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EN SAG OM SEXCHIKANE
– PART 2
I marts 2014 beskrev et medlem en sag
om sexchikane, set ud fra den krænkedes
synspunkt. Sagen blev rejst af Radiograf
Rådet som en arbejdsskadesag, og har
nu, over 5 år efter, nået sin foreløbige
konklusion. Sagen har afstedkommet Radiograf Rådets første potentielle erstatning i millionklasse. Læs også om vores
anbefalinger og en ny vejledning.
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RADIOGRAF RÅDETS BUD
PÅ FREMTIDENSRADIOGRAF
Radiograf Rådet ønsker at give et
politisk perspektiv på, hvor radiografien er i fremtiden – hvad er det for
teknologikompetencer, der bliver brug
for i fremtidens sundhedsvæsen. Vi har
fokus på at perspektivet går på tværs
af alle tre studieretninger/professionsfelter indenfor radiografien.
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DE STORE FYRINGSRUNDER
Læs om, hvilke mekanismer der træder
i kraft, som et hospital eller en afdeling
tvinges ud i masseafskedigelser, som vi
senest har set det på AUH og SUH. Læs
også om, hvordan du som fyret eller
”efterladt” kan agere i situationen.
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100 ÅR MED
8-TIMERS ARBEJDSDAG
I maj måned markeres 100 år for den
aftale, der været modellen for de fleste
arbejdende menneskers døgn: 8 timers
arbejde, 8 timers fritid, 8 timers søvn.
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NU FÅR PKA’S MEDLEMMER
MERE UD AF PENSIONEN
Fra starten af april ruller PKA aldersopsparing ud til sine 190.000 indbetalende
medlemmer. For langt størstedelen betyder det, at de får mere ud af pensionen
og bliver modregnet mindre i de offentlige ydelser, når de går på pension.

18

BILLEDDIAGNOSTIK I
STOR SKALA
En af landets største og mest avancerede
modaliteter til konventionel røntgen står i
landsbyen Morud på Fyn, nærmere betegnet på Højgård Hestehospital.
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ORDET
GOD GRUND TIL
AT VÆRE TRIST
Den første følelse,
der falder mig ind,
når jeg hører om
masseafskedigelser
er tristhed. Jeg tror at masseafskedigelser er en kortsigtet løsning, som udsætter de egentlige problemer. Nemlig at
sygehusenes økonomi ikke kan holde til
de krav om effektiviseringer, som presser citronen i disse år.
I denne måned kom turen så til Aarhus
Universitetshospital - AUH. Og det ligner
en massakre. Radiograf Rådet blev kontaktet allerede den 24. april, og tillidsrepræsentanterne har hele vejen været en
del af processen, som den lokale ledelse
har struktureret, så godt som man nu
kan det i en så kedelig situation – der
er jo ingen, der ønsker dette scenarie.
Men det er bare en utrolig ærgerlig sag,
når en planlagt byggeproces fører til en
reduktion i nødvendige stillinger. Det er
vanskeligt at forestille sig, at en sådan
reduktion ikke kommer til at gå ud over
patienter, medarbejdere, faglighed og
arbejdsmiljø. En så voldsom reduktion vil
jo have konsekvenser, det kan ikke være
anderledes.
Der har op til at besparelserne blev
kendt, været mange forlydender i pressen om, at AUH mangler sygeplejersker
og at de aflyser 1000 operationer om
ugen. Og så er der den 1 milliard-store
fejlberegning på udflytningen, der er
blevet kendt i forbindelse med besparelserne. Hvordan hænger disse modstridende ting sammen og kunne noget
af dette være undgået?

I efteråret havde vi også en situation
på Sjællands Universitetshospital, hvor
økonomien ”knækkede”, og der blev
afskediget et relativt højt antal radiografer. Og her skete det, at man oplevede flere, der sagde op af egen vilje,
hvorfor man måtte begynde at genansætte og søge radiografer kort inde i
de afskedigedes opsigelsesperiode.

HVAD ER DET, VI
IKKE LÆNGERE SKAL
TILBYDE? FOR DET
ER SIKKERT, AT VI
IKKE MED DEN ENE
BESPARELSE EFTER
DEN ANDEN, BARE
KAN FORTSÆTTE
MED UFORMINDSKET
STYRKE.

Det er en svær situation at forstå, især
for de fyrede.
Vi hører om fyringerne, når de bliver
virkelighed, men ikke meget om, hvad
der reelt førte til fyringerne. Så også
her kan man stille sig selv spørgsmålet

om, hvorvidt noget kunne have været
undgået og om vi ved alt?
Radiograf Rådet er klar til at hjælpe og
støtte medlemmerne og når processen er så struktureret som tilfældet på
AUH, så kan vi være med fra start.
Jeg må konstatere at der skæres dybt
nu og jeg stiller mig selv spørgsmålet,
om vi i det danske sundhedsvæsen er
ved at være der, hvor vi må indse at vi
ikke kan tilbyde alt, men må gå i gang
med en åben prioritering. Hvad er
det, vi ikke længere skal tilbyde? For
det er sikkert, at vi ikke med den ene
besparelse efter den anden, bare kan
fortsætte med uformindsket styrke –
det har nedskærings-processen været
alt for lang til. Og det må være politikerne, der skal prioritere.
Det handler ikke længere om hvordan
kagen skal fordeles, hvilken glasur kagen har eller hvor mange lag, der er i
kagen. Det handler altså om størrelsen
på kagen nu. Og størrelsen på kagen
skal jo afspejle aktivitetsniveauet. Mennesker kan presses, men kun til et vist
niveau, så falder vi ud over kanten.
Når alt kommer til alt, så er det sådan;
at uanset hvor fejlene ligger eller hvor
problemerne er opstået, så er det altså
lønmodtagerne, der nu kastes ud i
usikkerhed, frygt og livskriser. Og derved må betale for utilstrækkeligheden
på det politiske niveau.
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KORT NYT
PKA-GENERALFORSAMLING
De 5 delegerede og suppleanter for Radiograferne deltog på PKA’s årlige generalforsamling den 23. april 2019 i København.

Onlineskolen
er flyttet

PKA har det forløbne år fået en pris for ”bedste digitale kundeløsning”. Gennem en
panelundersøgelse giver medlemmerne PKA den bedste bedømmelse for sin digitale
kommunikation, og 79% af medlemmerne er enige eller meget enige i, at de altid kan
komme hurtigt i kontakt med PKA via digitale muligheder.
Trods dystre udsving på aktiemarkederne verden over er PKA en pensionskasse med
et af de højeste afkast til medlemmerne samtidig med at der fokuseres på bæredygtige investeringer.
På generalforsamlingen blev bl.a. PKA’s bankforbindelse (Danske Bank) diskuteret
og der blev stemt ja til at fortsætte trods dennes sag om hvidvask af penge.
Du kan se beretning og årsrapport på www.slberetning18.pka.dk.
Delegerede er valgt på landsplan.

Efteruddannelse og kurser er godt.
Men det er ikke altid let at finde dagene i kalenderen, eller får pengene
fra ledelsen. Derfor giver Radiograf
Rådet mulighed for efteruddannelse,
hvor og hvornår det passer dig. Kurserne er betalt igennem dit kontingent og du kan tage lige så mange
som du har lyst til - blot du selv finder
tiden!
Efter fusionen mellem FTF og LO har
skolen skiftet navn og er i øvrigt flyttet. Adgangen til kurserne er flyttet
til FH.Onlinekurser.dk. Det koster dig
stadig ikke noget at benytte kurserne.

SIGTELSER I SAGER OM MULIGT
MANGELFULDE UNDERSØGELSER FOR
BRYSTKRÆFT PÅ RINGSTED SYGEHUS
I skrivende stund, den 13. maj 2019, har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi sendt en pressemeddelelse, hvori de skriver at
Region Sjælland og flere ledende medarbejdere er sigtet for overtrædelse af straffeloven og autorisationsloven i forbindelse med
mulig mangelfuld håndtering af patienter, som var henvist til undersøgelser på Ringsted sygehus på mistanke om brystkræft.
Politiets efterforskning er foranlediget af en anmeldelse - den 14. marts 2019 - fra Styrelsen for Patientsikkerhed - om muligt
mangelfulde undersøgelser for brystkræft på Ringsted sygehus.
Politiet har i skrivende stund ikke ønsket at udtale sig yderligere i sagen.
Kilde: www. politi.dk/sydsjaellands-og-lolland-falsters-politi/
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KUNSTIG INTELLIGENS
SKAL TYDE RØNTGEN
BILLEDER

BOOK EN
KARRIERE
SAMTALE

Kilde: Innovationsfonden

Hvis du er medlem af både

Den danske health-tech startup, Radio-

RADIOGRAF RÅDET og
DIN SUNDHEDSFAGLIGE

botics, har sammen med Bispebjerg

A-KASSE, så kan du få

og Frederiksberg hospital modtaget

personlig sparring på dine

en investering fra Innovationsfonden og

karrieremuligheder.

