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MELLEM MENNESKET
 OG TEKNOLOGI

Ph.d.-projektet ”Mellem Menneske og 
Teknologi”, er forankret i den dob-

beltsidede karakter af radiografi med 
et menneskecentreret fokus på den ene 
side og en naturvidenskabelig dimen-

sion på den anden side.

ET SPECIALE SOM ER 
MED TIL AT LØFTE KVALITET 

OG PATIENTFLOW
Med næsten 90 uddannede beskri-

vende radiografer i Danmark har vi nu 
en betydelig gruppe af radiografer, 

hvor hele eller dele af arbejdsdagen er 
sammenfaldende med radiologernes 

arbejdsfelt. Og gruppens antal vokser i 
takt med, at hospitalerne får øje 

på fordelene.

MR-ULYKKE I SVERIGE
Meldingerne var mange, men vage, i 
starten. Det var en sygeplejerske der 

var fanget af et nøglekort, en vagt med 
en kniv, en radiograf med et blyfor-
klæde. Sikkert var det, at der var en, 

som var blevet fanget i en MR-scanner, 
som var kommet slemt til skade, men 

som blev reddet og overlevede.

MYTEN OM DE 8 %
Hvorfor skal det nye hospital i Aarhus 
effektivisere 8 pct., andre 6, og andre 

igen 4 eller ingenting? Statens krav blev 
formuleret af fem eksperter, der lod sig 

inspirere af et norsk hospital, som ikke er 
blevet bygget. Og af en ny fløj i Aalborg, 
der angiveligt skulle have effektiviseret 

hele 15 pct. Det genkender de bare 
ikke i Aalborg.
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REKORDSTOR TILSLUTNING 
TIL SEMINAR

Den 29.-31. oktober afholdt Radiograf 
Rådet seminar for vores tillidsrepræ-

sentanter (TR) og for vores arbejdsmil-
jørepræsentanter (AMR). Der deltog 44 
TR og 26 AMR på seminaret, hvilket er 

rekordmange.
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FORMANDEN HAR

ORDET

DET FOREKOMMER MIG, 
AT DE FORRINGELSER, 
DER HELE TIDEN SKER 
OG ER SKET, I HVERT 

FALD GENNEM DET SE-
NESTE ÅRTI, HALSER VI 
BAGEFTER MED OVER-

ENSKOMSTKRAV FOR AT 
RETTE OP PÅ

Det er Radiografi-

ens dag i dag, hvor 

jeg sidder og skri-

ver disse ord. Som 

du sikkert ved, er der jo lidt produk-

tionstid på vores fagblad, hvorfor der 

går nogle uger, fra vi skriver bladet, til 

Radiografen når ud til dig.

Ugerne op til denne festdag, har været 

præget af mange gode dage og her-

lige oplevelser. Efteråret er altid årsti-

den, hvor mange af vores medlemmer 

mødes. Tillidsrepræsentanterne, ar-

bejdsmiljørepræsentanterne, lederne 

og vores Ph.d.-netværk. Jeg ved, at 

jeg har skrevet det før, men det er en 

sandhed uden modifikationer: Radio-

grafer er fantastisk godt selskab.

Dette til trods vælger jeg en helt an-

den overskrift – smålighed og tillid.

To ord, der ikke naturligt hører sam-

men, men som helt naturligt dukker 

op i mit hoved, fordi vi allerede nu er i 

gang med at forberede os til overens-

komstforhandlingerne i 2021 – OK21.

Det har fyldt i mit hoved gennem et 

stykke tid, at vi indgår i - og ikke udfor-

drer - spillet om overenskomsten. Det 

kan da også godt være at vi ikke kan 

udfordre hele dette kæmpe maskineri, 

men har vi forsøgt? Vi taler for eksem-

pel allerede om de samme temaer, som 

har været temaerne i alle de år, jeg har 

været med.

Det forekommer mig, at de forringel-

ser, der hele tiden sker og er sket, i 

hvert fald gennem det seneste årti, 

halser vi bagefter med overenskomst-

krav for at rette op på. Med andre ord, 

vi forsøger at løse de problemer som 

politikerne skaber. Et eksempel er jo 

arbejdsmiljøet, som vi forsøger at gøre 

noget ved via OK-forhandlinger. Et an-

det eksempel er fag og kompetence. 

løse, der ikke gerne vil i arbejde, men 

politikerne har hørt om dovne Robert, 

og agerer ud fra den fortælling, at alle 

vil ”flyve under radaren”. Man fristes til 

at tænke ”tyv tror, hver mand stjæler…"

Småligheden trives, og hvordan skal 

vi i den stemning kunne have tillid til 

noget som helst?

Tillid kan ikke gøres op i penge, den 

skabes ud fra gensidig ordentlighed. 

Den kommer af at vi kan stole på hinan-

den, og specielt hinandens intentioner. 

Brydes tilliden, så revner også noget af 

det kit, der holder vores arbejdsplad-

ser, ja hele vores samfund, sammen. 

Jeg er ret sikker på, at hvis vi investe-

rede i at genskabe tilliden i samfundet 

generelt, så ville det udmøntes som 

noget positivt ud gennem hele sam-

fundet – fra vores offentlige institutio-

ner og helt ud til den enkelte borger.

Og så tilbage til OK21 – jeg tror, at 

der skal ske noget nyt. Vi så sidst at 

arbejdsgiverne på regeringsplan kunne 

agere småligt og at de brød tilliden 

til – og fra – deres ansatte. Spillet om 

procenter blev grimt, og der var ikke 

mange der fik skærpet troen på at 

det var konstruktive forhandlinger og 

nytænkning, som gik for sig i Forligsin-

stitutionen.

Om vi kan levere noget nyt - må forelø-

big hænge i luften. 

SMÅLIGHED 
OG TILLID

Det er som om, at en del af overens-

komstmidlerne skal bruges til lappe-

løsninger mod den stressspiral der 

bygges op omkring arbejdspladserne. 

De politiske forandringer, vi har været 

udsat for, står vi ikke alene med – hele 

samfundet er påvirket af dem. Lovgiv-

ning laves ud fra laveste fællesnævner. 

Et eksempel her er dagpengelovgiv-

ningen. Jeg kender ingen arbejds-
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KORT NYT 

RETTENS ORD  
FOR AT DU KAN  
GÅ TIL LÆGEN

Ny medlemschef i PKA 

En ny dom fra Østre Landsret bekræf-
ter, at offentligt ansatte har ret til at 
gå til planlagte lægeundersøgelser i 
arbejdstiden uden at blive trukket i løn 
eller skulle bruge ferie eller afspadse-
ring på det. 

Din arbejdsgiver kan ikke trække dig i 
løn eller kræve, at du bruger afspadse-
ring eller feriedage, hvis du er nødt til 
at gå til planlagte lægeundersøgelser 
eller få behandling på eksempelvis et 
ambulatorium på et hospital eller an-
den form for lægebesøg i arbejdstiden.

Det er gældende regler ifølge Funktio-
nærloven. Fagforbundet HK har imid-
lertid måttet gå rettens vej for at få 
bekræftet reglerne. Region Sjælland 
havde nægtet en medarbejder at få 
frihed med løn til at gå til en planlagt 
undersøgelse på et ambulatorium i ar-
bejdstiden.

Først og fremmest skal der være en læ-
gefaglig begrundelse til undersøgelsen. 
Hvis du skal have en kosmetisk opera-
tion, som ikke har noget med dit fysiske 
eller psykiske helbred at gøre, kan du 
ikke få fri med løn.  
 
Den nye dom ændrer heller ikke på, at 
du så vidt muligt skal lægge dit læge-
besøg uden for arbejdstiden eller på et 
tidspunkt, hvor det er til mindst mulig 
gene for arbejdsgiveren.  
 
I de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig 
gøre, har du lov til at gå til læge – uden 
at blive trukket i løn eller skulle bruge 
afspadsering på det.

Fra 1. november får de 320.000 med-
lemmer i Danmarks største arbejds-
markedspensionskasse en ny am-
bassadør og samarbejdspartner, 
når Maybritt Mørch tiltræder 
som medlemschef i PKA.

Her skal hun være med til at 
styrke PKA’s service og sørge for, 
at pensionskassens rådgivning og 
produkter altid passer bedst 
muligt til medlemmer-
nes behov.

Maybritt Mørch kom-
mer fra en stilling 

som områdechef i Borgercenter Handi-
cap i Københavns Kommune.

Hun kender dog PKA og 
medlemmerne rigtig godt i 
forvejen. Maybritt har tidli-
gere arbejdet i både PKA og 

pensionskassens administra-
tionsselskab Forca gennem 
sammenlagt mere end 20 

år. Derudover er hun 
oprindeligt uddan-
net socialrådgiver, 
hvilket er en af de 
faggrupper, PKA 
dækker.

