsarbejdet lokalt og 
regionalt tilstrækkeligt.

•  Den nuværende rapporteringspligt af-
spejler ikke rapporteringspraksis i alle fem 
regioner.

Overlæge Lena Graversen, som er kon-
torchef i Vidensformidling og Læring, der 
administrerer rapporteringsordningen for 
utilsigtede hændelser, er positiv efter mø-
det med regionerne.

”Det har været afgørende i opbygningen 
af en stærk patientsikkerhedskultur, at 
sundhedspersoner har haft en meget bred 
rapporteringspligt, hvor vi i modsætning til 
mange andre lande ikke kun har rapporte-
ret de mest alvorlige UTH’er. Når man ser 
på danske sundhedspersoners opbakning 
til rapporteringsordningen og antallet af 
rapporter, er der ikke mange lande i verden, 
der kan følge med. Vi har fået etableret en 
god patientsikkerhedskultur. Men vi ser nu 
et behov for at revitalisere og fremtids-
sikre rapporteringsordningen,” siger Lena 
Graversen.

RAPPORTERINGSPLIGTEN 
FOR UTH SKAL UNDER-
SØGES FOR AT STYRKE 
LÆRINGEN
Kommer der læring nok ud af sundheds-

personers rapporteringer af utilsigtede 

hændelser, eller kan vi få bedre læring ud 

af den tid, vi bruger på at rapportere?

Husk at du kan få nedsat dit kontingent, hvis du er på dagpenge. Det 
gælder både for medlemmer, som er ledige og medlemmer, som er 
på fulde dagpenge i barselsperioden. Nedsættelsen betyder at du 
kan nøjes med at betale 298 kr. i kvartalet i den periode du er på 
dagpenge. Du skal henvende dig til Radiograf Rådets sekretariat 
med de nødvendige oplysninger. 

Når du går fra på pension, behøver du heller ikke helt at slippe 
det faglige fællesskab. For kun 147 kr. i kvartalet kan du fastholde dit 
medlemskab og få glæde af at kunne deltage i arrangementer og af 
at fastholde abonnement på Radiografen. 

HVEM KAN FÅ NEDSAT KONTINGENT?

DEN NYE STRÅLEBESKYTTELSESLOV 
VEDTAGET
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BIRMINGHAM 
CHILDREN’S
HOSPITAL

Som en del af Radiologisk 
Afdeling OUH´s udviklings-
plan, blev det besluttet at 
prioritere nogle internatio-
nale studiebesøg med det 
formål at søge inspiration 
til både det faglige i specia-
lerne - men især også det 
organisatoriske, hvor vi på 
radiografniveau har valgt 
subspecialisering inden for 5 
hovedområder, CT, MR, mam-
mografi, intervention og kon-
ventionel røntgen.

I starten af sidste år 

var vi fire radiogra-

fer fra pædiatrisk 

team på radiologisk 

afdeling, Odense 

Universitetshospital, der fik mulighed 

for et studieophold på Englands største 

børnehospital, Birmingham Children’s 

Hospital.

Hospitalet i Birmingham rummer Europas 

største børneafdelinger indenfor brand-

sår, epilepsi, nyre- og levertransplantatio-

ner, cystisk fibrose, neurologi og cancer. 

Yderligere har de Englands største inten-

sivafsnit for børn og huser verdens største 

hospitals skole. De har over 240.000 

patienter årligt og 354 senge fordelt på 

22 afdelinger. Derudover har de adskillige 

daghospitaler og ambulatorier.

Sundhedssystemet i England minder 

overordnet om det danske. Der er be-

handlingsgaranti og både undersøgelser 

og behandlinger er gratis. Dog er der én 

markant forskel. Englænderne betaler 

kun 20% i skat, så de offentlige midler er 

naturligt begrænsede. Staten betaler kun 

til selve behandlingen. Sygehusene er 

derfor i vid udstrækning afhængige af ind-

samlinger og donationer til udskiftning af 

udstyr og inventar. Birmingham Children’s 

hospital har blandt andet et lotteri, hvor 

halvdelen af indtægterne går til gevinster, 

og den anden halvdel fordeles mellem 

hospitalets afdelinger. Desuden er dørene 

til alle hospitalets elevatorer beklædt med 

informationer om, hvordan privatpersoner 

Af   Radiograf Kristian Egebjerg og radiograf Hanne Kjærby, Radiologisk afd. OUH

kan bidrage. Efter endt røntgenunder-

søgelse får patienten udleveret en flyer, 

hvor der står, at der kan sendes en SMS 

med teksten X-RAY for at donere fem 

pund til røntgenafdelingen.

Birmingham Children’s hospitals radiolo-

giske afdeling, hvor vi primært var tilknyt-

tet, udfører årligt 70.000 undersøgelser 

på børn og unge i alderen 0-16 år.

Vores primære fokusområde var Batte-

red child syndrome, gennemlysningsun-

dersøgelser, multitraumer samt generel 

kommunikation og tilgang til udførsel af 

børneundersøgelser.



FEBRUAR 2018   |   RADIOGRAFEN   |   7 

NÅR MAN 
KOMMER TIL 

AFDELINGEN, ER 
DET FØRSTE DER 

SPRINGER I 
ØJNENE, AT ALT 

TYDELIGT 
ER LAVET BØRNE-

VENLIGT.

Når man kommer til afdelingen, er det før-

ste der springer i øjnene, at ALT tydeligt er 

lavet børnevenligt. Væggene er deko-

rede med masser af farver og forskellige 

temaer fra dyreverdenen og Disney. Der 

er et væld af legetøj samt fjernsyn og spil 

i venteområderne. Belysningen i undersø-

gelsesrummene er med bevægelige pro-

jektorer og i forskellige farver og mønstre. 

Selv iltslanger, blyforklæder og afdækning 

ligner noget man kan finde i en legetøjs-

butik. - Det ligner ikke et sygehus, som vi 

kender det fra Danmark.

 

Radiologisk afdeling er udstyret med 

3 ultralyds rum, 3 MR-scannere, 2 CT-

scannere, 2 DR gennemlysning/inter-

ventions stuer, 4 konventionelle DR/CR 

røntgenstuer, 4 CR udefoto apparaturer 

og en traumestue.  Personalet er inddelt 

i 4 teams – UL, CT, MR og konventionel 

radiologi.

De engelske radiografer er yderst gæstfrie 

og imødekommende. Afdelingens sam-

mensætning af personale er samme brede 

mangfoldighed af mange nationaliteter, 

som vi kender det. Jargonen, humoren og 

kulturen på afdelingen minder på de fleste 

områder meget om den, vi er vant til fra 

vores afdeling på OUH. 

Vi møder radiografer, der som os med 

deres fantasifulde, ligetil, imødekom-

mende, nørdede tilgang til livet, teknik-

ken, problematikkerne mv begejstres og 

går op i høj billedkvalitet, strålehygiejne, 

patientkontakt, nyt apparatur, nye ideer 

og nye metoder. De spørger ligeledes 

nysgerrigt og interesseret ind til forhol-

dene i det danske sundhedssystem og 

vores afdelingsstruktur.

Vi låner sygehustøj og får lov til at være 

med og deltage tre dage i alle de under-

Vi slutter i afdelingens kommandocentral 

og vagtværelse; hvor de lyserøde vægge 

er plastrede til med papirer med forskel-

lige instrukser, eksponeringstider, forslag 

mv. Der er fyldt med Pc’er, printere, 

whiteboards, kopimaskiner, faxmaskiner 

og telefoner. Dejavue. Det er for os som 

at gå 10 til 15 år tilbage i tiden – inden 

Lean, inden Virgina Mason, inden alt blev 

ført til protokol, på mail, på infonet og 

papirer og små sedler hang overalt. 

Henvisningerne skrives på papir, som så 

efterfølgende bliver scannet ind i deres 

Ris system og billederne lagres i Pacs. Vi 

erfarer, at radiograferne ofte står med de 

samme udfordringer til henvisningerne, 

som vi kender fra os selv – forkert sidean-

givelse, manglende indikation og mang-

lede information til anamnesen samt 

ønske om stående billeder ved patienter, 

som aldrig har kunnet stå

Radiograferne på afdelingen er tydeligvis 

vant til at arbejde med børn. De er om-

stillingsparate, pædagogiske og gode til 

at ”lege” sig gennem undersøgelserne. 

De møder børnene i øjenhøjde, benyt-

ter sig af musik og legetøj, giver sig tid 

og kommunikerer åbent og ligetil med 

forældre og børn. 

Radiograferne og radiologerne på af-

delingen er meget bevidste omkring 

strålehygiejnen og ALARA-princippet. 

Radiograferne noterer DAP i RIS for hver 

eksponering og holder, efter aftale med 

deres fysiker, 50 kV som nedre grænse 

søgelser, vi ønsker. Så bliver vi vist rundt. 

Gensynets glæde over apparaturer, 

monitorer, pulte, thorax stativer, som vi i 

sin tid havde. Kassetter og det gamle CR-

system, som vi kendte og skiftede for flere 

år siden. Radiograferne fortæller os, at de 

ønsker sig nye apparaturer og DR syste-

mer, men jo er afhængige af de private 

sponsorer. 
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for spændingen. De minimerer antallet af 

projektioner og accepterer billeder, som 

vi nok ville have taget om. Ved røntgen 

af thorax tager de generelt altid kun AP. 

Hånd, fod og fodled i to plan, hvor vi nor-

malt på OUH tager forfra, skrå og lateral 

optagelser. Ydermere prøver de så vidt 

muligt, at omkonvertere røntgenunder-

søgelserne til MR og UL. Radiograferne 

beder oftest forældre og pårørende 

støtte patienten under undersøgelsen, så 

personalet kan forlade rummet ved rønt-

genoptagelsen.

Dagene veksler mellem mange forskel-

lige undersøgelser. Tarmpassager, Colon, 

MCU, Oesophagus, Skoliose, Battered 

Child Syndrome, Traumer, CT og konven-

tionelle knogle og thorax undersøgelser.  

Ikke alle undersøgelserne er på protokol, 

nogle bliver taget lidt ad hoc og efter 

hvad radiologen lige ønsker og vælger. 

Proceduren og antallet af billeder og pro-

jektioner ved battered child syndrom er 

meget lig det vi kender fra OUH.

Ofte må radiograferne gå på intensiv af-

delingen, PICU for at tage sengeliggende 

røntgen af thorax. Paediatric Intensive 

Care Unit er en stor åben intensiv afde-

ling med 31 sengepladser i et lokale med 

gardiner mellem sengene. Der summer 

og støjer af de mange mennesker. Læger, 

sygeplejersker, pårørende, respiratorer 

og de mange apparaturer. Lægerne er 

oftest i egen skjorte, slips og stetoskop, 

sygeplejersker i forskellig farvede hospi-

talskjoler og patienterne ligger i deres 

eget tøj og sengetøj. Over sengene og 

ved siden af sengene har de pårørende 

ofte sat navneskilte, bamser og billeder. 

Traumer, levertransplanterede, hjerte-

patienter og lungepatienter ligger side 

om side. Ved isolerede patienter er der 

sat orange tape på gul-

vet rundt om sengen… 

En noget anderledes 

oplevelse end ved vores 

hygiejneorienterede 

intensiv afdelings enkelt- 

og tomands stuer. 

Vi erfarer, at de ansatte 

i England er inddelt i et 

meget skarpere hierarki 

end vores i Danmark. 