EU til videreudvikling af algoritmer, der
kan tyde og forstå røntgenbilleder hurtigt

Du kan frit booke en

og præcist. Det skal give hurtigere diagno-

karrieresamtale om enten
efter- og videreuddannelse, jobskifte
eller karriereafklaring.

ser til patienter, frigøre tid for røntgenlæger og
spare sundhedsvæsenet penge. Udover Radiobotics og
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er canadiske Maca-

Alle samtaler foregår pr telefon.

damian med i projektet, som løber over de næste 2,5 år
med et samlet budget på knap 10 mio. kr.

LETTERE AT FÅ ANERKENDT
ARBEJDSSKADER
Kilde: www.via.ritzau.dk
Folketinget har vedtaget at bløde op på loven om arbejdsskadesikring og imødekommer dermed den kritik af loven, som fagbevægelsen har haft i en årrække.
”Efter fem års urimeligt stram fortolkning af loven om arbejdsskader glæder vi os
over, at loven nu ændres, så den passer til virkeligheden. Vi ser frem til, at en arbejdsulykke igen kommer til at svare til den almindelige opfattelse af en ulykke” siger næstformand i
Fagbevægelsens Hovedorganisation, Morten Skov Christiansen.
Partierne er desuden blevet enige om at skærpe bøderne og sanktionerne over for de virksomheder, som begår alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven, og at der skal mere fokus på det
psykiske arbejdsmiljø. Det skal bl.a. ske ved, at det psykiske arbejdsmiljø får sin egen bekendtgørelse, så reglerne bliver tydeligere.

Antallet af anerkendte skader vil stige
Med lovændringen er der udsigt til, at flere får anerkendt de skader, de har pådraget sig ved
ulykker eller overfald på jobbet: Antallet af anerkendte arbejdsskader forventes nu at stige fra
50 til 80 procent af de anmeldte skader – hvilket er det samme niveau som før den stramme
praksis blev indført i 2013.
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EN SAG OM SEX
– PART 2
§
I marts 2014 beskrev et medlem en sag om sexchikane, set ud fra den
krænkedes synspunkt. Sagen blev rejst af Radiograf Rådet som en arbejdsskadesag, og har nu, over 5 år efter, nået sin foreløbige konklusion.
Af Michael Dreyer, faglig konsulent

Afgørelsen lyder på tab af erhvervsevne tilbage fra det tidspunkt, hvor hun
blev fyret på grund af sygdom, og indtil
videre. Erhvervsevnetabet medfører et
fast tildelt beløb pr. måned med virkning fra 1. marts 2014. Dette har udløst
en erhvervsevnetabserstatning, der giver medlemmet i omegnen af ¾ million
kroner op til i dag og mellem 8.000 og
9.000 om måneden fremover, så længe
den tabte erhvervsevne er til stede.
Og, hvis tabet så er til stede resten af
arbejdslivet, vil give mellem 2,5 og 3 millioner kroner samlet i resten af hendes
arbejdsliv.
Det lyder selvfølgelig som voldsomt
mange penge, og Radiograf Rådet er
da også både stolte og glade for at der
er sket en eller anden form for retfærdighed i denne sag. At det, som vi har
kæmpet for gennem 5 år, ikke har været
forgæves, og at vi har holdt fast gennem
al den modstand systemet har givet os.

OMKOSTNINGER
Det er dog også en del af historien, at
medlemmets personlige omkostninger
i forbindelse med chikanen har været
enorme og direkte livstruende. Det må
vi aldrig glemme. Som hun selv siger:
”Allerhelst vil jeg jo bare kunne vende
tilbage og blive radiograf igen”. Erstatningen dækker ikke det reelle tab, der er
sket i forbindelse med chikanen. Den er
et plaster på såret, men såret er ikke helet, og det er ikke sikkert at det overhovedet kan heles. Som medlemmet skrev
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tilbage i 2014: ”Den konstante årvågenhed overfor Overlægen gjorde mig
træt og indesluttet. Jeg plejede at være
en udadvendt pige, men nu skulle jeg
hele tiden tænke på, hvad jeg gjorde,
hvordan jeg gebærdede mig og om jeg
gjorde noget, der kunne fremprovokere
at han forgreb sig på mig. Jeg tog ikke
længere til så mange sociale begivenheder med arbejdet, og jeg holdt mig
mere og mere for mig selv. Jeg blev trist
og begyndte at tænke triste tanker. Efter
5 år var jeg så langt nede, at min læge
satte mig i behandling for en depression
og jeg blev sendt til en psykolog. Både
lægen og psykologen kom hurtig frem
til at depressionen havde været meget
længe undervejs.”
Og forløbet kulminerede med alvorlige
selvmordstanker og indlæggelse på psykiatrisk afdeling. Den generelle tillid til
andre mennesker er aldrig helt genvundet, og evnen til at trives blandt mange
lader aldrig til at kunne vende tilbage.
Selvom håbet bliver nødt til at være
intakt, og kampen for at genoprette en
normalitet stadig kæmpes.

FORLØBET
Selve sagsforløbet har været langt og
komplekst. Der har været tidspunkter,
hvor der i perioder er gået år uden vi har
hørt noget. Og som et kuriosum, så har
det flere gange været sådan, at vi efter
en lang periode lige har kontaktet hinanden for at høre om den anden har hørt
noget, hvor der så kort tid efter faktisk er

kommet en besked fra Arbejdsskadestyrelsen, og senere AES (det nye navn).
Efter anmeldelsen gik der lang tid, hvor
vi intet hørte. Jeg blev til sidst i tvivl om,
hvorvidt min anmeldelse overhovedet
var nået frem, og kontaktede styrelsen.
Der blev det heldigvis bekræftet, at der
var ved at blive truffet en afgørelse.
I marts 2017 træffes en afgørelse om,
at sagen vil blive forelagt Erhvervssygdomsudvalget i maj 2017. Styrelsen vil
på grundlag af udvalgets indstilling herefter træffe afgørelse i sagen. Udvalgets
indstilling er, at sagen indstilles til åben
drøftelse, formentlig anerkendelse.
I perioden op til dette har Styrelsen
blandt andet interviewet den daværende TR og tidligere kolleger af flere
gange. De har ligeledes gennemgået
medlemmets historik, livsforløb og
journaler. Der er med andre ord blevet
gransket en del i hele medlemmets liv
og levned.

AFGØRELSEN 1
Og i juni 2017 anerkendes så den påvirkning, som medlemmet har været
udsat for, som en arbejdsskade. MEN,
som de skriver: ”Vi har anerkendt den
anmeldte sygdom som arbejdsskade.
Du har ikke ret til godtgørelse for varigt
mén (under 5 %, red.). Du har ikke ret til
erstatning for tab af erhvervsevne. Du
kan klage over denne afgørelse inden
4 uger.”

CHIKANE
Altså en anerkendelse af at det ikke var i
orden, det der var foregået. Hvilket i sig
selv var en kæmpelettelse for medlemmet. Det var ikke hende, der var galt på
den. Der var vitterligt foregået ting, som
ikke bør foregå, og hun var kommet til
skade på grund af chikanen.
Og samtidig en underkendelse af, at
medlemmets lidelser ikke var tilstrækkelige til at udløse hverken mén eller erhvervsevnetab. Hvilket for mig var både
uforståeligt og uacceptabelt. Og derfor
benyttede vi os selvfølgelig af klageretten.
I mellemtiden fik vi DSR’s arbejdsskadeteam til formelt at overtage sagen, således
vi i samarbejde kunne anke den. Vi måtte
have flere muskler bag. Afgørelsen var i
vores optik fejlbehæftet på flere centrale områder. Det var blandt andet med
hensyn til medicinens indvirkning og
logistikken i forhold til påvirkningen og
symptomerne. Blandt andet påstod de at
der var tale om to forskellige sygdomsperioder, og vi påstod at der var tale
om en og samme sygdom (depression).
Dette gjorde vi utvetydigt rede for i høringssvaret.

AFGØRELSEN 2
I januar 2018 træffer AES (det hedder Styrelsen nu) en ny afgørelse på baggrund af
klagen. De anerkendte et varigt mén på
8 %, hvilket afstedkommer en erstatning
på godt 60.000 kr. Samtidig hjemviste
de spørgsmålet om erhvervsevnetab,
da den afgørelse byggede på et forkert
grundlag (mén på under 5 %).
Derfor blev der også bedt om diverse
lønsedler fra både tidligere og nuværende arbejdsgiver, hvor medlemmet er i
fleksjob, samt i kommunale afgørelser for
medlemmet og diverse journaler.

Og endelig i februar i år kom så det
foreløbige punktum i sagen, hvor det
førstnævnte erhvervsevnetab blev anerkendt. Medlemmet fik en oprejsning
på 12 års lidelser og 5 års økonomisk
tilbagestand af betragtelig grad. Kampen var lang, forhindringerne mange
og tålmodigheden blev til tider sat på
ualmindeligt store prøver. Og heldigvis
stod vi fast. Medlemmet havde tillid til
de beslutninger vi traf, og medlemmet
ønskede indædt oprejsning og noget
der kan minde om retfærdighed.