PKA topper Verdensnaturfondens liste over de danske pensions-

kassers klimafokus. Det er femte år i træk, at PKA ligger helt i 

front i WWF’s klimakåring.

En ny undersøgelse fra Verdensnaturfonden (WWF) placerer PKA helt i top 
blandt de danske pensionskasser, når det gælder klimafokus.

Undersøgelsen, der inkluderer de 16 største danske pensionskasser, ser 
blandt andet på selskabernes grønne investeringer, deres integration af 
Paris-aftalen i investeringsuniverset og deres kritiske tilgang til investerin-
ger i fossil energi.

PKA har investeret ca. 26,5 mia. kr. i klimavenlige projekter, herunder i fem 
havvindmølleparker, der leverer grøn strøm til ca. 2,2 mio. husstande. Der-
udover har PKA ekskluderet en række kul, olie og gasselskaber, fordi det 
økonomisk og klimamæssigt ikke giver mening at investere i selskaberne.

PKA ER DANMARKS BEDSTE 
KLIMAINVESTOR FOR FEMTE ÅR I TRÆK

G E N E R  K A N  H J Æ L P E  
T I L  AT  F I N D E  U D  A F ,  O M  
S T R Å L E B E H A N D L I N G  
V I L  H J Æ L P E  E L L E R  E J 
Genetisk information kan hjælpe med at identificere patienter, der sandsynligvis 

reagerer på strålebehandling, og forudsige, hvornår evt. sygdomsforekomst efter 

stråling sandsynligvis vil opstå. Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift på bag-

grund af resultater fra to undersøgelser, der blev præsenteret på ASCO Break-

through-kongressen i oktober i Bangkok, Thailand. At kunne forudsige, hvilke 

personer der vil have mest udbytte af strålebehandling, kan potentielt forbedre 

overlevelsen og hjælpe med at forhindre unødvendige bivirkninger og omkost-

ninger, påpeger forskerne bag undersøgelsen.
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SKADESTUE OG LÆGEVAGT I VIBORG FLYTTER

Fra den 12. november flytter 

Viborg Hospitals Akutaf-

deling og en række andre 

akutte funktioner i nye ram-

mer i det nye akutcenter.

Flytningen er blevet gennem-

tænkt og forberedt gennem 

en årrække for at sikre, at de 

akutte patienter fra første færd får en god og grundig behandling i 

den nye akutafdeling.

Det nye akutcenter er bygget til at matche kravene til moderne 

modtagelse og behandling af akutte patienter. Her bliver patien-

terne modtaget af et tværfagligt team, og når patienterne på 

traumestuerne fremover undersøges, kommer eksperterne til dem 

- i stedet for, at patienten skal sendes tværs gennem hospitalet til 

eksempelvis røntgen og skanning. De to nye traumestuer er således 

forsynet med røntgen i loftet, ligesom kollegerne fra Røntgen og 

Skanning udvider med CT-skanner og røntgenrum lige ved siden af. 

En socialpædagog har netop fået Højesterets ord for, at det var forkert, da 

hendes arbejdsgiver trak hende i løn, mens hun var sygemeldt. 

Dermed er der sat punktum for en årelang sag, som Socialpædagogerne har 

ført for et medlem, hvor først byretten i Vordingborg, siden landsretten og 

nu Højesteret har givet medlemmet ret: Det var ikke i orden at modregne i 

den sygemeldte medarbejders løn.

Sagen opstod, da medlemmet under sin sygemelding ikke fik udfyldt et 

oplysningsskema fra kommunen rettidigt og dermed mistede retten til 

sygedagpenge. Som konsekvens fik hendes arbejdsgiver, Vordingborg Kom-

mune, ikke refusion. Normalt får arbejdsgiveren de penge, som den syge-

meldte ellers ville få i sygedagpenge. Det fik kommunen til at modregne den 

manglende refusion i medlemmets løn. Men det er ikke i orden, så længe at 

den ansatte ikke bevidst forsøger at påføre arbejdsgiver et tab. Det har Høje-

steret nu slået fast.

Højesteret har i sin afgørelse lagt vægt på, at medlemmet hverken har hand-

let forsætligt eller groft uagtsomt, da hun ikke fik udfyldt de pågældende 

skemaer. Hun troede, hun havde udfyldt det, hun skulle og hun reagerede 

straks, da arbejdsgiveren ringede og gjorde hende opmærksom på fejlen.

Helt konkret har dommen betydet, at et medlem af Radiograf Rådet har fået 

tilbagebetalt knap 80.000 kr. Har du oplevet en lignende situation, så bedes 

du henvende dig til Radiograf Rådet. 

Skal du arbejde jul og nytår?

Har du styr på reglerne om søgnehelligdage, og de 
øvrige dage i forbindelse med jul og nytår?

Når der forekommer en søgnehelligdag (det vil sige 
en helligdag, der ikke falder på en søndag), skal 
antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mø-
deplanperioden/normperioden nedskrives med 7,4 
timer for fuldtidsansatte. For deltidsansatte foreta-
ges en forholdsmæssig nedsættelse (timetal/37). 

Herunder kan du se, hvordan dagene falder i 
2019-2020.

JULEAFTENSDAG 24. DECEMBER 2019 
Juleaftensdag falder i år på en tirsdag. Dagen lige-
stilles med en søgnehelligdag fra dagtjenestens be-
gyndelse. Normtimeregnskabet nedskrives derfor 
svarende til ansættelsesbrøken for alle ansatte. 

JULEDAG DEN 25. DECEMBER, 2. JULEDAG 26. 
DECEMBER 2019 OG NYTÅRSDAG DEN 1. JA-
NUAR 2020. 
Juledag, 2. juledag og Nytårsdag falder på hver-
dage og er søgnehelligdage. Normtimeregnskabet 
skal derfor nedskrives svarende til ansættelsesbrø-
ken for alle. 

NYTÅRSAFTENSDAG DEN 31. DECEMBER 2019
Nytårsaftensdag falder i år på en tirsdag. De ansatte 
bør så vidt muligt holde fri fra kl. 12 den 31. december. 

Hvis man skal arbejde mellem kl. 12–24, får man 
søndagsbetaling. Normtimeregnskabet skal ikke 
nedskrives (fordi den 31. december ikke ligestilles 
med en søgnehelligdag), og der gives ikke erstat-
ningsfri for at arbejde efter klokken 12. Efter midnat 
er det søgnehelligdag (se ovenfor). 

Hvis du holder fri hele den 31. december (feriedag), 
så er det kun timerne indtil kl. 12, som skal tæl-
les på ferieregnskabet. Derfor er det en god idé at 
benytte sig af timerne for 6. ferieuge, da disse som 
udgangspunkt afregnes time for time. Almindelig 
ferie afregnes sædvanligvis som hele dage, og bru-
ger man af disse kan man risikere at afregne en hel 
feriedag for at afholde en halv. 

Er du i tvivl? Spørg din tillidsrepræsentant eller se 
arbejdstidsaftalen på radiograf.dk.

HØJESTERET ERKLÆRER 
LØNTRÆK ULOVLIGT
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Af   Susanne Holm og Finn Olesen  

Ph.d.-projektet er støttet af Radiograf Rådets Forskningsfond, som er med til at sikre faglig vidensdeling blandt danske radiografer. 

MELLEM  
MENNESKET 

OG  
TEKNOLOGI

At se ind i en menneskekrop er ikke blot en teknisk indsigt, for nogle mennesker er det også et eksi-
stentielt spørgsmål. Anna Bertha Ludwig, Wilhelm Röntgens kone, gav udtryk for denne eksisten-
tialisme, da hun så knoglerne af sin hånd på verdens første røntgen billede og angiveligt udbrød:
"Jeg har set min død."

Ph.d projektet Mellem Menneske og Teknologi, er forankret i den dobbeltsidede karakter af radio-
grafi med et menneskecentreret fokus på den ene side og en naturvidenskabelig dimension på 
den anden side. 

PROJEKTET:
Det Danske Sund-

hedsvæsen har 

formaliserede 

ambitioner om at sætte patienten først, 

eller i centrum, som led i kvalitetssik-

ring og forbedring af oplevelsen for 

den enkelte, på deres vej i gennem et 

sygdoms eller behandlingsforløb (Sund-

hedsministeriet, 2000, Sundhedstyrel-

sen, 2016, Sundhedstyrelsen, 2018).

Dette Ph.d. projekt skriver sig ind i den 

sammenhæng og har blandt andet til 

formål, at undersøge hvordan disse 

ambitioner operationaliseres i en billed-

diagnostisk kontekst, ud fra et teknolo-

gifilosofisk perspektiv. 