Sundhedspersonalet 

bærer forskellig uniform 

alt efter anciennitet og ansvarsområder. 

Jo mørkere og mere dekorerede kjoler 

jo højere anciennitet. Radiograferne må 

som oftest have godkendt billeder. Det 

minder os om den tid, inden vi god-

kendte egne billeder, hvor vi også stod 

skoleret og ventede ved radiologens side 

for at få besked på, om billederne var ok. 

Vi måtte i løbet af dagene erkende, at 

det til tider skarpere hierarki i England 

kunne være en hindring i samarbejdet – 

især radiograf- og lægegruppen imellem.

Vi får fortalt, at de på den radiologiske 

afdelingen har valgt at subspecialisere 

sig i teams, ligesom hos os selv på OUH. 

Vi taler med radiograferne om de over-

vejende fordele, der ligger i dette - som 

her ved et større sygehus med mange 

forskellige og specielle undersøgelser 

og modaliteter. Mulighederne for kurser, 

efteruddannelse og udveksling er for de 

engelske radiografer, desværre af økono-

miske årsager og manglen på personale, 

ganske få.

Tre fantastiske, spændende, begiven-

hedsrige dage, hvor vi oplevede en 

masse og blev mødt af en gæstfrihed 

uden lige. 

Vi fik nye idéer til indretning af vores un-

dersøgelsesrum og venteområder, så de 

fremstår mere varme, imødekommende 

og børnevenlige med illustrationer på 

væggene og eventuelle projektører til 

lofterne.

Samtidig glædede vi os over at skulle 

hjem til vores strukturerede papirløse til-

værelse, hvor alt er på protokol og PC, og 

hvor henvisninger kommer direkte i Ris.

      BIRMINGHAM CHILDREN’S HOSPITAL

Hospitalet i Birmingham rummer Europas største børneafdelinger indenfor brand-
sår, epilepsi, nyre- og levertransplantationer, cystisk fibrose, neurologi og cancer. 
Yderligere har de Englands største intensivafsnit for børn og huser verdens største 
hospitals skole.

Hospitalet i Birmingham 
har over 240.000 patienter 
årligt og 354 senge fordelt 

på 22 afdelinger. Derud-
over har de adskillige dag-
hospitaler og ambulatorier.
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Et fællesskab, der betaler 
sig – især for dig

Sådan får du 5 % i rente på din lønkonto   

 Du er medlem af Radiograf Rådet og har afsluttet din uddannelse. 

 Du samler din privatøkonomi hos Lån & Spar (LSBprivat®Løn  
er en del af en samlet pakke af produkter og services, som din 
økonomi kredit vurderes ud fra). 

	 Du	behøver	ikke	flytte	dine	realkreditlån.	Men	evt.	ændringer	 
og nye realkreditlån, skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

 De 5 % i rente er på de første 50.000 kr. på løn kontoen.  
Der er 0 % på resten.

	 Rentesatserne	er	variable	og	gælder	pr.	1.	januar	2018.

 Se vilkårene på lsb.dk/medlemsvilkår.

Vidste du, at Lån & Spar er kundeejet? At vi faktisk er ejet af  
bl.a. dig og de andre medlemmer af Radiograf Rådet – og mere 
end	45	andre	organisationer?	Udover	at	være	en	solid	bank	fra	
1880,	er	vi	nemlig	også	en	bank	for	fællesskaber.	

5 % er Danmarks højeste rente 
Med	fællesskabet	følger	ekstra	gode	fordele.	Som	bl.a.	5	%	i	rente	
på de første 50.000 kr. på din lønkonto. Det er Danmarks højeste 
rente og noget ingen andre banker kan matche.

For Lån & Spar er en personlig bank, vi deler med hinanden.

på din
lønkonto

Lån & Spar har samarbejdet med  
Radiograf Rådet siden 2004.  
Det får vi alle sammen mere ud af...

VIL DU HAVE 

5 %  
PÅ LØNKONTOEN

Ring: 3378 1987

– eller gå på  
lsb.dk/frd  

og book møde

Radiograf_180126_5%-C_210x297.indd   1 22/01/2018   10.35
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NU ER FORHANDLINGERNE 
OM OK18 I GANG
Men vidste du overhoved at de var sat på pause?

HEN IMOD SLUTNINGEN af januar kom der så me-

get skred i lærernes forhandlinger om en arbejds-

tidsaftale, at overenskomstforhandlingerne for 

Sundhedskartellets grupper og det øvrige 

offentlige arbejdsmarked nu er gået i gang. 

Forhistorien er, at den samlede fagbevæ-

gelse på det offentlige område har stået 

sammen om at kræve, at der skulle være 

reel fremdrift i forhandlingerne om en 

arbejdstidsaftale for hele undervis-

ningsområdet, før øvrige forhand-

linger om OK18 kunne starte. Det 

var den aftale, der blev suspende-

ret ved lærer lockouten i 2013. 

Det har man dels gjort af ideologiske 

årsager, da man mener at det er helt 

Nu er forhandlingerne i gang og der er 
stadig udfordringer forude. Alligevel er den 
vigtige historie nok den om solidariteten i 
den samlede fagbevægelse på det offent-
lige område ved OK18.

Vi har indgået en musketer-ed i forhand-
lingsfælleskabet – vi står hinanden bi. Og 
netop musketer-eden i Forhandlingsfælles-
skabet er en afgørende forskel fra mange 
af nyere tids andre overenskomstforhand-
linger. 

Den trækker tråde tilbage til den brede 
solidaritet imellem mennesker (ikke fag). 
Til fagbevægelsens arnested og udgangs-
punkt ved overgangen til 1900 tallet. 
Til de brede forlig, hvor faggrupper også 

kæmpede for hinandens rettigheder.
Men også i dag er det vigtigt at vi er parate 
til kæmpe andres kamp. De er parate til at 
kæmpe for os. Den aftale har vi indgået i 
Forhandlingsfællesskabet. 

Du har mulighed for at læse kravkataloget 
med vores og arbejdsgivernes krav på vo-
res hjemmeside – jer der er tilmeldt Radio-
graf Rådets Nyhedsbrev har fået tilsendt et 
link på mail.

Vi har overstået den første udfordring. Læ-
rerenses forhandlinger om en arbejdstids-
aftale. Foran os ligger kampen om AC’ernes 
frokostpause, løft af lavtlønsområdet samt 
vores egen kamp for ligeløn mellem de tra-
ditionelle ”kvindefag” og ”mandefag”.

SOLIDARITETEN VED OK18
EN FOR ALLE OG ALLE FOR EN

uholdbart, at en stor gruppe på 

arbejdsmarkedet skal have deres 

arbejdstid reguleret af en politisk 

vedtaget lov og ikke en aftale. 

Det strider mod den danske 

model med gensidige aftaler på 

arbejdsmarkedet, og det har 

alle organisationerne kæmpet 

for bliver ændret.

Men det var også et resul-

tat af den solidaritet der 

er imellem forbundene 

ved OK18. En gensidig 

aftale om, at alle skal 

være med og at vi kæmper for 

hinanden – også på tværs af 

fagene.
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ORDBOG
Bliv klogere på hvem og 

hvad du skal være opmærk-

som på, når forhandlingerne 

går i gang:

FORHANDLINGSFÆLLES-
SKABET er den fælles for-

handlingsorganisation for 

Radiograf Rådet, Sundheds-

kartellet og 40 andre fagfor-

eninger. Omfatter 564.000 

ansatte i kommuner og 

regioner.

GENERELLE KRAV er de em-

ner som forhandles i fælles-

skab gennem Forhandlings-

fællesskabet. Eksempelvis 

lønstigninger til alle, ferie, 

barsel, TR og MED. Kravene 

forhandles af formændene 

for de største organisatio-

ner, bl.a. Grete Christensen, 

formand for Sundhedskar-

tellet.

LOKAL LØN er en løn der 

aftales ud over grundlønnen 

og en del af lønnen lokalt 

på arbejdspladsen. Det er 

oftest tillidsrepræsentan-

ten, der forhandler med 

ledelsen, og ca. 8-10 % af 

lønnen er i dag aftalt lokalt. 

Tidligere kaldte man lokal 

løn for ny løn.

REALLØN er værdien af dine 

penge i forhold til prisstig-

ningerne. Hvis priserne i 

samfundet stiger mere end 

din løn, falder reallønnen. 

Og omvendt.

REGULERINGSORDNINGEN 

er en ordningen der sikrer, 

at de private og offentlige 

lønninger følges ad.

URAFSTEMNING benyt-

tes når der er indgået en 

ny overenskomst. Så skal 

den sendes til urafstemning 

blandt medlemmerne, der 

tager stilling til, om den er 

god nok og kan vedtages.

Når det bliver tid til at stemme om resultatet 

af overenskomstforhandlingerne i 2018, så vil 

det for første gang foregå udelukkende elek-

tronisk. Ved OK13 og OK15 blev stemmesed-

lerne både sendt med post (brev) og e-mail. 

Ved OK18 sendes stemmesedlerne KUN ud 

elektronisk på mail.

Vi sender til de e-mailadresser vi har 

i medlemssystemet, så hvis du er 

i tvivl om, hvorvidt vi har din 

korrekte e-mailadresse, så 

anbefaler vi, at du logger ind 

på hjemmesiden og opdaterer 

dine kontaktoplysninger inden 

den 1. marts.

HVORFOR KUN ELEKTRONISK 
STEMMESEDDEL?
Det skyldes primært, at Post Nord, tidligere 

Post Danmark, siden sidste overenskomst har 

ændret på deres forsendelser, således at alm. 

breve nu er så længere undervejs, at de ikke 

kan nå frem inden en evt. afstemning afslut-

tes. Post Nord har dog muligheden for deres 

Quick Breve med hurtig omdeling. Desværre 

har både vi, og andre organisationer, erfa-

ret, at denne forsendelsesform langt fra er 

pålidelig. Derfor har Radiograf Rådet taget 

konsekvensen og sender kun stemmesedler 

elektronisk. Da det ikke giver mening at be-

nytte en tjeneste vi alligevel ikke kan stole på.

INFORMATION VED URAFSTEMNING.
Vi skriver selvfølgelig en nyhed på hjemme-

siden og på Facebook, når urafstemningen 

går i gang og det er tid til at holde øje med 

din e-mail. Og generelt er Facebook 

et godt sted at følge med under 

OK18, da vi løbende underretter 

med OK18 relateret indhold.

URAFSTEMNINGEN 
STARTER: 

Ved urafstemningens start sender 

vi elektroniske stemmesedler til alle de 

stemmeberettigede medlemmer som 

vi har en e-mailadresse på. Den indeholder 

et link til afstemningsmodulet, samt en 

personlig kode

PÅMINDELSE OM AT STEMME: 
Under urafstemningen sender vi påmindel-

ser til de medlemmer der endnu ikke har 

stemt, med opfordring om at gøre dette. 

Påmindelserne vil blive sendt til den e-mail 

vi kender, samt på SMS, hvis et mobilnum-

mer er tilgængeligt.   

URAFSTEMNING OK18
For første gang sendes stemmesedler kun ud pr. mail. Du kan med 
fordel logge ind på hjemmesiden og tjekke dine kontaktoplysninger.