Det kunne bare være undgået, hvis en
leder havde taget signalerne alvorligt,
og stoppet den uacceptable adfærd fra
en overlæge. Endda en velkendt uacceptabel adfærd. Og det er nok den vigtigste lære af historien. Stop det inden
det får så uoverskuelige konsekvenser,
at det sætter sig varige spor hos et sagesløst og uskyldigt medmenneske.
Den næstvigtigste lære er, at sker det,
så er vi der for at hjælpe dig til at få oprejsning.
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ÅBENHED, ÅBENHED
OG ÅBENHED
Den 21. juni 2017 faldt der en tung byrde af mine skuldre.
Den dag begyndte jeg at føle mig let igen.
Af Anonym
Det var den dag jeg blev anerkendt; at
min sag blev anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen.
Det er, fik jeg senere at vide, rigtig
svært at få en psykisk/sexchikane arbejdsskade anerkendt, da det ofte er
ord mod ord. Men det er vigtigt at man
får rejst disse sager, at man gør det på
trods af skammen, tvivlen og latterliggørelsen, som man føler følger med, hvis
man offentliggør chikanen. Derfor er det
vigtig at man taler højt om de ting man
bliver udsat for.
Da jeg blev udsat for sexchikane, fik jeg
et vigtigt råd af en nær veninde: TAL om
det; til venner, bekendte, dine forældre,
også selvom du har sagt det til din overordnede eller fagforeningen. Det var det
råd der gjorde, at jeg blev anerkendt.
Det, og så at jeg havde en dygtig og
faglig fagforening i ryggen. Uden den
havde jeg ikke haft overskuddet, energien eller modet til at gå igennem disse

6 år, som det har taget, før sagen nåede
sin afslutning.
Jeg skal ikke lægge skjul på, at det da
ikke har været let at skulle fortælle igen
og igen hvad der skete, hvor ydmygende det var, og hvorfor man ikke
kunne sige fra. Tvivlen om folk troede på
en, var svær. Men er der bare EN person,
der læser dette og tænker: ”så tør jeg
også” og får sin chikane anmeldt, så har
det være det hele værd.
På trods af, at overskriften og artiklen
handler om åbenhed, så er det stadig
utroligt vanskeligt at være fuldstændig åben overfor omverdenen i sager
som denne. Det handler meget om
at ville beskytte sig selv. Åbenheden
handler i første omgang om at åbne
overfor sine nærmeste. #MeToo har
hjulpet meget til at håndtere skammen og flytte den fra offer til krænker.
Og sådan bør det være.
Michael Dreyer

Hvorfor hø
Af
Michaeli Dreyer,
faglig konsulent
Tilbage
2014 efterlyste
vi de

sager, som vi VED ligger derude. Artiklen byggede på tal,
der estimerede at 25 radiografer årligt chikaneres seksuelt
af kolleger og overordnede.
Siden artiklen i 2014 har vi
haft 2 sager…
Af Michael Dreyer, faglig konsulent
Der må med andre ord stadig være
sager, som vi på ingen måde involveres
i. Tallene er gamle, og de kan sagtens
være faldet i takt med, at en del krænkere har stukket piben ind i kølvandet på
de seneste års #MeToo-bevægelse og
opmærksomhed på problemet generelt.
Men at det skulle være forsvundet helt,
det nægter jeg at tro.
Som det kan læses i artiklerne, så kan
krænkelser have invaliderende konsekvenser for de, der udsættes for dem.
Det er selvfølgelig ikke alle sager,
der har de samme voldsomme konsekvenser, da der også er stor forskel på
grovheden af den uønskede seksuelle
opmærksomhed eller krænkelsen.

NY VEJLEDNING: ANSATTE SKAL BESKY
Arbejdstilsynet er klar med en
ny vejledning om krænkende
handlinger på arbejdspladsen,
der også omfatter mobning og
seksuel chikane. Arbejdsmarkedets parter har været inddraget i arbejdet og bakker op
om den nye vejledning.
Af Beskæftigelsesministeriet
Mange danskere bliver belastet psykisk af deres arbejde. Tilsynet med det
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psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladser er derfor løbende blevet styrket.
Senest har Arbejdstilsynet fået mulighed
for at træffe afgørelser om krænkende
handlinger, hvis de udgør en risiko for
den ansattes sikkerhed og sundhed.
Det betyder, at Arbejdstilsynet nu kan
træffe afgørelse, hvis der fx er tale om,
at krænkelserne går ud over skiftende
personer efter uforudsigeligt mønster
eller en enkeltstående, grov krænkelse.
Tidligere var det kun muligt at skride
ind, hvis der var tale om systematisk
mobning eller seksuel chikane over længere tid.

Arbejdstilsynet har i samarbejde med
arbejdsmarkedets parter udarbejdet en
ny vejledning på området. Vejledningen
oplyser arbejdspladser om, hvad der
forstås ved krænkende handlinger –
både mellem ansatte og mellem ansatte
og deres ledere – og hvordan arbejdspladser kan forebygge krænkende handlinger.
Beskæftigelsesminister Troels Lund
Poulsen siger:
- Jeg kan ikke understrege nok, at krænkende handlinger som fx seksuel chikane
på arbejdspladser er helt uacceptabelt

rer vi (stadig) ikke om det?
KONSEKVENSER
Men konsekvenser har det for de kolleger, som udsættes for et arbejdsmiljø,
der er uønsket og uacceptabelt. Og
hver tredje kvinde og hver fjerde mand
udsættes for krænkende hændelser på
jobbet viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for FH.
Chikanen kan gøre arbejdslivet så surt, at
de ramte siger jobbet op. Det er konsekvensen for ti procent af dem, der udsættes for seksuel chikane på jobbet. Blandt
de unge ofre for sexchikane ender hele
15 procent med at sige jobbet op, skriver
FH på deres hjemmeside, hvor man også
kan læse hele undersøgelsen.

”Tallene viser den barske virkelighed.
Seksuel chikane har konsekvenser, alvorlige konsekvenser. Ud over, at det kan
få folk til at sige jobbet op, viser tallene,
at især de unge får behov for psykologhjælp efter krænkende hændelser.
Det er helt uholdbart. Og derfor er det
nødvendigt med en kulturforandring på
de danske arbejdspladser”, udtaler Majbrit Berlau, og fortsætter: ”Grundlæggende er det uacceptabelt, at man skal
udsættes for seksuel chikane og andre
krænkende hændelser, når man passer sit arbejde. Det er et alarmerende
højt tal, at hver tredje kvinde og hver
fjerde mand udsættes for det i dag. Hvis
vi skal komme seksuel chikane til livs,
kræver det
at arbejdsgiverne
påtager sig
et større
ansvar for at
forebygge
seksuel
chikane,”
siger Majbrit
Berlau.

FØLGERNE
Overføres disse tal direkte på radiografer, så betyder det, at i omegnen 50
kvindelige - og 13 mandlige radiografer
årligt siger deres jobs op på baggrund
af krænkende hændelser. Derudover, så
er der de, der bliver sygemeldte og som
konsekvens af krænkelserne, og i det
lange løb risikerer en fyring.
Den mest almindelige følge af krænkende
hændelser er ifølge undersøgelsen, at
man mister lysten til at gå på arbejde.
Andre typiske og værre følger er psykiske
belastninger som stress, depression mv.,
som det også sås hos vores medlem, der
er beskrevet her i temaet. Den yderste
konsekvens er erhvervsevnetab, en kronisk lidelse samt det identitetstab, som
medfører, at en kollega ikke længere at
kan passe sit job som radiograf.
Der er med andre ord – stadigvæk – væsentlige grunde til at henvende sig til sin
TR, sin leder og i sidste konsekvens Radiograf Rådet inden det får så vidtrækkende konsekvenser. Også selvom det
er det sværeste i verden.

TTES MOD KRÆNKENDE HANDLINGER
og skal stoppes. Derfor er det vigtigt, at
Arbejdstilsynet kan gribe ind, hvis det
forekommer – og med den nye vejledning skal det gerne stå helt klart for alle,
hvornår der tale om krænkende handlinger. Jeg vil gerne takke arbejdsmarkedets parter for, at de har medvirket
til at udarbejde vejledningen og bakker
op om den. Deres opbakning er afgørende for, at vi når helt ud på de enkelte
arbejdspladser og får beskyttet ansatte
mod krænkende handlinger.

kane. I efteråret 2018 hævede jeg godtgørelsen til ofre for seksuelle krænkelser
og fik præciseret, at en fri omgangstone
på arbejdspladsen aldrig kan undskylde
krænkende handlinger.

styrkes og skrues sammen på en anden
måde. Det forhandler jeg for tiden med
Folketingets partier med udgangspunkt
i anbefalingerne fra Ekspertudvalget om
arbejdsmiljø.

- Jeg vil meget kraftigt opfordre arbejdsgivere til at se kritisk på den kultur,
der er på arbejdspladsen. Hvis den på
nogen måde kan virke krænkende, er
det en ledelsesopgave at gribe ind – og
gerne før, Arbejdstilsynet gør det.