Projektet er et kvalitativt etnografisk 

studie med et eksplorativt deskriptivt 

design, som benytter deltagerobserva-

tion og dybdegående semistrukturerede 

interview, som dataindsamlingsmetoder. 

Etnografi betyder læren om folk og udfor-

sker menneskelige praksisser, kulturer og 

fællesskaber i deres naturlige kontekst. 

I dette tilfælde patienter og professio-

nelle i billeddiagnostiske praksisser. Den 

deskriptive tilgang betyder at jeg ikke vil 

udvikle nye normative anvisninger. 

Det er patienters, radiografers og bio-

analytikers, teknologisk medierede 

kropslige oplevelser af deres deltagelse i 

CT og PET CT undersøgelser, der er gen-

stand for udforskning.
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DET TEORETISKE GRUNDLAG  
FOR  PROJEKTET ER DEN 

TEKNOLOGI FILOSOFISKE TRA-
DITION: POST FÆNOMENOLOGI. 

DEN BYGGER PÅ EN  SÆRLIG 
 FORSTÅELSE AF  TEKNOLOGI, 

SOM  VÆRENDE EN DEL AF DEN 
LIVS VERDEN, DER  SPEJLER EN 

 RADIO GRAFISK PRAKSIS.

Det teoretiske grundlag for projektet er 

den teknologifilosofiske tradition: Post-

fænomenologi. Den bygger på en særlig 

forståelse af teknologi, som værende en 

del af den livsverden, der spejler en radi-

ografisk praksis. Ambitionen er at denne 

tilgang til analysen af radiografisk praksis, 

kan bidrage til at belyse den humanisti-

ske dimension af radiografi og identifi-

cere problemstillinger, der kan hjælpe 

fagfolk til at udføre relevant patient-

centreret praksis med mere direkte fokus 

på de menneskelige aspekter. 

Projektet søger svar på spørgsmål om 

hvilke spændingsfelter der ligger i ud-

øvelsen af radiografi, mellem en om-

sorgsrettet og en teknologisk praksis og 

hvad indgår i den humanistiske dimen-

sion af radiografien?  

Min hypotese er, at de teknologier der 

anvendes, påvirker og former de men-

neskelige relationer og den enkeltes 

oplevelse af undersøgelsessituationen, 

på en væsentlig måde.

TEKNOLOGISK UDVIKLINGEN
Betingelserne for at udfører god radio-

grafisk praksis har ændret sig markant 

over tid. Den teknologiske og instru-

mentelle udvikling gennem de sidste 

årtier inden for radiografi, har været 

fremtrædende og har medført nye 

måder at udføre praksis på. Digitali-

seringen af radiografien og eksempel-

vis billedeprocessering har i høj grad 

bidraget til at revolutionere arbejds-

gangene i praksis og har medført væ-

sentlige fremskridt i forhold til dosis til 

patienterne og billedkvalitet (Vaño et 

al., 2007, Båth et al., 2005, Körner et 

al., 2007). I takt med at de diagnosti-

ske muligheder er steget, er antallet 

af røntgenundersøgelse også forøget. 

Opgørelsen fra Statens Institut for 

Strålebeskyttelse (SIS) viser, at i årene 

2003 til 2014 er antallet af eksempel-

vis CT- undersøgelser forøget med 

250%(Sundhedsstyrelsen, 2015)

Der kunne nævnes adskillige forhold 

der har revolutioneret arbejdsgangene 

i praksis, men i særdeleshed har hastig-

heden hvormed billeddiagnostiske 

under søgelser nu kan udføres, haft stor 

indvirkning på undersøgelsesprocedu-

rerne for både radiografer og patienter. 

Som eksempel kan jeg henlede læse-

rens tanke på at for 20 år siden kunne 

en CT-undersøgelse af cerebrum tage 

omkring 30 minutter eller mere. Nu kan 

den udføres på få sekunder og en CT-

scanning af thorax kan nutidigt udføres 

mens patienten holder vejret. (ISCT, 

2016, Sundhedsstyrelsen, 2015).

Hastighedsforøgelsen har betydet at 

flere patienter kan undersøges per 

dag, medførende et øget tempo på 

afdelingerne med flere patienter igen-

nem radiografernes hænder og mindre 

tid til den enkelte. Det øgede tempo 

har haft en stor fordel for sundheds-

væsenet som helhed, da de har gjort 

afdelinger mere effektive, og nedsat 

ventetider for patienterne.  Indenfor 

cancerdiagnostik og behandling har det 

bidraget til realiseringen at ambitio-

nerne i de Nationale Kræftplaner og til 

at overholde garantierne i eksempelvis 

kræftpakkeforløb(Sund hedsstyrelsen, 

2018, Sundhedsministeriet, 2000). 

Men hvordan har den menneskelige 

dimension af radiografi tilpasset sig 

denne udvikling og er de eksistentielle 

bekymringer og menneskelige værdier 

udfordret inden for de effektive praksis-

former? 

Disse og andre beslægtede spørgsmål 

vil Ph.d. projektet diskutere. 

RADIOGRAFI
Radiografi kan siges at være en profes-

sion, der er sammensat med en human-

videnskabelig dimension på den ene 

side og en naturvidenskabelig dimen-

sion på den anden. 

Den humanvidenskabelige dimension 

kommer til udtryk når den professio-

nelle er konfronteret med den enkelte 

patient og dennes livssituation. Denne 

dimension indeholder blandt andet 

omsorg for patienten, kommunikative, 

etiske og relationelle aspekter.

Den naturvidenskabelige dimension er 

konfigureret blandt andet gennem fysi-

ske lovmæssigheder, i det der anven-

des ioniserende stråling, magnetfelter 

og ultralyd, til fremstilling af diagnosti-

ske billeder med patologier og anato-

miske strukturer i menneskekroppen.

Sammensatheden bevirker, at radiografi 

tolkes og praktiseres i spændvidden 

mellem to målsætninger: En domine-

rende teknisk, hvor man stræber efter at 
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opnå optimal billedkvalitet og opfyldelse 

af undersøgelsens tekniske kriterier, og 

en dominerende humanistisk, hvor man i 

en etisk og omsorgsmæssig målsætning, 

stræber efter at tage bedst muligt vare 

på patienten. (Holm, 2014)

I udøvelsen af radiografi går de to viden-

skabelige målsætninger, ideelt set, hånd 

i hånd med en passende balance mellem 

dem. En ubalance kan føre til en priorite-

ring af de tekniske mål på bekostning af 

de humanistiske mål, eller omvendt. 

Dette kan vise sig ved, på den ene side 

med dominerende tekniske mål, at 

påføre unødig smerte eller ubehag for 

patienten i bestræbelsen på at produ-

cere det perfekte billede og efterleve 

de tekniske kriterier for undersøgelsen. 

På den anden side med dominerende 

menneskelige mål, kan det kompromit-

tere den diagnostiske billedkvalitet 

eller medføre unødvendig dosis til pa-

tienten, for at efterleve dennes ønsker 

eller spare den enkelte for ubehag og 

anstrengelse ved undersøgelsen. 

Ideelt set balancerer disse to målsæt-

ninger i radiografisk praksis så tekniske 

mål ikke opnås på bekostning af men-

neskelige mål og omvendt. 

Radiografen spiller en afgørende rolle 

i hvordan praksis udøves og disse mål 

balanceres, men spørgsmål om den rolle 

teknologien spiller, herunder hvordan 

den indvirker på helheden, relationerne 

og oplevelserne i konteksten, mangler 

at blive belyst. 

Projektet skal vise hvordan det sker i 

praksis.

FILOSOFI, TEKNOLOGI OG 
MENNESKE KROPPE
Projektet har en filosofisk tilgang, der 

kan bidrage med nye måder at tænke 

radiografi på. 

Filosofien er optaget af at forstå viden, 

virkelighed og livet i bred forstand, og 

kan give generelle indsigter om menne-

skelig eksistens, virkelighed og liv, som 

efterfølgende kan bringes i spil i speci-

fikke forhold.

Disse indsigter kan blandt andet være 

nyttige for radiografien ved, at bidrage 

til tænkningen om den menneskelige 

dimension af vores felt, på en mere 

 nuanceret måde. 

Helt konkret skal projektet yde et bidrag 

til professionens selvforståelse og den 

eksisterende forskning med en, for ra-

diografien, ny tilgang til at undersøge 

praksis. Projektet tagerafsæt i et særligt 

teknologifilosofisk perspektiv: Postfæ-

nomenologi, grundlagt af den amerikan-

ske filosof Don Ihde. 