RADIOGRAF RÅDET I FORHANDLINGS-
FÆLLESSKABET OG SUNDHEDSKARTELLET
RADIOGRAF RÅDET er en af de 11 orga-

nisationer i Sundhedskartellet. Ved de 

specifikke forhandlinger er Dansk Sygeple-

jeråd og Radiograf Rådet i samme særlige 

gruppe og forhandler sammen. 

SUNDHEDSKARTELLET består af 11 sund-

hedsfaglige organisationer, der repræ-

senterer ca. 113.000 medlemmer på det 

danske arbejdsmarked. I Sundhedskartellet 

forhandles de krav, som er specifikke for 

Sundhedskartellets organisationer – det 

kalder vi de specielle krav. Det er f.eks. hér, 

der forhandles om løn til særlige grupper, 

pension, arbejdstid, kompetenceudvikling 

mv.

FORHANDLINGSFÆLLESSKABET består af 51 

organisationer, der tilsammen har mere end 

564.000 medlemmer på det kommunale og 

regionale område. Forhandlingsfælleskabet 

forhandler de krav, som gælder for ansatte 

i kommuner og regioner – det kalder vi de 

generelle krav. Det er f.eks. hér, der forhand-

les generelle lønstigninger, reguleringsord-

ning, barsels– og senioraftaler mv.

Under forhandlingerne nedsættes der to 

forhandlingsdelegationer i Forhandlings-

fællesskabet – én på det regionale og én på 

det kommunale område. Sundhedskartel-

lets formand Grete Christensen er forhand-

lingsleder på det regionale område. 
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Af   Troels Jeppesen

FAGFORENINGERNES  
KAMP FOR RETTIGHEDER
Det har været en hård lang kamp for fagforeningerne at nå de 
rettigheder du har i dag – en kamp der især ved de sidste  
overenskomster er blevet voldsomt udfordret.

1866
1897 1950’erne

1899
1901

1919
1925

1932

SEPTEMBERFORLIGET 
I 1890erne kæmpede fagfor-
eningerne for bedre løn, kortere 
arbejdstid og retten til at være 
i fagforening. Kampen var hård, 
og den største arbejdskamp blev 
storlockouten i 1899, hvor ar-
bejdsgiverforeningen en gang for 
alle ville sætte fagforeningerne 
på plads. Efter fire måneders kon-
flikt måtte arbejdsgiverne indse, 
at fagforeningerne var kommet 
for at blive. Septemberforliget 
anerkendte arbejdernes ret til at 
organisere sig, men bekræftede 
også arbejdsgivernes ret til at 
lede og fordele arbejdet. Det er 
dette forlig der er grundstenen i 
den måde vi forhandler i dag.

8-TIMERS DAGEN 
Københavnske murere, tømrere 
og murerarbejdsmænd, begyndte 
i 1919 en strejke for det gamle 
krav om en ottetimers arbejds-
dag. Måske kender i de gamle 
billeder med parolen: 8 timers 
arbejde, 8 timers frihed 8 timers 
hvile. Den 17. maj 1919 blev en ny 
overenskomst, der indbefattede 
reglen om en ottetimers dag, 
vedtaget. Det betød, at arbejds-
tidsnedsættelsen skulle gennem-
føres hurtigst muligt i de fag, hvor 
arbejdsgiverne og arbejderne var 
enige, og i samtlige fag skulle det 
ske senest 1. januar 1920.

GIFTE KVINDERS  
RET TIL ARBEJDE 

Mellemkrigstiden bød på 
både frem- og tilbageskridt 
for kvindebevægelsen. In-
den for de politiske partier 
opstod særlige kvindeorga-
niseringer og kvindeudvalg, 
dog ofte mod partiledel-
sens vilje. På arbejdsmar-
kedet var der en stigende 
kvindelig organisering med 
stigende medlemstal i de 
kvindelige forbund, men 
samtidig forsøgte man på 
grund af arbejdsløsheden 
at trænge kvinderne ud af 
arbejdsmarkedet. Der skete 
bl.a. flere afsendelser af 
kvinder med den begrun-
delse at de var gift.
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GODSEJERVÆLDET 
Danmark tabte krigen til 
Tyskland i 1864, og det 
førte til at junigrundloven 
fra 1848 blev revideret. Den 
ny lov fra 1866 svækkede 
demokratiet. Stemmeret-
ten var kun for mænd med 
en vis indkomst, som var 
jordbesiddere. Kvinderne 
havde ingen stemmeret og 
det samme gjaldt ”arbejde-
ren”, der i perioden flyttede 
til byerne og levede under 
kummerlige forhold. Det 
forhold blev først ændret 
med grundlovs-
ændringen i 1915. 
Arbejdsugen var 6 
dage med arbejde 
fra solopgang til 
solnedgang, også 
for børn. 

DANSK ARBEJDSFORMANDS-
FORBUND DANNES
Det voksende antal industriarbejdere 
levede under kummerlige forhold, og 
nederst i hierarkiet var arbejdsmæn-
dene. Alligevel lykkedes det i 1897 for 
M.C. Lyngsie at danne et fagforbund for 
ufaglærte - Dansk arbejdsmandsforbund, 
DAF - med ca. 14.000 medlem-
mer. DAF blev hurtigt landets 
største fagforbund, selvom 
forbundet ikke altid var 
enig med DsF (senere 
LO). Efter en større kon-
flikt i DsFs hovedbesty-
relse i 1925, valgte DAF 
at melde sig ud og kom 
først med igen i 1929.

KVINDELIGT ARBEJDER-
FORBUND (KAD) DANNES 
Kvindeligt Arbejderforbund blev 
grundlagt på en beskeden formue 
på 100 kr. Den første kongres 
blev holdt i forsamlingsbygnin-
gen i Rømersgade i 1901 (i dag 
Arbejdermuseet), og KAD’s første 
formand, Olivia Nielsen åb-
nede kongressen. 
Kvinderne måtte 
klare sig selv i 
begyndelsen 
og fik ikke 
megen hjælp 
fra mændene, 
men det slog ikke 
de kvindelige 

pionerer 
ud. 

STORKONFLIKT 
Ved overenskomst-
forhandlingerne 
i 1925 krævede 
arbejderne lønforhø-
jelser, der svarede 
til prisstigningerne. 
Arbejdsgiverne 
ønskede lønnen 
sænket med ti pro-
cent. Det førte til en 
konflikt af hidtil uset 
omfang. Statsminister 
Stauning forsøgte at 
forlige parterne, men 
det lykkedes ikke. 
Arbejdsmændene 
sagde nej. 

FREMSKRIDT 
Arbejdsmarkedet var 
præget af en del uro og 
arbejdsløshed, men alligevel 
var der en vældig optimisme 
og tro på fremtiden, og der 
skete revolutionerende ting 
i produktionen på grund af 
den teknologiske udvikling. 
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I Danmark er det ikke politikerne, der beslutter løn- og arbejdsforhold. 

Det gør arbejdsmarkedets parter – fagforeninger og arbejdsgiver-

organisationer. Det har de gjort i langt over 100 år, i det man kalder 

”Den Danske Model”.

Men det har ikke altid været sådan. For mere en 100 år siden var der 

ingen rettigheder. Alle arbejde fra solopgang til solnedgang i 6 af 

ugens dage og uden væsentlige fridage og helligdage – også børn. 

Der var ingen sikring ved ulykker og ingen understøttelse. 

Meget af det der i dag tages for givet, er rettigheder arbejderne har 

tilkæmpet sig, og som kun er blevet til noget fordi tidligere genera-

tioner stod last og brast. Det har været en hård lang kamp for fagfor-

eningerne – en kamp der især ved de sidste overenskomster er blevet 

voldsomt udfordret. 

Herunder kan du se en opsummering af de vigtigste milepæle i fagbe-

vægelsens historie.

1969
1973 1950’erne

1995
1999

2002
2008

2013

TJENESTEMANDS-
REFORMEN 
Tjenestemandsreformen 
af 1969 gennemførte 
forbedringer af tjeneste-
mændenes lønforhold, 
så de kom på højde med 
det niveau, som de over-
enskomstansatte – ikke 
mindst på akademiker-
området – havde opnået 
i løbet af 1960’erne. Det 
er bl.a. den, der har 
været fastlåsende i 
forhold til kvindefagenes 
lønskala.

SYGEPLEJERSKER,  
RADIOGRAFER  
OG LABORANTER I 
STREJKE OG LOCKOUT
1995 udtrådte DSR, der også 
forhandler for radiograferne, sam-
men med laboranterne af de fælles 
KTO-forhandlinger for at forsøge 
at opnå et bedre resultat selv. Det 
endte med en månedlang konflikt 
både i amter og kommuner. Fra 1. 
maj deltog i alt ca. 7.000 syge-
plejersker og radiografer, hvoraf 
godt halvdelen var lockoutet 
af Amtsrådsforeningen. Med et 
lockoutvarsel fra KL ville konflikten 
blive udvidet fra 1. juni og dermed 
ramme alle menige sygeplejersker i 
den kommunale hjemmepleje. Men 
forinden greb Folketinget ind og 
dikterede det samme resultat som 
de øvrige organisationer i KTO.

FOR FØRSTE GANG  
SAMLET MÆGLINGS - 
FORSLAG FOR AMTER  
OG KOMMUNER
På grund af uenighed – især 
om lokal løndannelse – var det 
ikke muligt på det kommunale 
område at nå til et forlig. Derfor 
blev forhandlingerne overført 
til Forligsinstitutionen, hvor det 
med stort besvær lykkedes at nå 
et kompromis i form af et samlet 
mæglingsforslag. Det blev vedta-
get med snævert flertal, hvilket i 
flere organisationer gav anledning 
til stor turbulens, da medlemmer-
ne blev underlagt resultatet selv 
om der – eksempelvis i DSR (som 
også talte FRD, som Radiograf 
Rådet hed) og DLF – var markante 
nej-flertal.  
Turbulensen var med til at Sund-
hedskartellet brød med KTO og 
blev selvstændig forhandlings-
part, hvilket de var indtil dannel-
sen af Forhandlingsfællesskabet 
i 2014. 

LOCKOUT OG  
POLITISK INDGREB 
PÅ LÆREROMRÅDET
I 2013 anvendte arbejds-
giverne for første gang 
lockout våbnet uden fore-
gående strejkevarsel. Kon-
flikterne opstod omkring 
undervisningsområderne 
på det statslige område 
(gymnasier, erhvervsskoler, 
SOSU-skoler, VUC’er, frie 
grundskoler, produktions-
skoler osv.) og på det kom-
munale område (folkesko-

len, sprogcentrene og 
ungdomsskolerne). 
De handlede om 
den afvikling af 
områdernes ar-

bejdstidsreg-
ler, som de 

offentlige 
arbejds-
givere 
havde 
gjort til 
hoved-
krav. 
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SYGEHUSKONFLIKT
Dansk Sygeplejeråd, DSR, og de øvrige 
organisationer for de mellemuddannede 
grupper på sygehusområdet var ikke 
tilfredse med deres lønindplacering, 
som fulgte af tjenestemandsreformen 
af 1969. Det lykkedes for sygeplejer-
skerne med aftalerne per 1. april 1971 
at få et vist lønløft. Da de andre grup-
per ikke kunne få det samme, førte 
det til en kortvarig sygehuskonflikt i 
1972 -73 og en længere henover års-
skiftet 1973-1974. Således opnåede 
sundhedsgrupperne i første halvdel 
af 1970’erne en forbedring af deres 
lønforhold, men det var langt fra 
tilstrækkeligt til at opfylde organisatio-
nernes krav. Det har siden ført til nye 
konflikter på dette område.