- Jeg har et vedvarende fokus på området, og det gælder også seksuel chi-

- Arbejdet stopper ikke her. Indsatsen
for et bedre psykisk arbejdsmiljø skal

Den nye vejledning om krænkende
handlinger afløser
en vejledning om
mobning og
seksuel chikane
fra 2002. Den
kan findes på
radiograf.dk/
arbejdsmiljoe
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RADIOGRAF RÅDETS
BUD PÅ FREMTIDENS
RADIOGRAF
Radiograf Rådet ønsker at give et politisk perspektiv på,
hvor radiografien er i fremtiden – hvad er det for teknologikompetencer, der bliver brug for i fremtidens sundhedsvæsen. Vi har fokus på at perspektivet går på tværs af alle tre
studieretninger/professionsfelter indenfor radiografien.
Af Christian Gøttsch Hansen, med indspark fra HB-medlemmerne Lars Jensen, Torben Kirk
Lehnskov og Jakob Westergaard Poulsen

Som fagforening, der til enhver tid varetager radiografernes fagpolitiske interesser, kan det være svært at give et entydigt svar på
spørgsmålet om fremtiden, set i lyset af de forandringer vi alene i
dag kender i nærmeste fremtid, med et stærkt regeringspolitisk
ønske om et mere borgernært sundhedsvæsen.

• Generelle og nødvendige IT-kundskaber – herunder opbygning
og generelle workflows i RIS/PACS – samt tekniske løsninger,
der binder primær og sekundær sektor sammen.
• Digitale platforme som patienterne benytter – herunder apps,
som er frit tilgængelige (kunstig intelligens på sigt – eksempelvis den allerede eksisterende app ”Babylon Health”) robotEt borgernært fremtidigt sundhedsvæsen, der helt sikkert vil få
teknologi, billedbearbejdningsplatforme (IntelliSpace, Syngo.
konsekvenser for radiografers virke, ligegyldigt, hvad end det er på
Via, Vitrea m.fl.) – på sigt uddannelse til 3D Techs (assistance til
de højt specialiserede afdelinger eller i en eller anden tilknytning til
radiologer med klargøring af billeder til beskrivelse).
lokale sundhedsenheder/sundhedshuse, at de arbejder.
• Kunstig intelligens i alle eksisterende former indenfor radiografi
”Selvbetjeningsteknologier” når disse er udviklet Under alle
PÅ FORKANT
omstændigheder bør uddannelsen afspejle den stigende overI og med at den teknologiske udvikling indenfor stort set i alle dele
gang fra 2D til 3D.
af radiografiens 3 professionsfelter accelererer med stadig større
hastighed, og modaliteter, som vi tager for givet i dag, løbende
En tanke kunne også være introduktion til flowradiograf-begrebet?
erstattes af andre og mere komplekse modaliteter i fremtiden, så
Radiografers arbejde i FAM? Beskrivende radiografer (2D og på
vil det naturligt også fordre mere komplekse kompetencer hos
sigt 3D)?
den enkelte radiograf. Da billeddiagnostik og behandling kræver,
at håndteringen af den enkelte modalitet skræddersys den enkelte Måske kunne man forestille sig, at den egentlige specialisering
patients individuelle behov i et sammenhængende patientforløb,
foregår efter endt bacheloruddannelse i mødet med modalitebåde gennem information, formidling og handling, vil der også i
terne i arbejdslivet kombineret med videreuddannelse på master
fremtiden være stort behov for målrettet omsorg/pleje, kommuni- eller kandidatniveau.
kation etc. rettet mod borgeren.
Dette kan udbydes på et eller flere danske universiteter, og måske
Det frække spørgsmål må naturligt være: Kan man, som radiograkunne det være en fordel, at også vores bacheloruddannelse i
fuddannelse, være på forkant med den teknologiske udvikling, og
fremtiden var forankret ved universiteterne, sådan at man fik minidermed de tilhørende teknologiske kompetencer? Og med det in
meret den barriere, som er kendt i dag, hvor metodefag skal genmente, at vi jo på intet tidspunkt i den teknologiske udvikling har
tages og ikke anerkendes, fordi dem som søger kommer udefra.
kunne forudsige, hvad retning udviklingen er gået. Eller bør man, i
OPGAVEN
højere grad end nu, acceptere at de teknologikompetencer, som
den studerende tilegner sig i en til enhver tid gældende uddanMed andre ord, så bliver radiografuddannelsens opgave i fremnelse, bliver af mere generel, generisk og basal karakterer på et
tiden, i langt højere grad end i dag at forme de studerende til et
fagligt højt niveau.
komplekst og højt specialiseret arbejdsliv, hvor løbende opkvalificering og høj specialisering er et arbejdsvilkår, dels gennem
FOKUS
efter-/videreuddannelse og dels i praksis.
Man kunne forestille sig, at de radiografstuderende fremover, og
i stigende grad, som de forskellige teknologier udvikler sig, skal
Derudover oplever vi at der er kommet et boom i mere komplipræsenteres for og skal opnå kompetencer inden for:
cerede undersøgelser, hvor der er krav til forståelse af mange
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EN HØJNELSE AF RADIOGRAFENS
GRUNDKOMPETENCER, SÅSOM
STRÅLEHYGIEJNE, RØNTGENFY
SIK, ANATOMI OG TOPOGRAFISK
ANATOMI, KOMMUNIKATION OG
PLEJE ER FORUDSÆTNING FOR EN
TEKNOLOGIFORSTÅELSE INDEN
FOR RADIOGRAFIEN.

forskellige typer af teknologier. Hvis disse kompetencer ikke
er tillært, bliver kommunikationen med både patienter og
kollegaer udfordret. Det medfører et fald i undersøgelseskvalitet og patientoplevelse. Så vi tror, der vil komme øget
behov for radiografer med en højt teoretisk viden på diverse
teknologier, der ikke kun omhandler de klassiske radiologiske
teknologier.
Et eksempel kan være Rubidium82 PET/CT, en undersøgelse for
hjerteiskæmi. Teknisk udstyr udgør; PET/CT-skanner (der udføres 2 typer CT og 2 PET-optagelser, der skal times korrekt), Rubidium generator, 2 gange EKG-udstyr, medicinpumpe til medicinske belastning, avanceret blodtryksapparat som er koblet
til bærbar PC og EKG, videoovervågning, dokumentation i RIS/
PACS og Excel, spirometerundersøgelse…. Pointen er, at det
kræver en højt teknologisk og teoretisk faglighed, for at kunne
sikre en tilfredsstillende udredningsforløb/behandling.

RELATIONEN
Der vil dog altid være brug for den menneskelige relation til
patienten, hvorfor vi i Radiograf Rådet tror, at det, radiografen
i fremtiden skal udmærke sig ved, er at kunne tage sig af det
hele menneske.
Vi ved naturligvis godt, at det ikke er teknologi, men det er
bl.a. kommunikation og basal pleje. Selvfølgelig skal radiografen til en hver tid kunne beherske den på det tidspunkt anvendte teknologi med hensyn til teknologien, der udvikler sig
hele tiden. Vi mener, at uddannelserne allerede i dag ruster de
studerende. Det er mere at kunne interagere med patienten
samtidig, der også i fremtiden vil være en udfordring.
Derfor må et helt konkret svar som fagforening være, at en højnelse af radiografens grundkompetencer, såsom strålehygiejne,
røntgenfysik, anatomi og topografisk anatomi, kommunikation
og pleje er forudsætning for en teknologiforståelse indenfor
radiografien, sådan at fremtidens radiograf bliver et naturligt
valg, når fremtidens modaliteter gør deres entre.
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Hvad sker der, når
der fyres på grund af
besparelser?
- forstå processen

Massive besparelser gennem personalereduktion skaber forandringer og har konsekvenser for arbejdsmiljøet. Det er en
løsning der ofte virker uforståelig for dem der rammes og det
kan være svært at få et overblik over, hvad der sker og hvem
der beslutter hvad.
Af Troels Jeppesen, Michael Dreyer og Erik Roland.
Kilde: Moderniseringsstyrelsen.
I denne artikel kan du læse en kort gennemgang af den proces der går i gang.

lige, som fx ”behovet for kvalifikationer
fremadrettet”.

Når der afskediges med begrundelse i
besparelser, det man i folkemunde kalder
massefyringer, så træder ”bekendtgørelse
af lov om varsling m.v. i forbindelse med
afskedigelser af større omfang” i kraft.
Loven gælder for alle ansatte og fastsætter forskellige krav arbejdsgiverne og til
proceduren for afskedigelserne.

Efterfølgende er det ledelsen der konkret udvælger de personer som påtænkes afskediget. Det skal gøres ud fra de
udvalgte saglige kriterier og på baggrund
af konkrete individuelle vurderinger af de
ansattes kvalifikationer. Dette bliver sammenholdt med en vurdering af institutionens fremtidige behov for kompetencer.

Et af kravene er, at arbejdsgiveren så
tidligt som muligt har pligt til at indlede
en forhandling med lønmodtagerne eller
deres repræsentanter.

På denne baggrund foretages en tværgående vurdering af, hvilke ansatte de berørte institutioner bedst kan undvære.

Formålet er, at nå frem til en aftale om at
undgå eller begrænse de påtænkte afskedigelser, samt afbøde følgerne af disse.