Postfænomenologi er en velkendt forsk-

ningstilgang indenfor Science and Tech-

nology Studies (STS). (For uddybninger 

se: (Bruun Jensen et al., 2007). Teorien 

er beslægtede med Aktørnetværks Teori 

(ANT) af bl.a. Bruno Latour, som nogen 

måske kender, men adskiller sig væsent-

lig herfra, ved sin insisteren på de men-

neskelige aktørers intentionalitet og et 

asymmetrisk forhold mellem mennesker 

og teknologier, som ANT ikke har. (Ihde 

and Selinger, 2003).

Det særlig postfænomenologiske per-

spektiv er karakteriseret, blandt andet 

ved sin forståelse af teknologi, som 

værende en del af livsverdenen og ikke 

som passive, udenforstående objekter. 



DET SÆRLIG POST FÆNOMENOLOGISKE 
PERSPEKTIV ER  KARAKTERISERET, 

BLANDT  ANDET VED SIN FORSTÅELSE AF 
 TEKNOLOGI, SOM  VÆRENDE EN DEL AF 
LIVSVERDENEN OG IKKE SOM PASSIVE, 

UDENFORSTÅENDE  OBJEKTER. 
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Sagt med andre ord, så er teknologien 

en ikke-neutral deltager: den gør no-

get i situationen, både ved og med de 

implicerede mennesker. Eksempelvis 

skal radiografen lejre patienten på en 

bestemt måde så denne kan centreres i 

isocenteret, blandt andet med henblik 

på at tildele patienten en optimal stråle-

dosis. Eller patienten skal trække vejret 

på bestemte tidspunkter så scanneren, 

uforstyrret af bevægelse, kan scanne 

bestemte strukturer i menneskekroppen 

på en særlig måde.

Denne særlige position reflekterer den 

billeddiagnostisk praksis, hvor teknolo-

gier aktivt bidrager til enhver undersø-

gelsessituation. Postfænomenologien 

er derfor nyttig i analysen af hvordan de 

impliceredes perceptuelle oplevelse af 

verdenen formes gennem den teknolo-

giske mediering. Sagt med andre ord 

kan postfænomenologien anvendes i 

konkrete empiriske undersøgelser af 

hvordan, både den professionelles og 

patientens, perceptuelle oplevelse af 

undersøgelsessituationen formes gen-

nem teknologien. 

Et andet centralt aspekt i den billed-

diagnostisk kontekst er selve menneske-

kroppen, da dens anatomiske stukturer 

og fysiologiske processer er fokus for 

de undersøgelser der udføres. Postfæ-

nomenologien kan også bidrage med 

forståelser af kroppen, som er nyttige i 

en analyse af en billeddiagnostisk prak-

sis. Don Ihde skildrer i sin bog, Bodies 

in Technology 2002 s.16, forståelsen af 

kroppen, ud fra det han kalder Krop 1 og 

Krop 2 (”Body one” og ”Body two” ).

Krop 1, refererer til kroppen som vores 

levede krop, den intentionelle, subjek-

tive, perceptuel og emotionel krop vi 

både kan se og føle, men også føle  

med og for. 

Krop 2 refererer til kroppen, som den 

kulturelle eller socialt konstruerede 

krop, objekt-kroppen, som ofte be-

skrives i tredje person. Det kan være 

kroppen som objektiveres i en klinisk 

sammenhæng og konstitueres eksem-

pelvis som patient, med de sociale og 

kulturelle egenskaber det indebærer.  

Den radiografiske patient, kan nævnes 

som konkret eksempel, der lader sig 

lejre som radiografen siger, og som gør 

hvad der forventes og forlanges, uanset 

hvilket ubehag det medfører.

I postfænomenologien er det dog 

vigtigt at pointere, at begge perspekti-

ver refererer til subjektet (Ihde, 2002). 

Forstået som at vi er vores krop i begge 

tilfælde, og har en subjektiv oplevelse 

af både Krop 1 og Krop 2. 

I en billeddiagnostisk kontekst giver 

denne kroppens dualitet genklang 

gennem ideen om menneskekroppen 

som manipuleres og videnskabeliggø-

res i situationen, samtidig med at den 

enkelte altid og til enhver tid, er sin 

levede krop.  

OPSUMMERING
Lad mig vende tilbage til det første 

røntgenbillede af Anna Berta Ludvigs 

hånd. Man kan sige at Conrad Röntgen 

så de tekniske aspekter i billedet og 

hans kone så de menneskelige. 

I den billeddiagnostiske verden skal 

professionelle forholde sig til begge 

dele og tage begge aspekter alvorligt. 

Definitionen på radiografi foreskriver 

at mennesket skal være i centrum ved 

billeddiagnostik og behandling, så 

hvordan skal teknologier og mennesker 

indrettes i forhold til hinanden for at 

honorere disse krav? Dette og andet 

håber projektet, gennem postfænome-

nologiske analyser at gennemlyse.
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Af    Troels Jeppesen

MR-ULYKKE 
I SVERIGE

Meldingerne var 

mange, men vage, 

i starten. Det var en 

sygeplejerske der var 

fanget af et nøglekort, 

en vagt med en kniv, en 

radiograf med et blyfor-

klæde. Sikkert var det, at der 

var en, som var blevet fanget i en 

MR-scanner, som var kommet slemt til 

skade, men som blev reddet og over-

levede.

STADIG UKLARHED OM FORLØBET
Senere kom det frem, at ulykken var 

sket i en mobil MR-bus, hvor en radio-

graf blev fanget i remmen til et for-

klæde i MR-scannerens magnetfelt. En 

vagt var senere kommet løbende og 

havde, i sidste øjeblik, trukket en kniv 

og skåret radiografen fri. 

Nyheden spredte sig hurtigt blandt 

radiograferne - også i Dan-

mark. For det er en af 

de ulykker, som ikke 

brude kunne ske. 

Alle ved da, at 

man ikke må tag 

noget magnetisk 

med ind i en MR-

scanner. Og så var 

det ovenikøbet en 

radiograf! Omstæn-

dighederne der ledte 

op til ulykken, er stadig 

uklare. Men 

sikkert er det, 

at radiografen 

blev reddet. 

Men spørgs-

målet, som står 

tilbage er, hvordan 

det kunne ske? Og 

kunne det ske i Danmark?

DEN HALVE SANDHED 
”MR er en tryg og sikker under-

søgelse, HVIS og kun hvis 

uddannelse og sikkerhed er 

på plads - og disse to ele-

menter hænger uløseligt 

sammen,” skrev Formand 

for Radiograf Rådet, 

Charlotte Graungaard Fal-

kvard umiddelbart senere 

på LinkedIn og fortsatte:

”Radiograf Rådet afholdt tid-

ligere på året en Christiansborg-

konference om emnet, fordi vi er 

bekymrede for sikkerheden. 

Kort sagt burde vi i Dan-

mark følge de interna-

tionale anbefalinger, 

der er på området. 

Det uheld, der be-

skrives i artiklen, 

skyldes tiltræknings-

kraften og disse ulykker 

er sædvanligvis vold-

somme. Men der er andre 

typer uheld, såsom opvarmning eller 

tiltrækning af implantater, der kan 

forårsage forbrændinger, og i disse 

er der eksempler på, at det efter-

følgende har været nødvendigt at 

amputere. 

Uheld er heldigvis sjældne, men når 

de sker, er de sædvanligvis vold-

somme og alvorlige. 

Med den rette tilgang så er MR en 

ufarlig undersøgelse, men 

som med så meget an-

det, så handler det 

om faglighed og 

politikernes lyst 

og evne til at 

lytte og handle.”

KNIV AF METAL
Tilbage står 

blandt andet 

spørgsmålet om, 

hvorvidt kniven var af 

metal og magnetisk. Formentligt var 

den ikke, for hvordan kunne vagten 

så have styret det? Og hvad var der 

sket hvis det havde været en mag-

netisk metalkniv – ville han så have 

trukket den?

Vagten har til svt.tv forklaret, at der 

ingen information var om, at man ikke 

måtte tage metalgenstande ind i MR-

scanneren. Og står dette til troende, 

så har der under alle omstændighe-

der været en alvorlig sikkerhedsbrist. 
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Hvorfor skal det nye hospital i Aarhus effektivisere 8 pct., 
andre 6, og andre igen 4 eller ingenting? Statens krav blev 
formuleret af fem eksperter, der lod sig inspirere af et 
norsk hospital, som ikke er blevet bygget. Og af en ny fløj 
i Aalborg, der angiveligt skulle have effektiviseret hele 15 
pct. Det genkender de bare ikke i Aalborg.

Af   Anders Ejbye-Ernst

I 2008 fik de danske 

regioner en gave, de 

ikke kunne afslå – 25 

mia. statslige kroner 

til at udbygge og 

nybygge hospitaler 

over det ganske land. 