DET MESTE AF  
SUNDHEDSKARTELLET  
I KONFLIKT MED  
DSR I SPIDSEN
Med OK 1997 forsøgte DSR at 
gå en ny vej ved at acceptere 
et gennembrud for den lokale 
løndannelse, som sygeplejer-
skerne ellers hidtil havde været 
meget imod. Desuden blev der 
efterfølgende med Sundheds-
kartellet i 1997 med Syge-
plejerådet i spidsen skabt en 
organisatorisk nydannelse, der 
samlede 11 organisationer for 
mellemuddannede grupper på 
social- og sundhedsområdet. 

SUNDHEDSKARTELLET,  
FOA OG BUPL I  
LANGVARIG KONFLIKT 
Forhandlingerne i 2008 foregik på 
toppen af højkonjunkturen med store 
forventninger på baggrund af forligene 
i den private sektor i 2007 og med krav 
om et lønløft til en række af de store 
kvindedominerede fag. Samtidig var 
der i optaktsfasen en stærk politisk 
indblanding med løfter om ekstraordi-
nære forbedringer specielt til udvalgte 
kvindegrupper. Forhandlingerne kunne 
derfor næsten ikke undgå at ende i kon-
flikt. Konflikten på Sundhedskartellets 
område varede i 2 måneder, og endte 
med at give de strejkende en lidt større 
lønstigning end det øvrige KTO. 



RETTIGHEDER MED OVERENSKOMST 
MINDSTE GRUNDLØN SOM UDGANGSPUNKT

Mindst 13,51 % arbejdsmarkedspension 

= minimum 38.830 kr.

1,95 % særlig feriegodtgørelse = 2.730 kr.

6. ferieuge i ekstra ferie = 5.527 kr.

½ times betalt spisepause = 19.420 kr.

I alt = 66.507 kr.

Barns 1. og 2. sygedag 

= 1.105 eller 2.211 kr. pr. barns sygeperiode

2 omsorgsdage pr. barn pr. år = 2.211 kr.

Barns hospitalsophold (10 dage inden for 1 år) 

= 11.054 kr. pr. barns ophold

Fuld løn i 30 uger for mødre og fælles 

i barselsperioden = 36.750 kr.

Fuld løn i 7 uger for fædre = 8.575 kr.

Yderligere fuld løn fr 8. til 4. uge 

(4 uger) før fødsel = 22.108 kr.

2 uges ekstra fædreorlov på fuld løn = 14.300 kr.

Det år man fylder 60 – 1 dag = 1.105 kr.

Det år man fylder 61 – 2 dage = 2.210 kr.

Fra året man fylder 62 – 3 dage = 3.315 kr.

RETTIGHEDER UDEN OVERENSKOMST

Ingen arbejdsgiverbetalt pension (kun ATP)

Kun 1% i særlig feriegodtgørelse

Ingen ekstra ferie ud over de 5 uger

Ingen betalt spisepause

Ingen barns 1. og 2. sygedag 

Ingen omsorgsdage 

Ingen omsorgsdage ved barns 

hospitalsophold 

Kun barselsdagpenge**

Kun barselsdagpenge**

Ingen barsel i 8. til 4. uge før fødsel

Ingen ekstra fædreorlov 

Ingen ekstra fridage fra det fyldte 60 år

Gælder alle

Børnefamilier

Seniorer

DIN OVERENSKOMST ER MINIMUM* 
66.507 KRONER VÆRD OM ÅRET, SELVOM 
DU BIBEHOLDER DIN GRUNDLØN!
Den overenskomst, som sikrer dig de fleste af dine rettigheder, 

og som du betaler Radiograf Rådet for at forhandle og kæmpe 

for, sikrer dig faktisk en ret stor værdi, udover det der forhand-

les til din løn. 

Det er ikke alle ting i din overenskomst der kan gøres op i 

penge. Sikkerhed i ansættelsen, værn om rettigheder og frihed, 

assistance fra tillidsrepræsentant og alt det vi normalt kan op-

summere som ”forsikringen” af dig i din ansættelse er svære at 

gøre op. Det samme er værdien af det faglige arbejde vi vareta-

ger for radiograffaget.

Men der er også dele som kan gøres op i kroner og ører. Som kun 

er blevet til fordi der har været en fagforening til at forhandle dem, 

og som kun er sikret igennem den forhandlede overenskomst. 

Vi har lavet et groft regnestykket for dig. Så kan du helt konkret 

se, hvor meget din overenskomst er værd. Hvert eneste år.

*)  Beløbene er udelukkende regnet ud fra grundlønnen (287.413 kr./år) som ansat uden nogen former for tillæg eller lokalløn. For alle radiografer,  
som er i vagt eller får tillæg – enten centralt aftalt, lokalt aftalt eller stedtillæg – er beløbet højere.

**) Beløbet er baseret på grundløn (1.105 kr./dag) fratrukket dagpengesatsen (860 kr./dag). 
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2018 

Traditionen tro byder Syddanmarks 
regionsbestyrelse samt Radiografrådet 

velkommen til eventyrløb 

Kr. himmelfartsdag  
torsdag d. 10. maj 2018 

TILMELDING TIL LØB
EV

ENTYRLØB

STARTTIDER:
2,1 km børneløb starter kl. 10.00

10 km løb starter kl. 10.30

5 km løb starter kl. 11.15 

Efter løbet er der koncert med TV2 

for deltagerne i Eventyrløbet.

STARTSTED:
Højstrupvej 5 ved Odense Idrætspark. 

Radiograf Rådets stand vil stå det sæd-

vanlige sted med pølser, brød, øl og 

vand.

PRISER:
5 OG 10 KM:
0-8 år      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 kr.

9-14 år      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110 kr.

Fra 15 år     . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160 kr.

BØRNELØB:
3-14 år:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 kr.

Voksne ledsagere  . . . . . . . . . . . .  160 kr.

Dette beløb dækker kun tilmeldingen til 

løbet. Radiografrådet vil være vært ved 

standen, hvor der er mad og drikke.

TILMELDING:
Tilmelding skal ske senest tirsdag den 

03. april 2018. 

Først overføres der penge tilsvarende 

antal deltagere, alder og løb til 

Radiograf Rådets konto:

Reg.nr.: 1551 konto nr.: 310 106 5545. 

I bemærkning på indbetalingen oplyses: 

Eventyrløb og navn

Vigtigt!! Skriv på indbetalingen, at det 

er til Eventyrløbet og navnet på indbe-

taler.

Derefter sender I en mail til 

rene.bengtsen@rsyd.dk hvor I skriver:

•  Navne og fødselsdage på alle  

deltagere

•  Antal km der skal løbes og forventet 

tid (eller samme tid som sidst)

•  Beløbet I har indbetalt på Radiograf 

Rådets konto

• Mailadresse I kan kontaktes på

Der vil derefter komme info ud til alle 

tilmeldte pr mail.

Dette skal gøres hurtigst muligt og al-

lersenest 03. april 2018, da prisen for 

deltagelse stiger efter denne dato.

Hvis du/I ikke når at tilmelde Jer via 

Radiograf Rådet inden 03. april 2018. 

bedes du/I selv tilmelde Jer via 

www.eventyrlobet.dk.

Vi håber, at I kommer ud til en hyggelig 

dag med løb, øl, sodavand og pølser. 

Der er mulighed for efterfølgende kon-

cert for alle deltagere i Eventyrløbet.
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MULIGHEDER 
FOR MR ANGIOGRAFI

Vi har på Kolding 

Sygehus en meget 

stor Karkirurgisk af-

deling med speciale 

i underekstremiteter, 

og det var derfor oplagt, at vi begyndte, 

at lave MR angiografier på undereks-

tremiteterne, da vi fik vores første MR 

scanner tilbage i 2002. Igennem årene 

er både scannere, coils og sekvenser 

blevet optimeret flere gange. I kernen 

har altid ligget en kontrast-forstærket 

angiografi (CEMRA). Denne er gennem 

årene også blevet ændret i takt med 

udviklingen - først med bolustiming si-

denhen med bolustrack. Kontrastmæng-

den var i mange år høj, 40 ml kontrast 

har været brugt i tidernes morgen, men 

på nuværende tidspunkt er den reduce-

ret til 15 ml.

Så kom NFS til verden, og der blev 

herefter efterspurgt angiografier med 

mindre kontrast eller endda helt uden.  

Philips, hvilket er udbyder på vores to 

1,5T scannere, kom på banen, og udvik-

lede TRANCE, som vi desværre aldrig fik 

kørt rigtigt ind på UE. Dog anvender vi 

TRANCE på nyrearterierne.

I 2015 blev det besluttet, at Kolding 

Sygehus skulle have en ny MR scanner, 

og at det skulle være en 3T scanner. Det 

var under besigtigelse i Erlangen hos 

Siemens, at vi første gang hørte om QISS 

angiografi. En ny metode til, at lave non-

kontrast angiografi, specielt designet til 

patienter med dårlig nyrefunktion. QISS 

Fig.1

Fig.2

Af   Per Ulrich, Radiograf, MR Team-specialist, Kolding Sygehus
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fik et smil frem på vores læber, da det 

var det vi gik og ventede på. Det lyk-

kedes os, at få lagt QISS med i software 

pakken, hvis Siemens skulle gå hen og 

vinde udbuddet. Det gjorde de, og QISS 

kom til Danmark.

QISS (QUIESCENT INTERVAL
SINGLE SHOT)?
QISS er en robust scan-teknik, som ikke 

er særlig følsom overfor bevægelse, 

variation i flow og arytmi. QISS benyt-

ter sig ikke af subtraktion, som vi kender 

fra ”normal” CEMRA. Dette giver os et 

højere SNR, og færre bevægelses ar-

tefakter. QISS udnytter patientens EKG 

signal, til at time pulsene. (Kan evt. også 

trigges via pulsen). 

Den måde det praktisk udføres på er, at 

der bruges intervallet mellem patien-

tens R-”peaks” på EKG’et, det såkaldte 

RR-interval. Længden af RR-intervallet 

er afgørende for hvilken Accelerations 

faktor vi skal scanne med.

Efter R-peaket er der et trigger-delay 

(TD) på 100ms før det arterielle blod 

løber ind i det pågældende snit. Når TD 

100ms er gået, satureres det venøse 

blod væk med en venøs saturations puls. 

Herefter satureres selve snittet for at 

fjerne baggrunden. Efterfølgende er der 

tilbage et Quiescent Interval (QI) hvor 

frisk blod løber ind i snittet. QI interval-

let er langt nok til, at selv langsomt lø-

bende blod kan fylde snittet. Efter QI vil 

en fedtundertrykkende TrueFISP-single-

shot-readout puls fylde K-space. Et snit 

pr. hjerteslag. Denne proces gentages 

for hvert enkelt snit vi skanner.

Der skannes i blokke af 50 snit fra fød-

derne og opefter. Det tager ca. 30 min, 

at scanne begge ben, skal vi have bæk-

kenet med fordobles tiden nemt. Dette 

skyldes, at man fra lysken og opefter er 

nødt til at scanne med Breath-hold. 