INDDRAGELSE AF MED-UDVALGENE
Derfor skal en arbejdsgiver, der planlægger at foretage afskedigelser af større
omfang, inddrage MED-udvalgene. Da
der ikke er personlige begrundelser for
en sådan opsigelse, så er MED-udvalget
med til at fastsætte efter hvilke kriterier
man afgør, hvilke medarbejdere der skal
afskediges. Disse kriterier skal være sag-
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Kvalifikationsvurderingen bør indeholde
en vurdering af de ansattes:
• Faglige kvalifikationer, fx kan der lægges
vægt på uddannelse, kurser, relevant
erhvervserfaring, varetagelse af specialistfunktioner og faglig fleksibilitet.
• Opgavevaretagelse, fx kan der lægges
vægt på kvalitet, hurtighed og den
ansattes kapacitet/bredde i opgaveløsningen.
• Personlige kvalifikationer, fx kan der lægges vægt på den ansattes engagement
og motivation, fleksibilitet, omstillingsevne, samarbejdsevne, stabilitet og an-

MASSEAFSKEDIGELSER
En fyringsrunde betragtes som en
afskedigelse af større omfang, hvis
antallet af afskedigelser inden for en
periode af 30 dage er:
• Mindst 10 personer i en virksomhed
med normalt 20-100 ansatte
• Mindst 10 procent af lønmodtagere
i virksomheder med normalt
100-300 ansatte
• Mindst 30 personer i virksomheder
med normalt mindst 300 ansatte.
I sådanne tilfælde forpligter loven
arbejdsgiveren på en række punkter:
• Arbejdsgiveren skal indlede
forhandling med medarbejderne eller
deres repræsentanter
• Medarbejderne har ret til bistand
fra særligt fagkyndige.
Forhandlingernes formål er at nå
en aftale om:
• At undgå eller begrænse de påtænkte
afskedigelser
• At afbøde følgerne af afskedigelserne,
fx ved omplacering eller omskoling.
Til forhandlingerne har virksomhederne
pligt til at oplyse om
blandt andet:
• Årsagerne til afskedigelserne
• Antallet af medarbejdere, der skal
afskediges
• Hvilke kategorier, de tilhører
• Hvilke kriterier, der vil blive anvendt
ved udvælgelsen
• Om de berørte har ret til
afskedigelsesgodtgørelse.
Kilde: https://pav.modst.dk/
Afskedigelse/Afskedigelsebegrundet-i-arbejdsgiverens-forhold
(Moderniseringsstyrelsen)

DE STORE FYRINGSRUNDER

KRKRKR

dre relevante jobrelaterede forhold som
fx fysik og servicemindedhed.
• Fremmødestabilitet optræder også hyppigt. Ikke som rigid optælling af sygedage, men mere en subjektiv vurdering
af sygdommens karakter, hyppighed og
placering. Hvis der fx er en overrepræsentation af sygedage på mandage eller
fredage, så kan dette også spille ind.

UDVÆLGELSESPROCESSEN
Når en afskedigelse ifølge ledelserne
viser sig nødvendig, er det et grundlæggende hensyn, at institutionen også
fremover skal være i stand til at varetage
sine arbejdsopgaver på kvalificeret vis. Og
da 90 % af en afdelings løbende udgifter
almindeligvis er løn, ja så er det den knap
der er at skrue på. Institutionen skal derfor
foretage en vurdering af medarbejderstaben med henblik på at beholde de bedst
kvalificerede ansatte til at løse opgaverne.
Det er vigtigt, at udvælgelsen af, hvilke
ansatte og chefer der skal afskediges, følger en grundig proces. Dette skal underbygge påstanden om, at afskedigelserne
er saglige.
Proceduren afhænger bl.a. af institu
tionens størrelse og antallet af afskedigelser, men den vil typisk starte med, at
institutionens øverste ledelse (fx hospitalsledelsen) udarbejder de generelle
kriterier, man vil lægge vægt på ved
vurdering af, hvilke ansatte der indstilles til
afskedigelse.
Kriterierne drøftes herefter i MED og med
den forhandlingsberettigede organisation. For radiografers vedkommende er

det DSR, i
samarbejde
med Radiograf Rådet,
hvor vi bliver
indbudt. Men
de er af meget generel
karakter og
ligner hinanden på tværs
af regioner.
Efterfølgende vil de enkelte ledere skulle
fortage en grundig vurdering af medarbejderne, hvor de vedtagne kriterier, anvendes overfor kendskabet til den enkelte
ansatte og sammenholdt med den fremtidige opgavevaretagelse i institutionen.
De enkelte ledere udarbejder en indstilling om, hvem der kan afskediges inden
for pågældendes område. Indstillingen
er skriftlig, dels af bevismæssige hensyn,
dels for at sikre, at den konkrete viden bevares i organisationen.
Ledelseskredsen drøfter herefter indstillingerne for at opnå et tværgående overblik
over de ansattes kvalifikationer og en mulighed for at vurdere den enkelte ansatte
bredere end blot i forhold til kollegerne i
afdelingen. Andre chefer, som har kendskab til den ansatte, har hermed også
mulighed for at komme med inputs.
På baggrund af de tværgående drøftelser
udarbejdes en indstilling til den øverste
ledelse om, hvilke ansatte der bedst kan
undværes og derfor indstilles til afsked.
Ved drøftelsen med de enkelte chefer kan

der indhentes yderligere oplysninger og
afklares tvivlsspørgsmål.

OVERBRINGELSE AF
AFSKEDIGELSERNE
Hvilken procedure, der bliver benyttet til
at meddele den enkelte ansatte, at han
eller hun er påtænkt afskediget, varierer
fra sted til sted. Generelt kan det siges, at
der ikke er nogen god måde at overbringe
en dårlig besked på. Arbejdsgiveren skal
give direkte besked til de udpegede, men
vælger ofte at informere bredt med brev
til alle, således at man også får besked, når
man ikke skal fyres. Det gøres for, at fjerne
uvisheden om en mulig overhængende fyring reduceres for de, der ikke er udpeget.
Hver enkelt ansat skal modtage en personlig besked om årsagen til indstillingen. Hvor lang en opsigelsesperiode den
enkelte har, er afhængig af, hvor længe
man har været ansat, jf. overenskomsten og
funktionærloven.
Afskedigelser på grund af arbejdsgivers
forhold, fx besparelser, er en saglige i
sig selv, og derfor er det begrænset,
hvilke muligheder tillidsrepræsentanten
eller fagforeningen har for at forhindre
den enkeltes afskedigelse, som følge af
besparelser.
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HVORDAN KOMMER DU VIDERE
Hvad enten man er fyret eller skal blive tilbage, så er fyringsrunder ubehagelige. De skaber utryghed og usikkerhed. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvad du kan gøre, for at komme
igennem processen.

Af Troels Jeppesen og Michael Dreyer

Fyringsrunder er ubehagelige, de skaber
usikkerhed, og frygten og sorgen rammer både de afskedigede medarbejdere
og de tilbageværende kolleger.
Inden de varslede fyringer effektueres, og der sættes navn på, hvem der
opsiges, så er det en god ide, at gruppen eller tillidsrepræsentanten spørger
lederen, hvad der kommer til at ske på
arbejdspladsen og i din afdeling. Det
er vigtigt ikke at gå i komplet uvidenhed og usikkerhed, så I bør inddrive så
mange oplysninger som muligt. Tal sammen om det i personalegruppen/afdelingen/afsnittet.
Selvom situationen stadig vil være ubehagelig, så kan I på den måde hjælpe
hinanden til at reducere usikkerheden,
og dermed dæmme op for noget af
utrygheden.
Prøv samtidig at blive enig med jeres
leder om, hvilke arbejdsopgaver der skal
udføres, og prioriter evt. mindre vigtige
opgaver fra i en periode. Accepter, at
det er svært at yde optimalt under usikkerhed og psykisk pres.

TAL OM FYRINGERNE OG ADRESSER
URETFÆRDIGHEDEN
Fokuser på, at det handler om nedskæringer og ikke om de enkelte kolleger.
Det kan føles svært både at være den,
der bliver opsagt, og at være den, der
beholder jobbet, men husk at vende
problemet udad i stedet for indad. Hold
fx for øje, at det ofte er omstændigheder uden for afdelingen der har medført
situationen. Ikke kolleger eller den nærmeste ledelse.
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Tal med familie og venner om, hvordan
du har det, og få deres opbakning. Tal
med kolleger om konkrete udfordringer
på din arbejdsplads/afdeling, og brug
din tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant til at tale om din situation,
dine rettigheder osv.

VÆRN OM DIT REKREATIVE RUM
Vær bevidst om, at du er udsat for
et pres, og vær opmærksom på
stresssymptomer – det er vigtigt, at du
lytter til dig selv og tillader dig selv ro
og hvile – det har du brug for.
Fokuser på alt det, der gør dig glad, og
som går godt i dit liv - det er vigtigt at
give dig selv omsorg, og at du gør noget godt for dig selv.