De skulle selv spytte 15 mia. kr. oveni, og 

alt så lyst ud. En enestående fornyelse 

8 PROCENT

MYTEN
OM DE



ERFARINGEN FRA ANDRE SYGEHUSBYGGERIER 
I NORGE ER, AT DET TAGER TID, FØR GEVINSTEN 
KOMMER – DET TAGER FLERE ÅR, FØR DET NYE 
SYGEHUS ER LIGE SÅ EFFEKTIVT SOM DET, MAN 

FLYTTEDE FRA.
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af det danske sundhedsvæsen tonede 

frem i horisonten. Men der fulgte også 

en ganske speciel betingelse med ga-

ven: Når I bygger nyt, skal I også blive 

mere effektive. Staten satte konkrete tal 

på – byggerier på en bar mark skal give 

en effektiviseringsgevinst på 8 pct. i 

forhold til arbejdet på de gamle matrik-

ler, som forlades. Tilbygninger ved siden 

af gamle hospitalsbygninger skal udløse 

mellem 4 og 6 pct.

I disse år fanger bordet – de nye bygge-

rier skal levere effektiviseringer for i alt 

2,35 mia. kr. – og det rammer ofte hårdt. 

Som i Aarhus, der har måttet fyre folk og 

reducere antallet af senge.

Samtidig viser det sig, at det gamle krav 

om effektiviseringer er udstedt på et 

meget usikkert grundlag. Hverken Sund-

hedsministeriet eller de eksperter, der 

vejledte den daværende regering, kan 

fremvise dokumentation for effektivise-

ringskravene.

Sundhedsministeriet henviser ganske 

vist til erfaringer fra et norsk hospital, 

der angiveligt skulle have realiseret ef-

fektiviseringer på 11 pct. Men de norske 

myndigheder kender ikke til tallet, og 

den daværende udviklingschef for det 

norske hospital oplyser til Dagens Medi-

cin, at det aldrig blev bygget. 

En ekspert fra Erik Juhl-udvalget, profes-

sor Kjeld Møller Pedersen, der rådgav 

den daværende regering om sygehus-

byggeriet, henviser ligeledes til erfarin-

ger fra et nyt sygehusbyggeri, nemlig 

i Aalborg i 00’erne, der skulle have 

formået at effektivisere 15 pct. Aalborg 

er også reference for de Deloitte-konsu-

lenter, som blev hyret ind til at rådgive 

eksperterne, der rådgav politikerne. 

Men ifølge sygehusdirektøren på Aal-

borg Universitetshospital er det svært 

at sætte en størrelse på den reelle ef-

fektivisering.

Men først til Norge.

DET UKENDTE NORSKE HOSPITAL
Siden de første besparelser meldte sig, 

har personalet på AUH (som i byggefa-

sen blev kaldt DNU, Det Ny Universitets-

hospital) undret sig over, hvordan man 

SUPERSYGEHUSENE – HER 
BLIVER DE TAGET I BRUG:
2024:  Universitetshospital Køge

2023:  Bispebjerg Hospital

2023:   Nyt Universitetshospital i  

Odense (OUH) 

2022:  Nyt Hospital Nordsjælland

2022:  Hvidovre Hospital 

2022:  Nyt Aalborg Universitetshospital 

2021:  Aabenraa Sygehus 

2021:  Sct. Hans Hospital

2020:  Herlev Hospital

2020:  Rigshospitalet  

2020:  Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup  

2020:  Regionshospitalet Viborg 

2019:   Det Nye Universitetshospital  

i Aarhus 

2017:  Kolding Sygehus 

2015:  Slagelse Psykiatri

2013:  Akutmodtagelse Slagelse

Kilde: Sundhedsministeriet

er nået frem til det massive effektivise-

ringskrav, som i sin tid blev meldt ud per 

brev fra Sundhedsministeriet.

Dagens Medicin rettede derfor hen-

vendelse til ministeriet for at spørge, 

hvordan det er blevet udregnet. I et svar 

skriver ministeriet, at "baggrunden for 

fastsættelsen af effektiviseringskravet 

til DNU" bl.a. er "erfaringer fra et norsk 

sygehusbyggeri, hvor der er realiseret 

11 pct. effektivisering".

Som dokumentation vedhæfter Sund-

hedsministeriet et PowerPoint-oplæg 

fra konsulentfirmaet Deloitte. I op-

lægget kan man læse, at et hospital i 

Buskerud-regionen i det sydlige Norge 

forlods fik et effektiviseringskrav på 

hele 10 pct. og endda lykkedes med at 

realisere 11 pct.

Deloitte-konsulenterne blev hyret ind 

for at vejlede det såkaldte Erik Juhl-ud-

valg, som under ledelse af den tidligere 

direktør for Hovedstadens Sygehusfæl-

lesskab, professor og overlæge Erik 

Juhl, rådgav regeringen om den store 

sygehusplan. Deloitte blev hentet ind 

for bl.a. at bidrage med ekspertise udi 

rationaliseringsgevinster.

For at få bekræftet Deloittes oplysninger 

om det norske sygehus, der altså angi-

veligt endte med at blive 11 pct. mere 

effektivt, kontaktede Dagens Medicin 

det norske sundhedsministerium, Helse- 

og omsorgsdepartementet. 

I et svar skriver ministeriet:

"Vi er usikre på, hvor disse tal kommer 

fra. Departementet er bekendt med, at 

Vestre Viken helseforetagende (HF, red.) 

har gennemført omfattende effektivise-

ringer."

Dagens Medicin kontakter derfor syge-

huset Vestre Viken HF, der ligger i Bu-

skerud-regionen, men hospitalet kender 

ikke noget til store effektiviseringer.



VI TOG AFSÆT I, AT DER VAR TAL FRA AALBORG, 
DA MAN IBRUGTOG DET SÅKALDTE MEDICINER-
HUS, SOM ER EN STOR, SPRITNY AFDELING. DER 
MENTE MAN, AT DER HAVDE VÆRET EN PRODUK-
TIVITETSGEVINST PÅ OMKRING 15 PCT., DA MAN 

IBRUGTOG DET.
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"Det lyder, som der er en 

misforståelse. Vestre Vi-

ken HF har ikke bygget et 

nyt sygehus endnu, men 

har for nylig påbegyndt 

bygningen," skriver ansatte fra 

Vestre Viken HF i et svar.

De oplyser, at sygehuset er i gang med at 

planlægge, hvordan det kan gennemføre 

effektiviseringer, men at det er for tidligt 

at sige "mere om dette p.t.".

På Vestre Viken HF anbefaler man at tage 

kontakt med Sykehuset Østfold HF, som 

har været i drift i nye bygninger siden 

2015. 

NYT HOSPITAL ER 
MINDRE EFFEKTIVT
Sykehuset Østfold HF oplyser, at det 

forventer at blive mere effektivt og øge 

kvaliteten. Men de første år efter ibrug-

tagningen har sygehuset ikke mærket de 

store effektiviseringsgevinster.

"Hidtil har vi begrænset med effektivi-

seringer i vor drift," skriver Sykehuset 

Østfolds kommunikationschef Bjørn Hødal 

i en mail. 

Han fortsætter: 

"Erfaringen fra andre sygehusbyggerier 

i Norge er, at det tager tid, før gevinsten 

kommer – det tager flere år, før det nye 

sygehus er lige så effektivt som det, man 

flyttede fra."

Fordi det tager tid at få etableret nye 

arbejdsgange, har Sykehuset Østfold HF 

fået lov af den regionale myndighed til at 

have underskud i perioden 2015 til 2022, 

BLANDET SKARE RÅDGAV REGERINGEN
Erik Juhl-udvalget:

Erik Juhl, adjungeret professor og tidl. overlæge og 
direktør for Hovedstadens Sygehusfælleskab (formand)

Bo Brismar, cheflæge i landstinget i Stockholm

Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet

Ragnhild Aslaksen, chefarkitekt i Helsebygg Midt-Norge

Hans Kirk, tidligere koncerndirektør for Danfoss

Titlerne er angivet for det tidspunkt, hvor udvalget virkede.

oplyses det i en 

mail, der også slår 

fast, at sygehu-

set ikke kender 

til effektivi-

seringer på 

et tocifret 

procenttal.

Sykehuset Østfold HF 

anbefaler, at Dagens Me-

dicin kontakter de regionale 

sundhedsmyndigheder Helse Sør-Øst. 

Heller ikke her er der opbakning til 

Deloittes norske reference.

"Vi kender ikke til noget tal for sådan en 

effektivisering," skriver myndighederne 

i et svar.