QISS er ikke ”designet” til abdomen, så 

alt fra lysken og opefter, vil være meget 

præget af respirationsartefakter. Dette 

på trods af Breath-hold sekvenser. Man 

er nødt til, at bede patienten om at 

holde vejret i 15-20 sekunder, 15-20 

gange pr blok (min. 2 blokke). Scannin-

gen i abdomen er derfor ikke særlig god 

rent diagnostisk, men det er dog bedre 

Rådata af a. poplitea, der kan efterfølgende kan laves MiP på dem.

QISS                                                                            CEMRA

end ingenting. Patientgruppen til QISS 

er patienter der har for dårlig nyrefunk-

tion til at gennemføre en alm. kontrast-

forstærket angiografi.  

Siemens’ protokol ligger op til, at 

scanne i 8-10 blokke, og scanne det 

hele på en gang. Vi har, på Kolding 

Sygehus, i stedet valgt, at dele den op i 
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3 ”sekvenser” af 2-3 blokke, og så scanne 

crura for sig, femur for sig og bækkenet 

for sig. Skulle patienten vælge, at op-

give scanningen inden vi er helt færdige, 

vil vi alligevel have brugbare sekvenser 

af f.eks. crura. Vores patientkategori er 

oftest ældre mennesker med claudika-

tio/iskæmi smerter, der har svært ved at 

ligge stille i længere tid.

Til sidst køres der en QISS sekvens over 

fødderne.

Skulle en alm. kontrast-forstærket angio-

grafi fejle, og der ses venøst tilbageløb 

på crus, hvilket selvfølgelig vanskelig-

gør diagnostikken betydeligt, supple-

res denne scanning med en QISS over 

begge crura.

QISS har dog også sine ulemper. Udover 

den relativ lange scantid, op til 75 min., 

er det også tidskrævende at klargøre 

patienten til scanning. Da scanningen 

benytter EKG skal disse elektroder på-

føres, men på en 3T er det svært at få et 

brugbart signal, så huden skal rengøres 

med ”skin prep-gel”, for at få et optimalt 

signal, inden 3T godkendte elektro-

der kan påføres. Det kræver 1-2 over-

flade coils (2x Body-18 eller 1 Body-18 

og 1 Body-32) sammen med PV-coilen 

henover patientens ben. Den er meget 

følsom for susceptibilitets artefakter, og 

kan derfor ikke give brugbar information 

af blodbanen tæt ved diverse metalpro-

teser eller søm/skruer.

På trods af diverse begrænsninger ved 

QISS, er det et fremragende alternativ til 

en CEMRA for patienter med dårlig eller 

ingen nyrefunktion

 QISS af begge fødder. QISS af begge crura.

QISS over 
a. iliaca 
som ikke 
kan ses 
pga. hof-
teprotese 
artefakt.

QISS rådata over 

hofteniveau med 

tydelig suscepti-

bilitets artefakt.

DIXON UE-ANGIOGRAFI.
I 2014, da vi købte en Philips Ingenia 

scanner, blev der lovet en ny metode til 

at scanne UE-angiografi - DIXON angio-

grafi. En ny teknik, der på dette tids-

punkt, var ved at udkomme. Diverse årsa-

ger forhindrede os dog i, at få teknikken 

før rel.5.3 i foråret 2016.

Når der køres en ”alm.” CEMRA, UE an-

giografi, bruges der en T1w FFE. Fedt 

er lyst på en T1w FFE, men det kan vi 

ikke lide på en angiografi, og det skal 

derfor fjernes. Man kan ikke anvende 

en alm. fedtsuppression sekvens som 

SPIR eller SPAIR, da de øger vores TR 

og derved vores scantid. De vil også 

give en uens fedtsuppression, grundet 

forskellig vævssammensætning. Fedt 

er hovedårsagen til, at vi laver sub-

traktion (maske-billeder) ved CEMRA 

scanning.
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Tydelig susceptibilitets artefakt fra 
hofteprotese.

DIXON angiografi femur-serie.               DIXON angiografi crus-serie.

Artefaktet er delvis subtraheret og a. 
iliaca kan ses.

DIXON angiografi bækken-serie.

Dixon angiografi 

mobiview.

Subtraktion er ikke uden udfordringer. 

Det tager længere tid, da alle sekven-

ser skal scannes 2 gange, der er risiko 

for bevægelser (dårlig subtraktion) 

og så er billederne mere støjfyldte. 

Subtraktion har nu også sine fordele. 

Susceptibilitets artefakter fra kunstige 

hofter, knæ eller marvsøm, subtrahe-

res også.

DIXON angiografi er, som sagt, des-

værre ikke så velegnet, at bruge når 

patienten har proteser/marvsøm mm., 

da man ikke får subtraheret disse 

artefakter på en DIXON FFE sekvens. I 

disse tilfælde benyttes CEMRA.

På Kolding Sygehus har vi nu fået 2 

nye metoder til, at lave MR angiogra-

fier indenfor de sidste par år. De har 

givet os en fleksibilitet vi ikke tidligere 

har haft. Vi bruger stadig vores gamle 

almindelige kontrast-forstærkede 

scanning meget (vi har kun DIXON 

angiografi licens på én scanner), da 

vi har mange patienter med prote-

ser. Men med DIXON og QISS føler vi 

os godt udrustet til fremtidens nye 

opgaver indenfor karundersøgelser 

af underekstremiteterne. Både vores 

radiologer og karkirurger er meget 

tilfredse for de billeder de får fra både 

DIXON og QISS.

MR team-specialist, 

Radiograf Per Ulrich

Kolding Sygehus.

Fig. 1. og 2. er taget fra Siemens 

materiale omkring QISS.
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BILLEDDIAGNOSTISK

ÅRSMØDE
I ET NYT

LYSNYT LYS

Et nyt forum så sidst i januar 2018 dagens lys: Billeddiagno-
stisk Årsmøde 2018 hvor radiograferne sammen med radio-
logerne, ultralyds og nuklearmedicinerne kunne dele viden 
og netværke i et fælles arrangement over 3 dage.

Af   Claus Brix

Årsmødet blev 

afholdt i Odenses 

nye store konferen-

cebygning ODEON, 

og med godt 300 

deltagere i optil 4 foredragsrum, 26 ud-

stillere og godt 20 posters var der lagt 

lidt større op end normalt. Radiogra-

ferne havde eget program i et rum over 

2 dage men deltagerne kunne tilmelde 

sig de dage der havde interesse og frit 

vælge de foredrag som man ønskede. 

At radiograferne i dagligdagen arbejder 

tæt sammen ved vi, men også præsen-

tationerne bar præg af grupperne går 

sammen om forskning og udvikling –  

mange posters og foredrag var tvær-

professionelle og i foredragsrummet 

for frie foredrag indgik radiografer på 

lige fod, og på samme høje niveau, som 

radiologer og yngre læger.  Program-

met var også uden professionsbeteg-

nelse på oplægsholderne, hvilket var 

for at indikere, at vi deltog på et lige 

grundlag.

Radiograf Rådet havde valgt at sætte 

fokus på Ultralyd med 2 sessioner.  Ude-

fra havde vi hentet anæstesiolog Erik 

Sloth og lektor Kari Vikestadt fra Norge.  

Erik Slots fokus var at Ultralyd ikke kun 

er for radiologer og læger, mens Kari 

Vikestadt fremlagde undersøgelser fra 

Norge, der viste at trænede radiogra-

fer dér er på niveau med radiologer, 

når det gælder ultralyd.  Malene Roland 

Pedersen (radiograf, PhD stud.) samt 

specialeradiograf Karl Erik Stovgaard fra 

Vejle Sygehus holdt oplæg der også trak 

radiologer og yngre læger ind.

AKUT RADIOGRAFI, JURA OG DOSIS
Akut- og traumeradiografien trak et 

større tværprofessionelt publikum og vi-

ste, at der er en bred interesse for dette 

”nye” speciale. Det er et område hvor 

radiografer arbejder tæt sammen med 

mange andre professioner og hvor ra-

diografernes områder kan brede sig ind i 

andre professioners.  Her trak specialera-

diograf Kristian Blessing fra OUH læsset 

som chairman og oplægsholder, supple-

ret af forskningsradiografer, radiografer 

og læger fra OUH og Rigshospitalet.  

Sundhedjura er et hot topic. Duoen 
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Shady Khalil, radiograf på OUH Svendborg og sundheds-

jurist Kent Kristensen tog eksempler fra den sundhedsan-

sattes hverdag ind i IT-mulighederne, og fortalte om de 

juridiske krøller man kan blive viklet ind i.

Udover sundhedsjuraen kunne vi fredag høre radiograf 

Christina Thisted-Høeg, der fortalte om lavdosis CT til 

lungeundersøgelser vs. røntgen af thorax.  Kvalitetsko-

ordinator og afdelingsradiograf Kenneth Reff fra Rigsho-

spitalet holdt oplæg om e-learningsprogram der blev 

anvendt for at sikre undervisning af andre personale-

grupper i strålebeskyttelse.  Afslutningsvis satte sek-

tionschef Hanne Waltenburg fra SIS fokus på den nye 

bekendtgørelse der netop er trådt kraft sammen med de 

vejledninger der er på vej.

25 radiografer havde fundet vej til årsmødet – relativt få 

i forhold til beliggenheden og den chance der er for den 

nationale tværprofessionelle vidensdeling.  Nu skal vi – 

sammen med radiografer, ledere samt uddannelserne - i 

gang med at kigge på hvordan vi kan understøtte dette 

billeddiagnostiske forum på dansk jord så det bliver at-

traktivt for at flere radiografer og radiografstuderende 

deltager, vidensdeler og tage nyt med hjem til afdelin-

gen. Sæt allerede nu x i kalenderen 22. – 24 maj 2019 hvor 

Billeddiagnostisk Årsmøde 2019 bliver en del af Nordisk 

Kongres 2019 i København.

Malene Roland Pedersen og Erik Sloth satte ultralyd i fokus.



22   |   RADIOGRAFEN   |   FEBRUAR 2018  

T I D S P L A N : 
16:15-16:45  Kaffe/te med kage

16:45-18:00  Regionsgeneralforsam-

ling

18:00-19:30  Underholdning ved Tho-

mas Grønnemark 

19:30-20:30  Region Midtjylland er 

vært ved spisning (obs: 

Tilmelding)

20:30-21:00  Regionsgeneralforsamlin-

gen genoptages ved evt. 

manglende punkter

 

Tilmelding, hvis du ønsker at spise med, 

senest den 1. marts 2018 til Christina 

Thisted-Høeg chrithis@rm.dk

 

REGIONSGENERALFORSAMLINGER 

T I D S P L A N :
17:00-17:05 Velkomst ved formand Lars Jensen.

17:05-18:30 Generalforsamling afholdes, 

18:30-19:00 Radiograf Kurser ved Claus Brix.

19:00-19:30  Spisning. Regionsbestyrelsen er vært ved 

spisning (obs. tilmelding)

19:30-21:00  Underholdende foredrag ved Thomas 

Grønnemark “Den dovne energi”

Radiografstuderende i Region Syddanmark er meget  

velkommende til at deltage i generalforsamlingen.

Af hensyn til traktementet, er tilmelding nødvendig  

senest 1. marts til Lars Jensen larsjensen@radiograf.dk  

Tal med din TR om betalt fællestransport  

til regionsgeneralforsamlingen.

D A G S O R D E N :
1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Indkommende forslag.