RÅD TIL DIG DER SKAL
BLIVE TILBAGE
1 Støt dine afskedigede
kolleger
Hvis du ikke selv er ramt af afskedigelse, så lyt og vis omsorg overfor
dine afskedigede kolleger - vær ikke
bange for at vise forståelse overfor
en kollega, der er ked af det. Fortæl
fx din kollega, hvad du har sat pris på
ved jeres samarbejde.

2 Drop den dårlige samvittighed
Lad være med at føle dig skyldig,
fordi du ikke selv blev ramt af afskedigelse. Brug i stedet hinanden til at
tale om, hvordan I bedst kan komme
videre, selvom I skal tage afsked med
kolleger – og værn om det sammenhold I har, selvom nogle forlader afdelingen – tal fx om, hvordan I holder
kontakten.

RÅD TIL DIG DER ER
OPSAGT
1 En opsigelse er ikke et
fravalg af dig!
Modsat de fleste andre typer afskedigelser, så er det ikke noget den enkelt
har gjort eller ikke gjort, der fører til
en opsigelse ved masseafskedigelser. Der har ikke været forudgående
advarselssamtaler eller noget den
enkelte har gjort forkert. Og derfor
er der ikke meget, den enkelte kan
eller har kunnet gøre for at undgå en
fyring.
Det første råd er derfor at minde dig
selv om, at selvom en opsigelse ofte
vil føles som et fravalg, så er det ikke
et fravalg af dig.

2 Fokuser på dine styrker
og kompetencer
Derfor kan det også være en god ide
at få en samtale med din leder om
dine kvalifikationer, hvis du bliver
afskediget. Både om dine faglige
kompetencer og om dine personlige
egenskaber.
Få evt. en anbefaling fra din leder,
som du kan bruge fremadrettet, når
du skifter job. Husk at tal om det, du
er god til, og husk, at du har samme
værdi og kvalifikationer som før
fyringsrunden.

3 Vent ikke med at søg job og
gør brug af dit netværk
Du skal ikke vente, men gå i gang
allerede i din opsigelsesperiode med
at lave CV og ansøgninger. Brug dit
netværk til at høre om muligheder
og gør opmærksom på, at du nu er
interesseret i næste job.
Hvis du er medlem af både Radiograf
Rådet og DSA, så kan du få personlig
sparring på dine karrieremuligheder.

Du er en
del af nogle
stærke
fællesskaber

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Siden 1880 har Lån & Spar været en
bank for helt almindelige mennesker.
En bank som hylder fællesskabet. Vi er
nemlig ejet af mere end 45 organisationer
bl.a. Radiograf Rådet.
Få høj rente på din lønkonto
Med fællesskabet følger ekstra gode fordele.
Som bl.a. 3 % i rente på de første 50.000 kr.
på din lønkonto. Det kan ingen andre banker
matche. Se mere på radiografbank.dk

3

Sådan får du 3 % i rente på din lønkonto

%

PÅ LØNKONTOEN
– bare fordi du er medlem af
Radiograf Rådet

Ring: 3378 1987
– eller gå på
radiografbank.dk
og book møde

Du er medlem af Radiograf Rådet og har afsluttet
din uddannelse.
Du samler hele din privatøkonomi hos
Lån & Spar (LSBprivat®Løn er en del af en
samlet pakke af produkter og services, som din
økonomi kreditvurderes ud fra).
Se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkår.
Rentesatserne er variable og gælder pr.
9. maj 2019.
De 3 % i rente er på de første 50.000 kr.
på lønkontoen. Der er 0 % på resten.
Du behøver ikke flytte dine realkreditlån.
Men evt. ændringer og nye realkreditlån,
skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit.

100 ÅR

MED 8-TIMERS ARBEJDSDAG
I maj måned markeres 100 år for den aftale, der været
modellen for de fleste arbejdende menneskers døgn:
8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 timers søvn.
Af Troels Jeppesen
For 100 år siden var den symbolske tredeling af døgnet en af arbejderklassens
store drømme. Man ville gøre op med
trællelivet med den ofte 60 timer lange
arbejdsuge, for både voksne og børn.
Drømmen var at have tid til sig selv, sin
familie og kultur for både krop og sjæl.
Efter næsten 30 års intens kamp, ført af
håndværkere, fagforeninger og politikere
blev der den 17. maj 1919 sat underskrift
på en aftale om det gode arbejdsliv – en
overenskomst med 8-timers arbejdsdag,
der trådte i kraft for alle fag minus land-

16 | RADIOGRAFEN | MAJ 2019

brug og søfart 1. januar 1920.
Inden da havde arbejdsdagen varet op til
10-12 timer, seks dage om ugen, for både
voksne og børn.

den. Men for mange er det igen drømme
om at have mere tid til sig selv og sin
familie – og at værne om den tid som restitution for både krop og sjæl.

På 100 år har arbejdstiden udviklet sig
meget lidt, og det er ikke sket noget siden
1990, hvor vi fik 37 timers arbejdsuge. Dengang var fritiden ikke blot et individuelt
anliggende, men også noget, det kunne
betale sig for samfundet at investere i.

ARBEJDERMUSEET

Det er ikke til at forudse hvad der kommer til at ske med arbejdstiden i fremti-

Som medlem af Radiograf Rådet kan du
og din familie komme gratis ind og se den.

Du kan læse meget mere om arbejdstidens historie på Arbejdermuseet hjemmeside. Museet har også åbnet for særudstillingen ’Kampen om tiden’ der fejrer
milepælen i velfærdssamfundets.

Nu får PKA’s medlemmer mere ud af pensionen
Fra starten af april ruller PKA aldersopsparing ud til sine 190.000 indbetalende medlemmer. For
langt størstedelen betyder det, at de får mere ud af pensionen og bliver modregnet mindre i de
offentlige ydelser, når de går på pension.
EN STOR DEL AF PKA’S medlemmer kan se
frem til at få mere ud af pensionen, når de
trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.
Over de kommende måneder ruller PKA
aldersopsparing ud til sine medlemmer,
så det fremadrettet automatisk bliver en
del af de indbetalende medlemmers pensionsløsninger.
Hvad det konkret betyder for den
enkeltes pension, varierer fra medlem til
medlem, men beregninger fra PKA viser,
at et 25-årigt medlem, der indbetaler til
aldersopsparingen hele livet, som pensionist vil få en indtægt, der årligt er ca.
14.400 kr. større før skat, end hvis medlemmet ikke benyttede sig af muligheden.
”Vi vurderer, at der vil være en økonomisk gevinst at hente for helt op til 90
procent af vores medlemmer. Derfor har
vi valgt, at ordningen bliver slået til for
næsten alle indbetalende medlemmer, så
vi er sikre på, at de ikke risikerer at gå glip

af muligheden,” fortæller medlemschef i
PKA Britt Brandum.
Over de kommende måneder vil alle
190.000 indbetalende medlemmer i PKA
blive orienteret om ændringen via deres
e-Boks.
”Som medlem behøver du ikke foretage dig noget, før du hører fra os om
ændringen i din ordning. Herefter har
du så mulighed for selv at tage et tjek af,
hvad aldersopsparingen betyder for din
pension, og hvordan du bør forholde dig,”
fortæller Britt Brandum.
For et mindretal af PKA’s medlemmer
kan det være en fordel at vælge aldersopsparing fra. F.eks. hvis medlemmet betaler
topskat, eller én i medlemmets husstand
i dag modtager offentlige ydelser, der er
afhængige af indkomsten.
”Der gør vi en grundig indsats for at
finde frem til dem, der måske ikke har fordel af aldersopsparingen, og så rådgiver

vi dem om, hvordan de kan vælge det
fra,” fortæller Britt Brandum.
Reglerne for aldersopsparingen blev
ændret, da Regeringen sammen med
Dansk Folkeparti vedtog en ny pensionsreform i 2017. Formålet var at mindske
samspilsproblemerne, som opstår, når
privat opsparet pension modregnes i de
offentlige ydelser.
De nye regler trådte i kraft i 2018. De
betyder bl.a., at man nu kan betale mere
væsentligt mere ind til aldersopsparingen i de sidste år, før man går på pension,
hvor modregningsproblemet ofte er
størst.
Man får ikke fradrag for sin indbetaling
til aldersopsparing. Til gengæld er pensionen skattefri, når de bliver udbetalt, og
de påvirker ikke de offentlige ydelser som
f.eks. folkepensionens tillæg. På bundlinjen giver det derfor mere udbetalt i samlet pension for rigtig mange danskere.

Bauta Forsikring er et forsikringsfællesskab for
udvalgte faggrupper, blandt andre radiografer. Vi er
ejet af vores medlemmer med alle de fordele, der
følger med.
Vores mål er at sikre dig den lavest mulige pris og
den højest mulige erstatning.
Tjener vi for meget på en forsikring, kommer det
også dig til gode, enten ved at vi sænker priserne
eller forbedrer dine forsikringer.
Derudover belønner vi dig årligt med en rabat på
dine forsikringer, når du har været medlem i tre år.

Et forsikringsfællesskab for dig,
der kan se lige igennem folk.

Hvis du kan se meningen, så se, hvordan du bliver
medlem.
Gå ind på bauta.dk/blivmedlem eller ring til os
på 33 95 76 81.
Vores forsikringer er gang på gang kåret
Bedst i test af Forbrugerrådets magasin
Tænk Penge.
Senest for vores indboforsikring.