DELOITTES DOKUMENTATIONEN
Selvom oplægget til ekspertpanelet er 

næsten 10 år gammelt, er det lykkedes 

Deloitte at genfinde de oplysninger, der 

ligger til grund for det norske eksempel. 

I en mail til Dagens Medicin vedhæfter 

konsulentfirmaet to dokumenter, et 

notat fra Region Midtjylland og en 

artikel fra Tidsskrift for Dansk 

Sundhedsvæsen. Begge er 

fra maj 2009.

I artiklen fra Tidsskrift for 

Dansk Sundhedsvæsen frem-

går det, at man forventer en 

årlig driftsbesparelse på 10 pct. 

på Sykehuset Buskerud. I notatet 

fra Region Midtjylland står der, at man 

på grundlag af en teoretisk beregning 

forventer driftseffektiviseringer på ca. 11 

pct. på sygehuset i Buskerud-regionen. 

Deloitte henviser i samme mail til, at det 

var Helle Gaub, daværende udviklings-

chef for sundhedsbyggeri i COWI – og 

nuværende projektdirektør for det nye 

universitetshospital i Køge – "som stod 

bag disse potentialebetragtninger".

ORIGINALKILDEN BLEV IKKE HØRT
Helle Gaub oplyser, at COWI ganske vist 

i hendes tid vandt opgaven med at plan-

lægge et norsk sygehus sammen med 

andre rådgivere og arkitekter. Projektet 

blev dog i 2010 udsat af de norske myn-

digheder, og hun understreger, at COWI 

og andre ingeniørvirksomheder, hun var 

ansat i, ikke havde til opgave at under-

søge potentialet af effektiviseringer i 

den kliniske hospitalsdrift, som Deloitte 

henviser til.

"COWI gennemførte beregninger på 

energi, bygningsdrift og afstandsbereg-

ninger," siger hun. 

Hun undrer sig over, at Deloitte ikke 

kontaktede hende, før firmaet fremlagde 

den teoretiske effektiviseringsgevinst fra 

et ubygget hospital Norge. 
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BYGGERI PÅ BAR 
MARK SKAL GIVE 
MEST EFFEKTIVITET
Supersygehusene – så meget skal 16 
byggerier effektivisere i procent:

8:   Det Nye Universitetshospital i 
Aarhus

8:  Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup
8:  Nyt Hospital Nordsjælland
8:  Nyt Universitetshospital i Odense
7:  Aabenraa Sygehus
7:  Bispebjerg Hospital
7:  Universitetshospital Køge
6:  Regionshospitalet Viborg
6:  Nyt Aalborg Universitetshospital
6:  Kolding Sygehus
5,5:  Sct. Hans Hospital
5:  Hvidovre Hospital
5:  Rigshospitalet
4:  Herlev Hospital
4:  Slagelse psykiatri
0:  Slagelse Sygehus, somatik

Kilde: Sundhedsministeriet

"Man bør ikke drage vidtgående genera-

liserende konklusioner på basis af et kon-

kret beregnet projekt. Slet ikke baseret 

på en artikel i et tidsskrift, som ikke kan 

betragtes som en originalkilde."

Helle Gaub understreger, at effektivise-

ringspotentialet på et nybygget hospi-

talsbyggeri afhænger af det udgangs-

punkt, som hospitalet kommer fra, altså 

hvor mange matrikler det oprindelige 

hospital er spredt ud på, og hvor gamle 

de eksisterende bygninger er.

DELOITTE: FREMSTÅR MISVISENDE
Deloitte oplyser, at firmaet kom ind i 

processen på et tidspunkt, hvor der i 

Erik Juhl-udvalget var en diskussion af, 

hvorvidt effektiviseringskrav til de nye 

sygehuse på mellem fire  og otte pct. var 

for lave.

"I forlængelse heraf blev vi bedt om at 

identificere erfaringer med nybyggerier 

og effektivisering andre steder. Det viste 

sig forholdsvis vanskeligt at identificere 

kilder hertil. De få kilder, vi fandt, er dem, 

som er summarisk refereret i de slides, 

som du har modtaget," skriver firmaet i 

en mail til Dagens Medicin.

Deloitte oplyser, at de oplysninger, fir-

maet fremlagde i PowerPoint-oplægget 

– og som ifølge Sundhedsministeriet ud-

gjorde baggrunden for fastsættelsen af 

effektiviseringskravet – ikke gav "grund-

lag for, at ekspertpanelet ændrede på 

niveauet på 4-8 procents effektivisering".

Men da Dagens Medicin oplyser, at ho-

spitalet i Buskerud-regionen, som firmaet 

henviser til, aldrig er blevet bygget, og 

at de norske myndigheder ikke kender til 

realiserede effektiviseringer på 11 pct., 

svarer partner i Deloitte, Allan Kirk:

"Jeg medgiver, at formuleringen ’realise-

ret effektivisering’ fremstår misvisende. 

Hertil vil jeg blot gentage og under-

strege, at denne slide ikke har været 

tænkt som eller i praksis har dannet 

grundlag for ekspert-

panelets beslutnin-

ger om størrelsen af 

effektiviseringskra-

vet for de enkelte 

byggerier, herunder 

DNU," skriver han i 

en mail.

Samarbejdet mellem Deloitte og eks-

pertpanelet varede ifølge Sundheds-

ministeriet fra 2010, hvor den første kon-

trakt om konsulentbistand blev indgået, 

til det sidste endelige tilsagn om penge 

til hospitalsbyggeri blev givet i 2014. 

I alt modtog Deloitte 2,452 mio. kr. for 

rådgivning ifølge Sundhedsministeriet.

EFFEKTIVISERINGER FRA AALBORG
Det er ikke kun de norske erfaringer, som 

har ligget til grund for effektiviserings-

kravet til de nye hospitaler. Ifølge Kjeld 

Møller Pedersen, professor i sundheds-

økonomi på SDU, var det erfaringer fra et 

nyt sygehusbyggeri fra Aalborg, der blev 

taget i brug i 2005, der lå til grund for 

effektiviseringskravet. 

"Vi tog afsæt 

i, at der var tal 

fra Aalborg, da 

man ibrugtog 

det såkaldte Me-

dicinerhus, som er 

en stor, spritny afde-

ling. Der mente man, at der 

havde været en produktivitetsgevinst på 

omkring 15 pct., da man ibrugtog det. 

Det fremgik af en artikel i Tidsskrift for 

Dansk Sundhedsvæsen," har Kjeld Møl-

ler Pedersen tidligere sagt i et interview 

med Dagens Medicin.

I Deloitte-oplægget til Erik Juhl-udvalget 

henvises der da også til tal fra Mediciner-

huset.

I PowerPoint-oplægget fremgår det, at 

Medicinerhuset har øget antallet af ud-

skrivninger med 4,4 pct. og de ambu-

lante behandlinger med 7,3 pct. Dagens 

Medicin har gennem Region Nordjylland 

fået udleveret det notat om Mediciner-

huset, som Deloitte henviser til i deres 

oplæg. Det er dog svært at sætte et tal 

på den konkrete effektivitetsstigning på 

baggrund af notatet, fortæller hospitals-

direktør på  Aalborg Universitetshospital, 

Jens Ole Skov.

"Notatet (fra Medicinerhuset, red.) teg-

ner jo et billede af, at der har været en 

produktivitetsstigning. Til det kan man 

sige, at det har alle regioner og sygehuse 

oplevet i denne periode. Hvad der skyl-

des den generelle stigning, og hvad der 

skyldes effekten af byggeriet, er svært at 

sige."

Han slår fast, at han ikke kender til effekti-

viseringer på 15 procent:

"Jeg ved faktisk ikke, hvor de 15 procent 

stammer fra," siger Jens Ole Skov.

Han forklarer, at det nye hospital har for-

bedret patienternes oplevelse, men der 

er også øgede udgifter i forbindelse med 

ibrugtagningen af moderne byggeri.

"Som det fremgår af notatet, er der også 

nogle ting, der er blevet dyrere. Det, at 

man går fra flersengsstuer til enkeltstuer, 

giver flere kvadratmeter. Det koster jo 

noget. Typisk går man også fra bygnin-

ger, der ikke har køl, til bygninger, der 

har køl. Så der er noget på begge sider af 

brøkstregen."
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Af   Claus Brix, fagchef

Måske spiller økonomien også ind når 

hospitalerne har beskrivende radiografer, 

måske har hospitalet vanskeligt ved at re-

kruttere radiologer til at beskrive det mu-

skuloskeletale felt, men på mange afdelinger ser man også at en 

uddannelse og ansættelse af beskrivende radiografer er med til 

at løfte billedkvaliteten i feltet. En efterfølgende hurtigere afvik-

ling af beskrivelserne, når der er flere faggrupper kompetencer 

inde over opgaven, hjælper nok også på velviljen.