5. Valg af regionsformand. 

 Lars Jensen genopstiller. 

6. Valg af regionsnæstformand. 

 Johnny Jensen genopstiller. 

7.  Valg af 5 regionsbestyrelsesmedlemmer.  

Shady Khalil, Sanne Jensen, Michael Futtrup,  

Kristoffer N. Nielsen genopstiller. 

Michael Magnussen stille op. Det er også muligt  

at stille op på general- forsamlingen.

8. Valg af 5 suppleanter til regionsbestyrelse.

9. Valg af 15 delegerede.

10. Valg af suppleanter for delegerede.

11. Eventuelt.

REGION SYDDANMARK

REGION MIDTJYLLAND

Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 17:00-21:00
Kolding Sygehus Lokale Storebælt, (ovenpå gamle hovedindgang)

Onsdag den 7. marts 2018, kl. 16:15-21:00 
Palle Juhl auditoriet, bygning 10, Aarhus universitetshospital, Nørrebrogade 44, Aarhus C

D A G S O R D E N : 
1.  Valg af dirigent, regionsbesty-

relsen foreslår Erik Roland fra 

Radiograf Rådet. 

2.  Valg af referent, regionsbesty-

relsen foreslår Michael Dreyer fra 

Radiograf Rådet 

3.  Valg af stemmetællere. 

4.  Godkendelse af dagsorden. 

5.  Regionsbestyrelsens beretning, 

herunder regnskab. 

6.  Indkomne forslag. 

7.  Valg af regionsformand 

Christina Thisted-Høeg genopstiller

8.  Valg af regionsnæstformand. 

9.  Valg af regionsbestyrelsesmed-

lemmer. Der skal vælges 5 med-

lemmer til regionsbestyrelsen

10.  Valg af suppleanter til regions-

bestyrelsen 

11.  Valg af delegerede til Radiograf 

Rådets kongres. 

Regionen har i alt 11 delegerede, 

hvor bestyrelsen optager de 7.  

Der skal yderligere vælges 4  

delegerede. 

12.  Valg af suppleanter for delege-

rede 

13.  oplæg og debat om fremtidige 

medlemsarrangement

14.  Charlotte Falkvard har ordet – 

strukturdebat i Radiograf Rådet 

og orienteringer fra formand og 

sekretariat.

15.  Evt.
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T I D S P L A N : 
Kaffe/te, frugt og kage fra klokken 16.30

17:00-17:05  Velkomst ved regionsformand  

Gladys Geertsen

17:05-17:25   Oplæg ved advokat Jacob Bjerre 

Fagforeningens oprettelse, nuværende 

funktion og måske et kig ind i fremtiden.

17:30-18:10 Generalforsamling

18:10-18:25 Pause

18:25-18:45   Fagchef i Radiograf Rådet, Claus Brix, hol-

der et kort indlæg omkring Radiograf Rå-

dets nuværende og kommende initiativer 

for at udvikle radiografien, efterfølgende 

spørgsmål og debat.

19:00-19:45 Buffet i Cafè Mæt

19:45- Generalforsamling genoptages

  

Hvis du ønsker fortæring, te, kaffe, frugt, kage og buffet, 

er sidste frist for tilmelding Torsdag den 1. marts til  

gladys.geertsen@gmail.com.

REGIONSGENERALFORSAMLINGER 

T I D S P L A N :
16:30-17:30 Generalforsamling

17:30 17:45 Claus Brix

17:45-18:00 Charlotte Graungaard  

  Falkvard

18:00-18:15 HB-sammensætning

18:15-18:55 Spisning

19:00-20:30 Thomas Grønnemark

20:35 Tak for i aften.

Tilmelding, hvis du ønsker at spise med, 

senest onsdag den 28/2, så er vi sikre 

på at kunne melde tilbage til ”madmor” 

med antal couverter. Tilmeldingen sker 

til Susanne Thomsen, skt@rn.dk 

REGION NORDJYLLAND

REGION HOVEDSTADEN

Torsdag den 8. marts 2018 kl. 16:30-20:45
UCN, Selma Lagerløfs Vej 2, Aalborg

Mandag den 12. marts kl. 2018 17.00-ca. 21.00
Valby Kulturhus, Valgårdsvej 8, 2500 København

D A G S O R D E N :
1.  Valg af dirigent. Regionsbestyrelsen foreslår faglig 

konsulent Erik Roland

2.  Valg af referent. Regionsbestyrelsen foreslår Jeanette 

Fischer 

3.  Valg af stemmetællere. 

4.  Godkendelse af dagsorden.

5.  Mundtlig beretning og derefter debat og afstemning 

af mundtlig og skriftlig beretning, herunder økonomi.

6.  Indkomne forslag.

7.  Valg af regionsformand.

8.  Valg af 2 regionsnæstformænd. 

9.  Valg af 5 regionsbestyrelsesmedlemmer.

10.  Valg af 5 suppleanter for regionsbestyrelsesmedlem-

merne.

11.  Valg af 12 delegerede  

Regionen har 20 delegerede, regionsbestyrelsen be-

sætter de første pladser. 

12.  Valg af 13 suppleanter for delegerede

13.  Eventuelt

D A G S O R D E N
1.  Valg af dirigent og referent  

Bestyrelsen foreslår Erik Roland 

som dirigent og Michael Dreyer 

som referent

2.  Beretning ved regionsformand 

Susanne Kornbeck Thomsen

3.  Fremlæggelse af regionens 

regnskab ved regionsformand 

Susanne Kornbeck Thomsen

4.  Indkomne forslag

5.  Valg af regionsformand 

Susanne Kornbeck Thomsen  

genopstiller

6.  Valg af næstformand  

Johan Tandrup Kensler genopstiller

7.  Valg af regionsbestyrelsesmed-

lemmer. Der skal vælges 5  

medlemmer til bestyrelsen

8.  Valg af suppleanter til regionsbe-

styrelsen. Der skal vælges 5 sup-

pleanter til bestyrelsen

9.  Valg af delegerede, jvf. § 15, stk. 6  

Regionsbestyrelsen er automa-

tisk valgt som delegerede

10.  Valg af suppleanter for delegerede  

Regionsbestyrelsen foreslår at 

suppleanterne til regionsbesty-

relsen også er automatiske sup-

pleanter for delegerede

11.  Eventuelt
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REGIONSGENERALFORSAMLINGER 

T I D S P L A N :
17.00:  Spisning og velkomst

17.30:  Indlæg ved Charlotte  

– OK 18

18.00:  Indlæg ved Claus Brix  

– Fremtidige kursustilbud

18.20:  Generalforsamling

19.45:  Foredrag/underholdning 

ved Thomas Grønnemark

21.00:  evt fortsættelse af general-

forsamling

Kit Heinze genopstiller som formand

Af hensyn til bespisning er der tilmelding 

til generalforsamlingen til Kit Heinze kshi@

regionsjaelland.dk senest den 6. marts.

REGION SJÆLLAND
Tirsdag den 14. marts kl. 17-ca 21.00
Næstved sygehus, Ringstedgade, Hovedindgangen 15. etage

D A G S O R D E N :
1.  Valg af dirigent, regionsbesty-

relsen foreslår Erik Roland fra 

Radiograf Rådet

2.  Valg af referent, regionsbesty-

relsen foreslår Michael Dreyer 

fra Radiograf Rådet

3.  Valg af stemmetællere 

4.  Godkendelse af dagsorden 

5.  Regionsbestyrelsens beretning 

herunder regnskab 

6.  Debat om ny struktur i Radio-

graf Rådet

7.  Indkommende forslag 

8.  Valg af regionsformand 

9.  Valg af regions næstformand

10.  Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer 

11.  Valg af 5 suppleanter til  

regionsbestyrelsen 

12.  Valg af delegerede,  

Regionen har 7 pladser, de  

7 første pladser besættes af  

regionsbestyrelsen, så der  

skal ikke vælges delegerede. 

13.  Valg af suppleanter for  

delegerede, der kan vælges 7. 

14.  Evt.

Radiograf Rådets Regioner søger interesserede radiografer til at stille op som delegerede og/eller 

regionsbestyrelsesmedlemmer samt som deltagere i regionsgeneralforsamlingerne.

På vores Regionsgeneralforsamlinger skal vi vælge de radiografer, der ønsker at tale deres 

kollegaers sag de næste tre år. Du vil få indflydelses, ikke blot på regionsbestyrelsens virke, 

men også de beslutninger der træffes i Radiograf Rådet centralt. 

Som regionsbestyrelsesmedlem og/eller delegeret, skal du have interesse i at følge med i 

Radiograf Rådets arbejde, lokalt såvel som centralt. I 2020 skal du deltage i Radiograf Rådets 

kongres.

V I  Ø N S K E R :
• Radiografer med faglig og politisk interesse.

• Radiografer som vil have indflydelse på Radiograf Rådets arbejde og udvikling.

V I  K A N  T I L B Y D E :
• Fællesskab med andre radiografer.

• Inspirerende læsning om Radiograf Rådets virke.

• Fri transport til kongressen og lækker fortæring.

Du kan stille op til alle poster på selve generalforsamlingen. Se hvor-

når din region afholder generalforsamling på et af de foregående 

opslag.

Vi glæder os til at se dig

Regionsformanden

HAR DU LYST TIL NYE UDFORDRINGER?
S T I L L I N G S O P S L A G
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REGION HOVEDSTADEN

Torsdag den 15. marts 16.30 – 19.30
Radiograf Rådets lokaler H.C. Ørstedsvej 70 
1879 Frederiksberg C

Oplægsholder: 
Beskrivende radiografer Kristine Hansen og Mette Schumann

Indlægget er relevant for alle radiografer der ønsker at udvikle 
sig indenfor radiografien.

Alle studerende og nyuddannede er velkomne. 
Er du ikke medlem kan du melde dig ind på dagen

UNDERVISNING MED BESKRIVENDE RADIOGRAF 

Tilmeldingsfrist:
senest mandag den 5. marts

Kontaktinfo/tilmelding:
gladys.geertsen@gmail.com

Radiografien set ud fra den beskrivende radiograf perspektiv.

INDHOLD:
16.30 – 17.00
Kaffe/te og kage

17.00 – 19.30
• Velkomst ved regionsformand
• Præsentation ved Mette Schumann og Kristine Hansen
• Beskrivelse af røntgenundersøgelser - patologi og positionering
• Spørgsmål 

18.00 – 18.30
Pause med sandwich 

DOVEN ENERGI
Doven Energi er et underholdende 
foredrag, der gør op med forestil-
lingen om, at vi kun kan opnå de 
bedste resultater, ved at løbe afsted 
i højt tempo. Tvært i mod… Ved at 
bruge den kloge dovenskab, kommer 
de bedste resultater - og vi får mere 
trivsel og personlig tilfredsstillelse.

Hør bl.a. om de "De 7 dovne princip-
per", der hjælper jeres medlemmer 
til at nå få mere arbejdsglæde, stjer-

nestunder med 
hinanden, og 
plads til at nyde 
livet.

Thomas 
Grønnemark er 
kendt for sine 
underholdende 
foredrag, og 
vil inspirerer 

jeres medlemmer til at tage små 
skridt, der giver dem en positiv for-
skel i livet.
Thomas har desuden en kulørt bag-
grund som bl.a. verdensmester i 
indkast, europamester i stafetløb og 
professionel bobslædekører. Han 
holdt sidste år mere end 60 foredrag 
om arbejdsglæde, bl.a hos bl.a. hos 
LEGO, Novo Nordisk, og hos flere af 
landets regioner og kommuner.