Bauta Forsikring – en del af LB Forsikring
A/S, CVR-nr. 16 50 08 36,
Farvergade 17, 1463 København K
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BILLEDDIAGNOSTIK I

STOR SKALA
En af landets største og mest avancerede modaliteter til konventionel røntgen
står i landsbyen Morud på Fyn, nærmere betegnet på Højgård Hestehospital.
Der er tale om en krabat med navnet
EQUIMAGINE ™, som – kort fortalt – består af 4 af hinanden uafhængige robot
arme, der bevæger sig rundt om hesten,
og på den måde får frembragt en fuld
CT-scanning af hesten. En hest er jo ikke
ligefrem bygget til at komme igennem et
gantry.

ca. 20 trailere – spændt bagpå hovedsageligt Mercedeser og BMW’er – der
holdt på parkeringspladsen ved Højgård
Hestehospital om.

har hjulpet til med indretningen af. Modaliteten står i et stort åbent staldområde,
hvor der er bygget et betjeningsrum
ind i.

Fremvisningen startede med en lille gennemgang af hestens anatomi. Især hestens hofte/bækken kan give problemer
ved positioneringen, når der skal foretages billeddiagnostik. Hestens bækken er
den største knogle i hestekroppen. Bækkenet er ”bindeleddet” mellem hestens
bagben og resten af kroppen, og det er
altså via bækkenet at kraftoverførslen fra
bagbenene til ryggen sker. Hestens korsled har meget lidt bevægelighed. Det er
også her, der kan opstå skader. Men helt
primært er det hestens ben, der er genstand for størst opmærksomhed.

Som kuriosum kan det nævnes, at det
første vindue, som håndværkerne havde
sat i betjeningsrummet, var ca. 40 x 40
cm. Ikke helt tilstrækkeligt til ar overskue
et 200 m2, så det vindue blev flyttet over
i døren, og et ”rigtigt” vindue sat i væggen til betjeningsrummet.

Bækkenet med
de anatomiske
udfordringer.

CT-BYGNING
Et af CT-modulerne, som på Højgård er sorte,
og en illustration af opstillingen.

Men dette imponerende apparatur vender vi tilbage til – for et apparat udgør
ikke et hospital. ”Radiografen” havde sat
Christina Baun i stævne i Morud. At der
var heste på matriklen, det vidnede de
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Christina har været tilknyttet HH siden
hun var studerende, og er i dag konsulent
på opgaver vedr. apparatur og strålehygiejne. De normale funktioner varetages for
øjeblikket af veterinærsygeplejersker. Der
er sket en del udvidelser siden Christina
kom dertil for første gang, og da vi var
forbi var en helt ny bygning ved at blive
klar til brug. Det er den bygning der huser
EQUIMAGINE ™, og som Christina også

BILLEDDIAGNOSTIK
Det der er interessant, for denne læserskare, er anvendelsen af billeddiagnostik
på HH. For der anvendes en del, specielt
i lyset af at patienterne ikke er særligt
meddelsomme. CT’en har vi fortalt om,
men der anvendes også billeddiagnostik
til at lokalisere smertepunktet (årsagskilden), da heste meget sjældent kan pege
på det sted, der gør ondt.
Da hesten som sagt sjældent kan præcisere, hvor det gør ondt, bruger man i stor
udstrækning scintigrafi ofte til at finde et
fokus for den videre diagnostik (laves fast
et par dage om ugen for ca. 5 heste pr
dag). Scintigrafien er en radioaktiv undersøgelse, hvor der er stort fokus på ikke at
sprede de sporstoffer der bruges. Derfor
bruges ”støvler” når hesten skal trækkes
til undersøgelsen, da de radioaktive hove
ellers ville sprede radioaktivitet ud over
hele ”hospitalet” og fx besmitte strøelse
og andet løst materiale, der ligger på
gulvet. Hesten har kun støvler på fra den
har fået radioaktivitet og til undersøgelsen påbegyndes, for ikke at lave artefakter
på optagelsen. Det radioaktive udskilles
via urinen som den træder i. Hesten må
slet ikke forlade scintigrafibygningen i den
tid den er radioaktiv, først dagen efter når

For ikke at sprede radioaktivitet
rund på området
er hesten i en
periode før selve
undersøgelsen
iført støvler.

den er ”henfaldet”. Hesten må heller ikke
håndteres af andre end personale med
målefilm i den periode, da den udsender en del stråling. En helkropsscintigrafi
koster 12.300 kr., og der laves fast et par
dage om ugen, ca. 5 heste pr dag. Gammastråling.
Når fokus er fundet, bruges der en del
ultralyd til den specifikke diagnostik. Det
foregår stort set på samme måde som
med mennesker. Og ultralydsscanneren
er mage til dem vi kender fra hospitalerne. Ultralyd bruges til senescanninger
og gentages ofte mange gange i helingsprocessen. Ultralyd koster 2.050 kr. – og

tager altid begge ben så man har en sund
kontrol) der kører 5-10 heste i ugen.

MR-scanneren er bygget til
udelukkende at scanne hesteben.

Og så er der endelig konventionel røntgen.
Røntgenundersøgelser bruges især ved
handelsundersøgelser, hvor det er påkrævet for at kunne forsikre sin hest (læs: alle
heste går igennem røntgen) – der kører
ca. 10-30 om dagen. Heste der sælges til
udlandet, skal have en udvidet røntgenundersøgelse, hvor ryg og hals er med og det
koster det dobbelte. Konventionel røntgen
koster 5.750 kr. for en basisundersøgelse.

Dyrlægen har gang i at ultralydsscanne en
patient.

der laves mange af dem på en dag.

HESTEBEN
Er det benene, der er noget galt med –
hvad det ofte er med heste – kan der også
anvendes MR. Der findes en åben scanner,
der er bygget til et hesteben. MR er ofte
af meget mindre og specifikke områder
og en kode (et sæt) koster 11.850 kr. (man

Hestene skal altid smide skoene før en
undersøgelse, og ude bagved er der et
tårn af hestesko. Skulle en patient ”smide
skoene” en sidste gang, så er der et dertil
indrettet opbevaringsområde som er
skærmet for udefrakommende. Det skal
jo også siges at Højgård er det største og
mest kompetente hospital så mange alvorligt syge heste henvises i sidste instans
til HH, for at se om de kan redde hesten.
Og nogle gange kommer de desværre for
sent.
Når det er sagt, så får patienterne en
tiptop behandling af de ca. 30 ansatte,

der er på dette lille men stærkt speciali
serede hospital. Og nye sko er også en
del af behandlingen. Den smed der hører
hjemme på HH er en speciel uddannet i
sygebeslag osv., og han er en dyr smed.
De fleste vælger derfor at få deres egen
smed til at slå sko på når de kommer
hjem.
Når hestene
smider skoene,
så får de et
par nye på.
De brugte er
der lavet
et tårn
af.

HØJGÅRD HESTE
HOSPITAL
Højgård Hestehospital (HH) teamet
består af 30 medarbejdere. Heraf 13
dyrlæger, som hver især har specialiseret sig indenfor interesseområder,
således at HH dækker alle aspekter af
hestens sundhed samt alle ridesportsdiscipliner.
HH har desuden 3 afdelinger i Jylland.
Derudover har HH ti fastansatte assistenter, som er uddannede veterinærsygeplejersker, landmand og dyrepassere. Stalden og faciliteterne passes af
tre faste medarbejdere.
Til at sikre kvaliteten og strålehygiejnen af røntgen, Scintigrafi og MRI har
HH hidtil haft ansat en human radiograf, men stillingen er pt. ubesat – hvis
det var noget?
Kilde: Højgård Hestehospital
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STU DIE

S DEN
HELD OG LYKKE MED

EKSAMINERNE!
Os fra RSD’s bestyrelse ønsker held og lykke til alle
dem der skal til eksamen i den kommende tid. Vi håber
selvfølgelig at alt går godt!
Nu er det snart sommer!

SKAL DU PÅ
UDVEKSLING?
Så kan du søge studiefonden om penge!
Studiefonden uddeler fire gange årligt d. 1. januar, 1. april, 1. juli og d. 1. oktober.
Ansøgere til Studiefonden skal minimum
have været medlem af Radiograf Rådet i
½ år på ansøgningstidspunktet.
Er du interesseret kan du læse mere på
Radiograf.dk under ”studerende”.

A-KASSEN!