Anvendelsen af beskrivende radiografer varierer, men hvis 

man tager et kig på Region Hovedstaden, nærmere bestemt 

Bispebjerg-Frederiksberg og Hvidovre-Amager Hospitaler 

så er disse med i vagten og beskriver undersøgelsen umid-

delbart efter patienten har forladt røntgenafdelingen.  Dette 

bevirker at den behandlende sygeplejerske/læge ikke skal 

have vurderet billederne af en travl bagvagt.  Regionen har 

desuden en vision om, at alle akutte undersøgelser skal be-

skrives fra en matrikel hvorved ekspertisen samles og flowet 

bliver mere effektivt.

Uddannelsen til beskrivende radiograf er i dag opdelt i det 

perifere - og det aksiale skelet. Den findes på Syddansk Uni-

versitet, hvor fremtiden er dog er usikker, da markedet lige nu 

ET SPECIALE SOM ER MED 
TIL AT LØFTE KVALITET OG 
PATIENTFLOW
Med næsten 90 uddannede beskrivende radiografer i Danmark har vi nu en betydelig gruppe 
af radiografer, hvor hele eller dele af arbejdsdagen er sammenfaldende med radiologernes 
arbejdsfelt. Og gruppens antal vokser i takt med, at hospitalerne får øje på fordelene.
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vurderes til at være dækket, og der er derfor ikke planer 

om at oprette nye hold.  Ønsker man at uddanne sig til be-

skrivende radiograf er udlandet lige nu muligheden, hvor 

England er et af de almindeligste valg. Der findes ligeledes 

kun strukturerede efteruddannelsestilbud i udlandet.

MØDET
Jeg var med, da 40 beskrivende Radiografer mødtes til 

ERFA-dag den 25. oktober 2019 på Hvidovre Hospital.  Ef-

ter en henvendelse fra arrangøren, valgte Radiograf Rådet 

at støtte dagen med tilskud til undervisning da der, som 

nævnt, endnu ikke er strukturerede kurser til specialet.

Når der kan samles så mange fra hele landet på en hver-

dag, så tyder det på et stort behov. Det betyder også at 

deltagere og deres ledere prioriterer et løft af feltet.  Der 

var hentet gode undervisere ind fra hovedstadsområdet, 

og de bidrog med undervisning på et højt niveau.  Jeg var 

i det hele taget overrasket over deltagernes høje niveau, 

som fremgik af konstruktive diskussioner med underviserne. 

De faglige diskussioner viser, at der faktisk er sket et løft af 

radiografernes ortopædiske speciale generelt, selvom man 

i forhold til tidligere måske ikke har så mange færdigheder 

i specialet som dimittend. Mit indtryk var også at afdelin-

gerne i højt grad bruger beskrivende radiografer til at un-

dervise på arbejdspladserne og i regionerne.

KURSET
Radiograf Rådet har – efter opfordring fra styregruppen 

for beskrivende radiografer – længe forsøgt at udvikle 

kursustilbud til de beskrivende radiografer. For at sikre 

niveauet, har vi været i dialog med Dansk Selskab for 

Muskuloskeletal Radiologi, der dog har begrænsede res-

sourcer til at varetage dele af undervisningen på kurser 

for beskrivende radiografer. Vi har derfor etableret en 

ressourcegruppe bestående af 3 beskrivende radiografer, 

som støtter Radiograf Kurser i arbejdet med at udvikle og 

kunne etablere et kursustilbud. Kurserne vil være i 4 mo-

duler, der omfatter Traume, Tumorer, Arthitis og Dysplasi, 

og som forventes opstartet i efteråret 2020. Underviserne 

forventes at være fra ind- og udland (fortrinsvis England). 

Vi agter også at invitere yngre læger og norske beskri-

vende radiografer på kurset.
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REKORDSTOR 
TILSLUTNING
Den 29.-31. oktober afholdt Radiograf Rådet seminar for vores 
tillidsrepræsentanter (TR) og for vores arbejdsmiljørepræsen-
tanter (AMR). Der deltog 44 TR og 26 AMR på seminaret, hvilket 
er rekordmange.

Allerede den 29. oktober ankom vores TR 

til Konferencestedet i Horsens. Efter en 

grundig præsentation, især til glæde for 

alle de ny TR’ere, gik vi i gang med selve 

programmet. Der var tale om en dag, 

som TR selv skabte gennem diskussioner 

og netværk. Det store emner i drøftel-

serne var TR’s erfaring med Supersyge-

huse, sammenlægninger og udflytninger. 

Det var en smule forstemmende at høre 

erfaringerne, som over hele linjen er re-

lativt negative. Det er jo ingen hemme-

lighed, at der oftest hører besparelser 

med, hvad du også kan læse om på side 

12. Derefter talte primært Erik Roland 

om den type sager, som fylder noget 

i sekretariatet for tiden og de afgørel-

ser der for nyligt har været vedrørende 

arbejdslivet. Slutteligt drøftede for-

manden OK 21 med TR – hvordan skal 

vi håndtere det, og er der mulighed og 

fornuft i at prøve noget nyt. 

Den 30. oktober stødte AMR til – de 

holdt deres egen dag med UTH’er i 

praksis og med bisidderrollen. Imens 

havde TR en dag kredsende om emnet 

”patientklager”. Der var en pårørende, 

vicedirektøren i Styrelsen for patient-

klager, gennemgang af det systemiske 

arbejde med disse samt en gennem-

gang af de mest markante klager der når 

afgørelse i Disciplinærnævnet. 

Og på fællesdagen den 31. oktober stod 

den på at styrke TR og AMR’s forståelse 

af, hvorfor det giver mening at arbejde 

mere involverende med henblik på at 

bygge stærke og handlekraftige faglige 

fællesskaber på arbejdspladsen. Ikke 

mindst, hvordan en involverende praksis 

kan se ud for dem. 

Vi glæder os allerede til næste TR-AMR-

seminar om et år. 

Af   Michael Dreyer
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IES DEN
KÆRE ALLE! 

Så går vi ind i december – og det er nu officielt i orden at høre 
julemusik og spise klejner, brunkager osv.

Vi håber I får en fantastisk måned, og bliver klar til eksaminer, 
julefrokoster, eller hvad der nu ellers er på denne tid af året. 

Traditionen tro holder RSD’s bestyrelse en konkur-
rence hver advent.  

Så følg med på Facebook (RSD – Radiograf Stude-
rende i Danmark) i december for smækre lækre 
præmier og sjove konkurrencer. Vi glæder os til at 
komme i julestemning sammen med jer! 

Lige om snart bliver fire ud af seks radiografstuderende i 
RSD’s bestyrelse færdiguddannede, hvilket betyder at vi 
(DESVÆRRE) træder ud af bestyrelsen. Derfor mangler vi 
nogen til at overtage vores pladser. Så sidder du med en lille 

RSD’er gemt i hjertet og har lyst til at 
være med til at skabe rammerne for 

radiografuddannelsen og andre 
politiske emner? Så kontakt os! 

Du kan enten skrive en SMS til 
Kathrine på 30583052, 
eller skrive til os på Facebook 
RSD – Radiograf studerende i 

Danmark 

P.S. det er ikke forpligtende, hvis 
du skriver til os – det er okay bare at 

være interesseret! 

ÅBENT 
BESTYRELSESMØDE 

GLÆDELIG JUL

ADVENTSKONKURRENCE! 

NY BESTYRELSE

Den 
11. oktober afholdt 

RSD’s bestyrelse åbent be-
styrelsesmøde. Vi fik gennemgået 
og evalueret RSD’s aktiviteter i det 

forgangne år, samt RSD’s økonomi. Det er 
været et spændende år for RSD og vi glæder 
os til det kommende, hvor vi har fået lov til at 

arbejde med vores projekt ”God Karma”. 
Ud over det, er RSD’s bestyrelse i år kommet 

med i Fagbevægelsens Ungdom! Det har 
betydet at vi har fået en masse gode be-

kendtskaber fra andre faglige 
studenterforeninger! 
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RADIOGRAFIENS DAG FEJRES HVERT ÅR
Hvordan man fejrer dagen, er meget forskelligt.

Af   Kathrine Erenskjold, formand RSD

RSD – Radiograf Studerende i Danmark 

har en tradition med at gå ud på gaden 

og dele bolsjer og flyers ud. Vi gør det i 

de tre byer hvor der er skoler – Aalborg, 

Odense og København. Vi gør det for at 

snakke med folk om hvor vigtigt det er, at 

røntgenstråling blev opdaget. Det er altid 

sjovt at møde folk man normalt ikke ville 

møde. Nogen kender en radiograf, andre 

har aldrig hørt om radiografer, men de 

fleste har alligevel på den ene eller anden 

måde været i kontakt med en radiograf 

og røntgenstråling. Ved at møde tilfæl-

dige folk på gaden, får man også historier 

fra folk der har prøvet at være patient. 