Med dette foredrag får I
-  en underholdende peptalk, der vil 

styrke jeres medlememrs evne og 
lyst til at samarbejdet.

-  konkrete værktøjer til at tackle livets 
op- og nedture.

-  ny viden, super gode grin, og 
brugbare arbejdsglæde-relaterede 
værktøjer.

REGIONSGENERALFORSAMLINGER 



Den 18.01. 2018 sov Steen Schak stille ind. 

Selvom vi alle vidste at sygdommen sendte 

Steen i den retning, er det svært at forstå, 

at han ikke længere er iblandt os.  

Steen blev uddannet radiograf i 1972 fra 

Radiografskolen i Odense, hvorefter han 

blev ansat som den første radiograf på 

Vejle Sygehus, for senere at vende tilbage 

til Odense Sygehus, indtil han i 1977 blev 

ansat på radiografuddannelsen. 

På Radiografuddannelsen gjorde Steen kar-

riere, først som underviser, daglig leder og 

sidenhen som studierektor. Igennem 37 år 

varetog han med stort engagement uddan-

nelsens interesser, bl.a. gennem deltagelse 

i flere uddannelsesreformer. Hans humor 

og sociale kompetencer bandt studerende 

og medarbejdere sammen i en uhøjtidelig, 

motiverende og innovativ kultur, hvor hans 

passion for anatomiernes mysterier i rønt-

genbilleders skønhed dragede os alle.

I sin fritid var Steen en dygtig kunstmaler, 

men de kunstneriske evner blev ikke kun 

anvendt privat. I sit arbejde har Steens kre-

ativitet også sat sit præg. Én blandt mange 

af hans kreative tanker gik på, at læring er 

andet end kognition. Han lærte os, hvor-

dan det kropslige og sanselige skulle være 

en del af læring. Steens vedholdenhed og 

gå-på-mod var med til at sikre, at Radio-

grafuddannelsen i Odense blev den første 

uddannelse, der fik etableret et rønt-

genrum. Dette var – og er stadig - til stor 

glæde for studerende, der kan øve prak-

tiske færdigheder, mens de terper teorier 

og gennem studenterfeedback reflekterer 

over radiografens rolle. Det ene røntgen-

rum blev til flere rum med CT, MR, Ultralyd 

samt dosisplanlægning koblet op på OUHs 

planlægningssystem. Starten på denne fan-

tastiske udvikling var Steen grundlægger 

af. Desuden var han et bærende element i 

samarbejdet om at etablere et landsdæk-

kende PACS-system, der nu er fælles eje for 

alle tre radiografuddannelser i Danmark. 

T I L  M I N D E  O M  S T E E N  S C H A K
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En af dansk radiografis grundpiller er ikke læn-

gere blandt os. Steen Greve Schaks hjerte holdt 

den 18. januar 2018 op med at slå efter lang 

tids sygdom. Et hjerte, der indtil det sidste slog 

for familien og radiografien. 

Steen var en pioner og har haft stor indflydelse 

på, at Radiograf Rådet eksisterer i dag.

Steen blev uddannet ved Radiografskolen i 

Odense i 1972, med efterfølgende ansættelse 

på Vejle Sygehus og Odense Sygehus indtil 

1977. I de år var Steen særdeles aktiv i kampen 

for ansættelsesvilkår og løn for radiografer.

I 1977 bliver han ansat som uddannelsesleder 

på Radiografskolen i Odense og her involve-

rede han sig 110% i den måde radiografelever 

blev uddannet på. 

Op gennem 80´erne og 90´erne var Steen dybt 

involveret i flere uddannelsesreformer. I perio-

den 1998-2001 går uddannelsen endelig fra at 

være en ”glemt” mesterlæreuddannelse til at 

blive Professionsbachelor i Radiografi med auto-

risation på lige fod med de øvrige mellemlange 

videregående uddannelser, hvilket var en vigtig 

forudsætning for det kompetenceløft landets 

Radiografskoler måtte gennemgå, for at blive en 

tidssvarende og akademiseret uddannelse.

Steen kæmpede hele vejen for at få skabt et 

færdighedslaboratorium, der i dag kendes som 

CONRAD. Her er det muligt for studerende at 

øve sig i radiografiske færdigheder, sådan at de 

er bedre rustet til at møde og udvikle profes-

sionen. 

Som leder ved vi fra Steens kolleger og med-

arbejdere at han ikke alene var afholdt, men 

også elsket. Karisma, vilje, underfundig humor 

og skarphed var væsentlige elementer i Steens 

daglige virke. 

I efteråret 2017 blev Steen Greve Schak udpe-

get som Radiograf Rådets første æresmedlem.

Steen var en ildsjæl, en mand af format og en 

kæmpestor personlighed.

Steens skuldre har altid været faste og stærke 

– et godt og solidt fundament for generationer 

af radiografer, der er kommet efter…

Vi vil forsøge at løfte arven efter dig, Steen.

Æret være Steens minde.

På Radiograf Rådets vegne

/Charlotte og Christian

I 2014 gik Steen på pension, men fastholdt 

kontakten til uddannelsen som underviser 

på kiropraktorteamet og som nær ven til 

flere kolleger. I 2016 indviede Radiografud-

dannelsen helt nye professionslaboratorier 

på Niels Bohrs Álle. I den forbindelse leve-

rede Steen et stort og fantastisk kunstværk, 

hvor han på en helt enestående måde kom-

binerede sin passion for røntgenbilleder 

og radiografi med sin passion for farver og 

kompositioner. Dette kunstværk binder på 

fineste vis en sløjfe om den store indsats, 

som Steen har ydet for uddannelsen og illu-

strerer, at han har været med fra den spæde 

begyndelse i uddannelsens udvikling, og 

helt indtil sygdommen for alvor tappede 

ham for kræfter. Steen kaldte sit kunstværk 

for Radiografiens Univers. Vi kalder Steen 

for Radiografiens Mand. 

Vi har mistet en dygtig ildsjæl, en tidligere 

kollega og chef samt en rigtig god ven. 

Radiografien har mistet en stor forkæmper 

og Danmark har mistet en stor kunstner. 

Vores tab er dog intet sammenlignet med 

dét, som Elsebeth, børn og børnebørn har 

mistet. Vores varmeste tanker går til dem. 

Æret være Steens minde.

På Radiografuddannelsens vegne

Marianne Gellert

Tusind tak for opmærk-
somheden til Steen Greve 
Schaks bisættelse. Det er 
livsbekræftende at opleve, 
hvor stor betydning min 
mand og pigernes far har 
haft for mange mennesker. 
Vi har forsøgt at takke så 
mange som muligt direk-
te, men det har ikke været 
muligt for radiografholde-
ne. Derfor en tak til hold 
R06A, RAD509, R03, R79, 
R08A, R85 og R84. 

Venlig hilsen
Elsebeth Greve Schak og 
familien

T I L  M I N D E  O M  S T E E N  S C H A K
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STUDIEFONDEN 
Studiefonden har i januar uddelt stipendier til ud-

landsophold til Frederikke Krogstrup Lildal, Louise 

Høstrup og Ditte Pedersen, der skal ud i både det 

nære og fjerne udland for at opleve radiografien i 

et internationalt perspektiv. Husk at søge Radio-

graf Rådets Studiefond, hvis DU skal ud og samle 

international erfaring. Se mere på radiograf.dk. 

KÆRE STUDERENDE VELKOMMEN
TIL DE NYE 
RADIOGRAFSTUDERENDE!

HELD OG LYKKE TIL 
ALLE STUDERENDE I 
DET KOMMENDE ÅR

TILLYKKE TIL DIMITTENDERNE! 
V E N L I G  H I L S E N  R S D ’ S  B E S T Y R E L S E

TILLYKKE TIL DE, SOM 
STARTER BACHELOR OP 

REGIONSGENERALFORSAMLING 
FOR DIN REGION!  

CT-BOGEN ER 
PT UDSOLGT FRA 
FORLAGET 

Der arbejdes på højtryk med 

en ny udgave af Martin Kusks 

bog om Multislice CT - bil-

ledkvalitet, dosis & teknik. 

Vi forventer en ny udgave i 

løbet af foråret 2018. 

VELKOMMEN 
TIL DET NYE ÅR 

EFTERLYSNING
VI MANGLER STADIG EN 
REPRÆSENTANT I RSD!  
Der savnes stadigvæk en repræsentant 

fra UCL i RSD’s bestyrelse. Kunne 

dette være dig? Så må du meget gerne 

kontakte os på Facebook eller på 

rad.stud.dk@gmail.com 

Kom og få indflydelse på vores akti-

viteter, på dit studie og på Radiograf 

Rådets arbejde. 

Kære studerende. 

Hvis du føler dig knyttet til en bestemt 

region, fx Region Midtjylland eller Region 

Hovedstaden, så er du hermed inviteret til 

generalforsamling for ”din” region.

Her vælges nye medlemmer til regionsbe-

styrelserne. 

Du kan tjekke på radiograf.dk og på side 22 

– 24 hvornår din region afholder generalfor-

samling. 

Kom og vær med, og mød dine fremtidige 

kolleger. Få også en dejlig middag, hvis du 

har lyst

Multislice ct
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 billedkvalitet, dosis & teknik

MaRtin WebeR kusk

RadioGRaFiens FoRlaG

isbn 978-87-994706-0-0

denne bog vil introducere dig for grundbegreberne inden for ct og gennemgå forholdet mellem 

billedkvalitet og stråledosis samt den bagvedliggende teknik. 

Forfatteren, Martin Weber kusk, tager i Multislice ct - billedkvalitet, dosis & teknik udgangspunkt 

i Multislice-ct anno 2011 og det apparatur, der anvendes på danske røntgenafdelinger. igennem 

bogen behandler han ct-scannerens nøglekomponenter og gennemgår billedrekonstrueringen, in-

den han gennemgår og forklarer de vigtigste definitioner for billedkvalitet og dosis. efterfølgende 

diskuteres de indbyrdes parametre for billedkvalitet og dosis, hvorefter der fokuseres på strate-

gier til at optimere forholdet mellem disse, blandt andet ved anvendelse af dosismodulation og 

alaRa-princippet.  bogen afsluttes med en kort introduktion til mere avancerede scanningstyper, 

herunder dual energy ct. 

Multislice ct - billedkvalitet, dosis & teknik er en grundbog, der præsenterer og gennemgår et 

kompliceret emne på en enkel og letforståelig facon uden overdreven brug af matematik. der er lø-

bende referencer til anden relevant litteratur, og forfatteren inddrager sine egne kliniske erfaringer 

i gennemgangen af stoffet, hvilket medvirker til, at relatere emnerne til den daglige praksis. 

bogen er egnet til radiografstuderende, der søger en grundig introduktion til området ct eller 

radiografer, der blot har brug for at genopfriske deres basisviden.
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Målgrupper: Kliniske vejledere og/eller ansatte i stråleterapien

Kurset er et interaktivt kommunikationstræningsforløb bestå-

ende af:2 kursusdage med ca. en uges mellemrum og med egen 

træning i klinikken mellem de to kursusdage, samt udarbejdelse 

af egen kommunikativ udfordring (praksisfortælling).