1. MAJ
Den 1. maj var det Arbejdernes Internationale Kampdag – og selvom at
vi er studerende og ”ikke arbejdere”, var vi stadig ude at kæmpe!
Jeg, formanden/kvinden (Kathrine) deltog i Fagbevægelsens Ungdoms morgen arrangement, og var også en smut forbi DSR – hovedstaden for at sige hej til Radiograf Rådet Region Hovedstaden. Min 1.
maj sluttede i fælledparken.
Morgenarrangementet i Fagbevægelsens Ungdom var et arrangement for de unge fagorganisationer. Her holdte vi taler, drak øl og
viste at vi stod/står sammen!
Det var blandt andet sygeplejerskestuderende, lærerstuderende, 3F,
Dansk Metal og selvfølgelig os: radiografstuderende.
Der findes rygter om, at de unge ikke gider organisere sig i en fagforening. Det rygte føles ikke sandt, når man står side om side med de
andre. Jeg bliver virkelig stolt af at repræsentere en ungdom der gider
kæmpe – og ved at der stadig skal kæmpes.
Derfor er dette også en ode til dig: den studerende der er medlem af
Radiograf Rådet. Tak til dig fordi du også kæmper – det gør mig glad!
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Hvis man vil have dagpenge fra dag 1 som
færdiguddannet, skal man være meldt ind
i A-kassen mindst et år før dimissionen.
Det er derfor en god idé at melde sig ind
på sit 5. semester!
Det er gratis at være medlem som studerende, hvis du er under 30.
Du kan se mere omkring a-kassen på dsa.dk

Bayer løfter sløret for næste skridt og
sætter en ny standard indenfor CT-injektorer.
Røntgenafdelinger oplever en stadig stigende arbejdsbyrde. Den tiltagende
efterspørgsel lægger pres på både personale og udstyr. Derfor har vi
udviklet det næste skridt inden for teknologier for CT-injektion.

Besøg radiology.bayer.com for at se mere.

RADD0018 – Bilbo

PP-M-CEN-DK-0009-1 April 2019

Bayer A/S – Danmark, Arne Jacobsens Allé 13; 6, DK-2300 København S, Tlf.: +45 38 16 16 16 radiology.bayer.com

KURSER OG KONFERENCER
Dato

Seneste
tilmelding

Tema

Sted

Arrangør

Information
og tilmelding

Pris

22-24/5 2019

se link

Nordic Congress of
Radiology 2019

Copenhagen

Radiograf Rådet og DRS

www.ncr2019.dk/

se link

3/6 2019

se link

O rtopædi

Sønderborg

Radiograf Kurser/
Region Syd

www.radiografkurser.dk

gratis for radiografer
region syddanmark (kr. 400 ikke
medlemmer)

6/6 (+7/6) 2019

se link

Intervention netværksmøde ifm
DFiRs årsmødei

Nyborg

Radiograf Kurser/DFiR

www.dfir.dk

gratis ifm Dfirs
årsmøde

10-15/6 2019

se link

Particle Therapy (58th
PTCOG meeting)

Manchester

The Particle Therapy CoOperative Group (PTCOG)

www.ptcog58.org

se link

6-7/6 2019

se link

RIS PACS Advanced

Utrecht

Radiograf Kurser/
Norsk Radiografforbund/
MedicalPHIT

www.radiografkurser.dk

ca.dkr. 11000

12-13/6 2019

udsolgt

Ortopædisk Radiografi –
perifere skelet

Odense

Radiograf Kurser

www.radiografkurser.dk

3.495 kr (4.995 kr
ikke medlemmer)

11-14/6 2019
flyttet til 6-7/6
2019

se link

RIS PACS Advanced

Copenhagen flyttet til
Utrecht

Radiograf Kurser/Norsk
Radiografforbund

www.radiografkurser.dk

16990 dkr (18990
dkr.ikke medlemmer)

16-17/6 2019

se mail

MR safety course

London

Dr. Emanuel Kanal/US

claus@radiograf.dk

ca. 300 £

19/6 2019

5/6 2019

Årsmøde kvalitets
koordinatorer

Odense

Radiograf Kurser

www.radiografkurser.dk

650 kr. (975 kr. for
ikke-medlemmer)

19-21/6 2019

se link

Avanceret CT

Århus

Region Midtjylland

www.rm.plan2learn.dk

se link

28-29/8 2019

se link

Basis MR Kursus

Århus

Region Midtjylland

www.rm.plan2learn.dk

se link

9-13/9 2019

se link

Grundkursus CT

Århus

Region Midtjylland

www.rm.plan2learn.dk

se link

17-20/9 2019

se link

Röntgenveckan

Jönköbing

www.rontgenveckan.se

se link

19-20/9 2019

se link

Nuklearmedicin

Oslo

Radiograf Kurser/
Norsk Radiografforbund

www.radiografkurser.dk

ca. dkr. 3.800
(medlemmer)

26-27/9 2019

først til mølle

Evidence Based Practice

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

NOK 4.700

1/10 2019

se link

Landskonference for
RTT 2019

Odense

danske stråleterapier
støttet af Radiograf Rådet

www.rttkonference.dk

se hjemmeside

16-18/10 2019

først til mølle

CT-Hjerte

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

NOK 6.900

22-23/10 2019

se link

Avanceret MR Kursus

Århus

Region Midtjylland

www.rm.plan2learn.dk

se link

29/10-1/11 2019

først til mølle

MRI in Practice

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

NOK 9.300

4-8/11 2019

først til mølle

MR kursus 2

Amager

MR center Herlev Hospital

mrskolen@regionh.dk

kr. 5.950

5/11 2019

5/10 2019

PhD dag

Odense

Radiograf Rådet

www.radiografkurser.dk

kr. 950 (kr. 1450
ikke medlemmer)

6-8/11 2019

først til mølle

CT-kolografi

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

NOK 6.900

Ortopædisk Radiografi –
perifere skelet

Odense

Radiograf Kurser

www.radiografkurser.dk

3695 kr (5495 kr
ikke medlemmer)

13-14/11 2019

19-20/11 2019

først til mølle

Strålebeskyttelse

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

NOK 4.700

november

se link

Farmakologi

Frederiksberg

Radiografkurser

www.radiografkurser.dk

se link

3/12 2019

3/11 2019

Mammografi

København

Radiograf Kurser

www.radiografkurser.dk

se link
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ORTOPÆDISK RADIOGRAFI
AF DET PERIFERE SKELET
13.-14. NOVEMBER 2019
Kurset sætter fokus på radiografiens/ -logiens ortopædiske speciale, hvor patologiske fund eller udelukkelse heraf er afhængige af et dybdegående kendskab til bevægeapparatets anatomi – røntgenstrålingens udbredelse samt udfordringen i
den digitale billeddannelse – kort sagt radiografiens kunst som mange radiografer udfører i dagligdagen.
Kurset vil tage udgangspunkt i røntgenoptagelser - du arbejder intensivt i grupper, hvor du er aktiv i vurdering af undersøgelser i forhold til anamnese og forventede fund. Du skal diskutere og foreslå optimeringer til optagelserne relateret til
positionering og røntgenteknik. Målet er, at du kan vurdere egne optagelser i forhold til klinikerens behov og patologi og
udvikle din personlige viden og kompetence i optageteknik.
Undervisere: radiolog, beskrivende radiograf samt ortopædkirurger fra Odense Universitetshospital.
Målgruppe: radiografer og andre faggrupper, der arbejder med det ortopædiske speciale
Hvornår: 13. og 14. november 2019
Hvor: University College Lillebælt, Niels Bohrs Alle 1, Odense M, lokale RA.111
Pris inkl. forplejning: 3.695,- (medlemmer) 5.495,- (ikke medlemmer)
senest den 13. oktober 2019 – med navn, mail, arbejdssted, EAN nr. og kontaktperson til: kurser@radiograf.dk
Flere oplysninger: www.radiografkurser.dk

ÅRSMØDE FOR
KVALITETSKOORDINATORER
Afholdes på Odin Havnepark i Odense
den 19. juni 2019 kl. 9.00 til kl. 15
• Nyt fra Sundhedsstyrelsen/Statens Institut for Strålebeskyttelse
v/sundhedsfaglig medarbejder/ radiograf Britta Højgaard
• Monitor kontrol – test årligt og kvartalsvis
v/kvaligraf/ Rudolf Sørensen, Sydvestjysk Sygehus
• D4 – kvalitetsstyringssystem
v/afdelingsradiograf/Kenneth Thybo Reff, Rigshospitalet
• samt erfaringsudveksling

PROGRAM OG INFORMATION KAN FINDES PÅ WWW.RADIOGRAFKURSER.DK
Pris kr. 650 (ikke medlemmer af forhandling berettiget organisation kr. 975
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Afsender: Radiograf Rådet, H.C.Ørstedsvej 70, 2. sal, 1879 Frederiksberg C

Sorteret Magasinpost SMP

ID nr. 42779

Radiograf Rådets Hovedbestyrelse:

Region Syddanmark:

FORMAND

REGIONSFORMAND

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

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

NÆSTFORMAND

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

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

Lederne:

Region Midtjylland:

LEDELSESREPRÆSENTANT

REGIONSFORMAND

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

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

1. NÆSTFORMAND
Stinne Lausten Feddersen
T: 2074 0093
E: stinne.lausten.feddersen@
regionh.dk

2. NÆSTFORMAND
Torben Kirk Lehnskov
T: 6177 1791
E: torben.kirk.lehnskov
@regionh.dk

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

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

FAGCHEF

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

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

Radiograf Rådets Kontor:

SEKRETÆR

FAGLIGE KONSULENTER

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

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

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

KOMMUNIKATIONSKONSULENT
Troels Jeppesen
T: 3537 4339
M: 2214 2414
E: troels@radiograf.dk

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
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