Historier som man normalt ellers aldrig 

ville have hørt. 

I år er det 124 år siden, at Wilhelm Conrad 

Roentgen opdagede røntgenstråling. At 

det er ”så mange år siden”, er noget af 

det der overrasker folk mest. De fleste gi-

ver udtryk for at det er et utrolig interes-

sant emne, og fortæller at de er glade for 

at os radiografer findes, og er til for dem. 

Radiografiens dag er altså lidt en fest dag 

for os studerende – ligesom den forhå-

bentligt også er for jer der er uddannede. 

Det er jo nemlig i høj grad det der skete 

den 8. november 1895 der gør, at vores 

fag lever. Det er da i hvert fald noget at 

råbe hurra for. 



Dato Seneste 
tilmelding Tema Sted Arrangør Information 

og tilmelding Pris

3/12 2019
3/11 2019

begrænsede  
pladser

Ergonomi i 
Mammografi  

København Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk se link

2-6/12 2019 se link
Intensive English Course 

for Radiographers
Malta EAEHP/Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk

Euro 800 (euro 500 
studerende)

2020

20-24/1 2020 20/12 2019
MR basiskursus 
med hands on

Hvidovre Hospital
Funktions- og billeddiagnos-

tisk Enhed/DSMMR
https://kursusportalen.plan-

2learn.dk/
kr. 4850 (DSMMR 

medlemmer kr. 3850)

29-31/1 2020 se link Billeddiagnostisk Årsmøde Århus
Radiograf Rådet/Dansk 

Radiologisk Selskab
www.radiografkurser.dk på vej

11-15/3 2020 se link ECR 2020 Wien ESR/EFRS www.myesr.org se link

3-7/4 2020 se link ESTRO Wien ESTRO www.estro.org se link

17-20/4 2020 se link
SMRT 29th Meeting /

ISMRM konference
Sydney (online deltagelse 

mulig)
SMRT www.ismrm.org/smrt/20m/ se link

11-15/5 2020 først til mølle MR kursus 1 CabInn, Amager
MR Center Herlev Hospital MR 

skolen 38686858
mrskolen@regionh.dk kr. 5950

11-12/6 2020 se link DFiR Årsmøde Nyborg DFiR www.dfir.dk på vej

11-13/6 2020 se link Euroson 2020 Bergen
European Society 

of Ultrasound
www.Euroson2020.org se link

11-12/6 2020 på vej RIS PACS advanced Holland på vej på vej på vej

17/6 2020 31/5 2020
Årsmøde Kvalitets-

koordinatorer
Odense Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk

kr. 660 (kr 990 ikke 
medlemmer)

26-29/8 2020 se link 21st ISRRT World Congress Dublin ISRRT/Irland www.isrrt.org se link

sep-oktober 
2020

på vej Interventionskursus Frederiksberg/Århus
RadiografKurser/Region 

Midtjylland
på vej under kr 5000 

24-25/9 se link Mammokonference Oslo se link på vej på vej

17-18/9 2020 på vej PET CT/MR skandinavisk København
Radiograf kurser/

Norsk Radiografforbund
på vej på vej

10-11/11 2020 på vej
CT-strålebeskyttelse 

Nuklearmedicin
Odense Radiograf Kurser/Dbio på vej på vej

13-19/11 2020 først til mølle MR kursus 2 CabInn, Amager
MR Center Herlev Hospital MR 

skolen 38686858
mrskolen@regionh.dk kr. 5950

KURSER OG KONFERENCER

TILMELDING:
For at tilmelde dig et arrangement fra Radiograf Kurser 

skal du sende en e-mail til kurser@radiograf.dk. 

I emnefeltet skriver du ”Tilmelding til [det kursus du 

ønsker at deltage i]”. Derudover oplyser du Navn, 

Arbejdssted, EAN-nummer og kontaktperson.
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Dato Seneste 
tilmelding Tema Sted Arrangør Information 

og tilmelding Pris

3/12 2019
3/11 2019

begrænsede  
pladser

Ergonomi i 
Mammografi  

København Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk se link

2-6/12 2019 se link
Intensive English Course 

for Radiographers
Malta EAEHP/Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk

Euro 800 (euro 500 
studerende)

2020

20-24/1 2020 20/12 2019
MR basiskursus 
med hands on

Hvidovre Hospital
Funktions- og billeddiagnos-

tisk Enhed/DSMMR
https://kursusportalen.plan-

2learn.dk/
kr. 4850 (DSMMR 

medlemmer kr. 3850)

29-31/1 2020 se link Billeddiagnostisk Årsmøde Århus
Radiograf Rådet/Dansk 

Radiologisk Selskab
www.radiografkurser.dk på vej

11-15/3 2020 se link ECR 2020 Wien ESR/EFRS www.myesr.org se link

3-7/4 2020 se link ESTRO Wien ESTRO www.estro.org se link

17-20/4 2020 se link
SMRT 29th Meeting /

ISMRM konference
Sydney (online deltagelse 

mulig)
SMRT www.ismrm.org/smrt/20m/ se link

11-15/5 2020 først til mølle MR kursus 1 CabInn, Amager
MR Center Herlev Hospital MR 

skolen 38686858
mrskolen@regionh.dk kr. 5950

11-12/6 2020 se link DFiR Årsmøde Nyborg DFiR www.dfir.dk på vej

11-13/6 2020 se link Euroson 2020 Bergen
European Society 

of Ultrasound
www.Euroson2020.org se link

11-12/6 2020 på vej RIS PACS advanced Holland på vej på vej på vej

17/6 2020 31/5 2020
Årsmøde Kvalitets-

koordinatorer
Odense Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk

kr. 660 (kr 990 ikke 
medlemmer)

26-29/8 2020 se link 21st ISRRT World Congress Dublin ISRRT/Irland www.isrrt.org se link

sep-oktober 
2020

på vej Interventionskursus Frederiksberg/Århus
RadiografKurser/Region 

Midtjylland
på vej under kr 5000 

24-25/9 se link Mammokonference Oslo se link på vej på vej

17-18/9 2020 på vej PET CT/MR skandinavisk København
Radiograf kurser/

Norsk Radiografforbund
på vej på vej

10-11/11 2020 på vej
CT-strålebeskyttelse 

Nuklearmedicin
Odense Radiograf Kurser/Dbio på vej på vej

13-19/11 2020 først til mølle MR kursus 2 CabInn, Amager
MR Center Herlev Hospital MR 

skolen 38686858
mrskolen@regionh.dk kr. 5950
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Kurset sætter fokus på radiografiens/ -logiens ortopædiske speciale, hvor patologiske fund eller udelukkelse heraf er af-
hængige 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 under-
søgelser 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: Efteråret (Dato kommer i 2020)
Hvor: University College Lillebælt, Niels Bohrs Alle 1, Odense M, lokale RA.111
Pris inkl. forplejning: 3.695,- (medlemmer) 5.495,- (ikke medlemmer)
Du kan allerede reservere plads nu – med navn, mail, arbejdssted, EAN nr. og kontaktperson til: kurser@radiograf.dk

Flere oplysninger: www.radiografkurser.dk

ORTOPÆDISK RADIOGRAFI 
AF DET PERIFERE SKELET 
EFTERÅRET 2020

Dansk Radiologisk Selskab Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin samt Radiograf Rådet 

BILLEDDIAGNOSTISK ÅRSMØDE 29-31. JANUAR 2020
AARHUS CONGRESS CENTER
For Radiografer og Radiografstuderende vil der være mulighed for at deltage på enkeltdage til særlig pris 

- se https://2020.drs-aarsmoede.dk/

29 JANUAR  
(sammen med Dansk  
Radiologisk Selskab)

S E S S I O N  1 :

Dual Energy CT

S E S S I O N  2 :

Dual Energy CT

S E S S I O N  3 :

Dual Energy CT

30 JANUAR    
S E S S I O N  1 :

Radiologisk patient i fokus

S E S S I O N  2 :

Radiografens fremtid herunder AI 
og ny teknologis indflydelse

S E S S I O N  3 :

Innovation

S E S S I O N  4

”Pimp dit projekt” 
Radiografisk forskning i Danmark

31 JANUAR    
S E S S I O N  1 :

Fremtidens sundhedsvæsen

S E S S I O N  2 : 

Radiologisk ledelse i en sparerunde

S E S S I O N  3 :

Hvad er snitfladen mellem patient 
inddragelse og ansvarlighed?



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
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

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