Indhold 1. kursusdag:

•  Kommunikationsforståelse

•  Hvordan vil patienten gerne mødes?  

•  Hvad er en professionel samtale? 

•  Perspektivforståelse

•  Feedback som dialogisk læringsproces

•  Øvelser

Indhold 2. kursusdag (MAX 9 DELTAGERE): 

•  Træning i situationer fra egen kliniske praksis

•  Simulation af den professionelle samtale

•  Refleksion over temaer i samtalerne

•  Refleksion og egen handleplan til brug i den klinisk praksis

•  Hvordan mødes patienten?

•  Hvordan gives feedback?

Der arbejdes begge dage med fokus på samspillet mellem 

teori/træning og den kliniske praksis.

Undervisere: Birte Plougholt, MMD, Sygeplejerske  

samt Skuespiller Christine La Cour

Dato klinisk vejledere: 12.  og 19. april 2018

Dato stråleterapi: 30. april og 7. maj 2018 

Hvor: Radiograf Rådet, H.C. Ørstedsvej 70, 2. tv. 

1879 Frederiksberg C

Introduktionspris hele forløbet:  

Kr 2.250 for (medlemmer af forhandlingsberettiget organisation)

Kr 3.375 (andre)

KURSUS I KOMMUNIKATION/FEEDBACKMODEL
København • Radiograf Rådet • H. C. Ørstedsvej 70 2. th • 1879 Frederiksberg C

Flere oplysninger på 
www.radiografkurser.dk  

eller kontakt fagchef Claus Brix 
claus@radiograf.dk

Valget er dit.

Før- eller efterløn?
Hvad er det rigtige for dig?

Inden du træffer dit valg, er der nogle vigtige forhold, 
du bør overveje. Læs hvilke på dsa.dk/efterloensvalg. 
Her kan du også se, hvad du skal gøre, hvis du vil 
have den skattefrie udbetaling.

Fra 1. januar til 30. juni 2018 kan du vælge, 
om du vil have dit efterlønsbidrag udbetalt 
skattefrit. Du kan få bidraget udbetalt skatte-
frit efter 1. juli 2018, hvis du melder dig ud 
af efterlønsordningen. Melder du dig ud, er 
der ingen fortrydelsesret. 
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KURSER OG KONFERENCER
Dato Seneste 

tilmelding Tema Sted Arrangør Information og 
tilmelding Pris

21-22/3 2018 se link
Digital Radiografi   

- teknik og  
billedbehandling

Århus Region Midtjylland www.rm.plan2learn.dk
3340kr  

(3154 kr  for ansatte 
i Region Midt)

9-11/4 2018 se link Avanceret CT Århus Region MIdtjylland www.rm.plan2learn.dk
4049kr  

(3783kr for ansatte  
i RegionMidt)

12+19/4 2018 23/3 2018
Kommunikation og 

Feedback for stråleterapi
Frederiksberg Radiograf Kurser www.RadiografKurser.dk 2250kr (3375kr)

12-15/4 2018 se link
20th ISRRT  

World Congress
Port of Spain  

Trinidad-Tobago
ISRRT www.isrrt2018.org.tt/ se link

25-27/4 2018 Først til mølle Skjelettundersøkelser Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 6900 NOK

20-24/4 2018 se link ESTRO 37 Barcelona ESTRO www.estro.org se link

30/4+7/5 2018 9/4 2018
Kommunikation og 

Feedback for kliniske 
vejledere

Frederiksberg Radiograf Kurser www.RadiografKurser.dk 2250kr(3375kr)

Modul 1: 7-8/5 2018
Modul 2:  

31/5-1/6 2018
6/4 2018 Avanceret MR Oluf Palmes Alle 26 Århus Region MIdtjylland www.rm.plan2learn.dk

5608 kr  
(5272 kr ansatte i 

Region Midt)

14-18/5 2018 Først til mølle MR kursus 1 Frederiksberg MR Center, Herlev Hospital mrskolen@regionh.dk 5750 kr

14-15/5 2018 9/4 2018
CT-strålebeskyttelse 

Nuklearmedicin
Odense Radiograf Kurser/DBio www.radiografkurser.dk

3850 kr  
(4850 kr ikke 

medlemmer af DBio 
og RadiografRådet)

15-16/5 2018 se link Kvalitet og Radiologi København Rigshospitalet  http://urlen.dk/kZf 2800 kr

22-25/5 2018 først til mølle MRI in Practice Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 9700 NOK

30/5-1/6 2018 først til mølle CT-undersøkelser Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 6900 NOK

4-7/6 2018 15/4 2018 RIS-PACS Advanced Frederiksberg
Radiograf Kurser/ Norsk 

Radiografforbund
www.radiografkurser.dk

16990 dkr (18990 
ikke medlemmer)

7-8/6 2018 se link DFIR Årsmøde Nyborg Radiograf Kurser/DfiR www.dfir.dk se link

13/6 2018 20/5 2018
Årsmøde for  

Kvalitetskoordinatorer
Odense Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk

500 kr (750 kr ikke 
medlemmer)

23-25/8 2018 se link
European Congress of 
Medical Physics 2018

København ECMP www.ecmp2018.org se link

10-11/9 2018 se link Intervention Modul1 Odense
RadiografKurser Region 

Midtjylland
www.RadiografKurser.dk

samlet pris modul 
1-2-3

14/9 2018 17/8 2018 Mammografi Temadag Frederiksberg Radiograf Kurser www.RadiografKurser.dk
750 kr (1125 kr ikke 

medlemmer)

18-21/9 2018 se link Röntgenveckan Örebro, Sverige SMFR mfl. rontgenveckan.se se link

20-21/9 2018 Først til mølle Nukleærmedicin Oslo
RadiografKurserNorsk Ra-

diografforbund
www.radiograf.no/fagkurs 4700 NOK

22-26/9 2018 se link CIRSE 2018 Lissabon CIRSE www.cirse.org se link

24-28/9 2018 se link CT grundkursus Århus Region Midtjylland www.rm.plan2learn.dk
5349 kr  

(4882 kr ansatte i 
Region Midt)

2-3/10 2018 se link Intervention modul 2 Frederiksberg RadiografKurser/ 
Region Midt www.RadiografKurser.dk

18-19/10 2018 først til mølle Kundskabbaseret  
praksis for radiografer Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/

fagkurs 4700 NOK

22-23/10 2018 se link Intervention modul 3 Århus Radiograf Kurser/ 
Region Midtjylland www.RadiografKurser.dk

31/10-2/11 
2018 først til mølle MR for viderekomne Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/

fagkurs 6900 NOK

5-6/11 2018 20/10 2018 Ortopædisk Radiografi 
– perifere skelet Odense Radiograf Kurser www.RadiografKurser.dk 3495 kr (4995 kr  

ikke medlemmer)

7-9/11 2018 først til mølle CT-kolografi Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/
fagkurs 6900 NOK

12-16/11 2018              først til mølle MR kursus 2 Frederiksberg MR Center,  
Herlev Hospital mrskolen@regionh.dk 5750 kr

TILMELDING TIL KURSUS FRA RADIOGRAF KURSER
For at tilmelde dig et arrangement fra Radiograf Kurser skal du sende en e-mail til kontakt@radiograf.dk.I emnefel-
tet skriver du ”Tilmelding til [det kursus du ønsker at deltage i]”.  I mailen oplyser du Navn, Arbejdssted, EAN-num-
mer og kontaktperson.
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DATO SENEST  
TILMELDING TEMA STED ARRANGØR YDERLIGERE 

INFORMATION  PRIS

4/5-2018 Oplyses 
senere Paintball arrangement Mogenstrup Region 

Sjælland
kshi@regionsjael-

land.dk
Oplyses 
senere

10/5-2018 Oplyses 
senere Eventyrløbet Odense Stadion Region 

Syddanmark
larsjensen

@radiograf.dk
Oplyses 
senere

23/5-2018 20. april Den nye 
persondataforordning Radiograf Rådets lokaler Region

Hovedstaden
gladys.geertsen@

gmail.com gratis

6/5-2018 14. maj
Temaeftermiddag 

Forandringer – hvad gør de 
ved os?

Radiograf Rådets lokaler Region 
Hovedstaden

gladys.geertsen@
gmail.com gratis

5/9-2018 27. august En vandring langs den 
byvold der omkransede KBH

København,
 mødested Vandkunsten

Region 
Hovedstaden

gladys.geertsen@
gmail.com

Det er muligt at tilmelde 
en ledsager til dette 

arrangement

gratis

12/9-2018 29. august Temaeftermiddag, 
Farmakologi Radiograf Rådets lokaler Region 

Hovedstaden
gladys.geertsen@

gmail.com gratis

AKTIVITETSKALENDER FOR REGIONERNE



Afsender: Radiograf Rådet, H.C.Ørstedsvej 70, 2. sal, 1879 Frederiksberg C

Sorteret Magasinpost SMP

ID nr. 42779

Radiograf Rådets Hovedbestyrelse:

FORMAND
Charlotte Graungaard Falkvard
T:. 2213 8620
E: charlotte@radiograf.dk

NÆSTFORMAND
Christian Göttsch Hansen
T: 2231 2285
E: christian@radiograf.dk

Lederne:

LEDELSESREPRÆSENTANT
Jakob Westergaard Poulsen
T: 2344 0255
E: Jakob.Westergaard.
Poulsen@regionh.dk

Region Hovedstaden:

REGIONSFORMAND
Gladys Geertsen
T: 2245 2286
E: gladys.geertsen@gmail.com

Anette Rosenklint
T: 2065 4848
E:  anro@geh.regionh.dk
a.rosenklint@webspeed.dk 

Eva Holst
T: 5126 7919
E: jaeh@post.tele.dk

Region Sjælland:

REGIONSFORMAND
Kit Siebken Heinze
T: 3055 1155
E: kshi@regionsjaelland.dk

Region Syddanmark:

REGIONSFORMAND
Lars Vagn Jensen
T: 6617 6682
E: larsjensen@radiograf.dk
 

Johnny Jensen
T: 4042 4535
E: johnny@dsa-net.dk

Region Midtjylland:

REGIONSFORMAND
Christina Bagge Thisted-Høeg
T: 5192 2483
E: chrithis@rm.dk

Region Nordjylland:

REGIONSFORMAND
Susanne Kornbeck Thomsen
T: 3028 9220
E: skt@rn.dk

RSD’s (Studerendes) repræsentant:

FORMAND  FOR  RSD
Kathrine Marie Erenskjold
T: 3058 3052
E: ke@vme.dk 

FAGLIGE KONSULENTER
Erik Roland 
T: 3537 4339
M: 2281 1182
E: roland@radiograf.dk

Michael Dreyer 
T: 3537 4339
M: 4236 7292
E: michael@radiograf.dk

FAGCHEF
Claus Brix
T: 3537 4339
M: 5337 3806
E: claus@radiograf.dk

SEKRETÆR
Jeanette Fischer
T: 3537 4339
M: 4050 8003
E: jeanette@radiograf.dk

KOMMUNIKATIONS-
KONSULENT
Troels Jeppesen
T: 3537 4339
M: 2214 2414
E: troels@radiograf.dk

Radiograf Rådets Kontor:

H. C. Ørstedsvej 70, 2. sal • 1879 Frederiksberg C • T: 3537 4339 • F: 3537 4342 • Giro: 2 22 35 03 • E: kontakt@radiograf.dk • www.radiograf.dk


