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KORT NYT

RØNTGEN AF THORAX GEN-
NEM GLAS I EN CORONATID
Et hospital i Melbourne var hårdt ramt 

af pandemien, og her tog man syste-

matisk fat for at kunne effektivisere 

afdelingens ressourcer til Covid-19 

patienterne. Og tog begrebet værne-

midler til en helt anden dimension. 
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KNOGLEBOGEN
Knoglebogen er en form for 

reference program for konventionelle 

røntgenundersøgelser, som oprin-

deligt er udarbejdet i et samarbejde 

mellem Radiologisk Afdeling, Odense 

Universitets hospital og Dansk Selskab 

for Muskuloskeletal Radiologi.
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MINITEMA OM PENSION
2 mindre artikler om, hvordan du 

forholder dig til din pension – også 

når pensionsalderen nærmer sig. Og 

til slut 6 gode råd. 

14
NSR ANNUAL MEETING 2020

Hvert år holder de Nordiske landes 

radiografforeninger møde for at 

drøfte de politiske og faglige forhold 

af  fælles interesse og evt. iværksætte 

fælles initiativer. Denne gang blev 

det afviklet elektronik, som så meget 

andet bliver. 
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DÅRLIGT HELBRED TVINGER 
I HØJ GRAD DANSKERE VÆK 

FRA ARBEJDSMARKEDET
Tusindvis af danskere forlader arbejds-

markedet på grund af dårligt helbred, 

og en tredjedel af dem, der arbejder 

med produktion eller med mennesker, 

forventer ikke at arbejde til pensions-

alderen, fordi de ikke vil kunne klare 

jobbet. Det viser ny forskning.

10

INDHOLD # 06

DEADLINES

Leverings- 
frister

Stof og  
annoncer til  
redaktionen

Udkommer 
ca.

2020 48. ÅRGANG

Nr. 7-2020 31.08 24.09

Nr. 8-2020 30.09 23.10

I HVERT 
NUMMER



FORMANDEN HAR

ORDET

I en ikke fjern fortid 

sad vi og skrup-

grinede, når der 

var ”Skjult kamera” 

på TV. Der var tale om videosekvenser 

hvor folk dummede sig på egen foran-

ledning, eller blev udsat for en planlagt 

uhyrlighed, der skabte underholdende 

reaktioner.

Sommerens skjulte kameraer på pleje-

hjemmene repræsenterer det stik mod-

satte. Her er der absolut intet at grine ad 

– tværtimod trækker det tårer.

Jeg er med på, at årelange besparelser, 

nedskæringer i normeringer, personale-

mangel med meget mere, er grund-

laget for dårligt arbejdsmiljø og dår-

lige arbejdsvilkår. Det er nok i bund og 

grund her forråelsen bliver skabt. Der er 

dog, dette til trods, absolut ingen grund 

til, og heller ingen undskyldning for, at 

være modbydelig mod mennesker, og 

da slet ikke sagesløse mennesker. Vi ser 

da også i udsendelsen, at balancen mel-

lem det rigtige og det forkerte faktisk er 

hårfin. Der skal ikke så meget til at gøre 

det godt.

Når jeg tænker tilbage, så er der da si-

tuationer, jeg fortryder. Situationer hvor 

jeg ikke har været god nok. Det er jo ikke 

patientens skyld, at det er 5. gang, jeg 

SKJULT  KAMERA
bliver kaldt op på min natlige tilkalde-

vagt fra vagtværelse. Min tilgang til den 

berusede unge mand, der havde været 

oppe at slås, kan have forekommet me-

get lidt imødekommende.

Jeg tror ikke vi kan komme igennem et 

helt arbejdsliv uden at lave fejl – det 

være sig i det fagfaglige og i mødet 

med mennesker. Det retfærdiggør bare 

ikke at være så modbydelig, ufølsom 

og nedladende, som det sker i eksem-

plerne fra de plejehjem, hvor optagel-

serne har fundet sted. Det er simpelthen 

ikke godt nok, og måske skal de menne-

sker slet ikke arbejde med andre men-

nesker, uanset om det er syge, gamle 

eller børn. 

Der kan være mange forklaringer, men 

ingen undskyldninger.

Jeg er ikke i en position, hvor jeg kan el-

ler skal dømme andre professioner. Jeg 

kan og bør dog beskytte min egen, og 

minde os om vores faglige forsvarlig-

hed. Faglig forsvarlig radiografi med-

virker til, at patienter og borgere får 

kompetente ydelser indenfor alle radio-

grafiens specialer.

Vores radiograffaglige kompetencer 

kommer til udtryk via den viden, de 

holdninger og de færdigheder, vi som 

radiografer tilegner os gennem uddan-

nelse og erfaring, og som vi sætter i spil 

i respekt for den lovgivning, der er ram-

men for vores arbejde.

Vi anvender vores samlede kompeten-

cer i en evig jagt på at udvikle og forfine 

vores faglighed, mens vi undervejs tager 

stilling til og ansvar for en til hver en tid 

faglig forsvarlig praksis på vores arbejds-

pladser. Det kræver kontinuerlig reflek-

sion over egne bedrifter.

Ifølge sundhedslovens kapitel 5 har vi ret 

til at bruge dén tid, det tager at tilret-

telægge og udforme individuel hensyns-

fuld information og kommunikation med 

hver enkelt patient eller borger.

Faglig forsvarlighed er naturligvis meget 

mere end det, og du kan læse mere i 

vores pjece om Faglig forsvarlighed på 

hjemmesiden.

Radiografer er virtuose på radiografien. 

Derfor er der overblik og overskud til at 

være menneske i relation til mennesker. 

Vi er autoriserede radiografer og det for-

pligter i alle kroge af vores profession.
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Indkald af forslag til  kandidater

Tema: ”Patientsikkerhed i  medicinsk 

billed behandling”

ISRRT opfordrer radiografer til at ind-

sende deres forslag til en kandidat 

om ovenstående tema til Chesney 

Research Fund Award-konkurrencen.

Forslaget kan omfatte forbedret eller 

nyudviklet metodologi eller 

ændring af protokol-

ler og procedurer, 

hvilket kan resultere 

i en bæredygtig el-

ler forbedret kvalitet i 

enten medicinsk billed-

behandling 

og/eller 

strålebe-

handling. An-

søgninger med 

andre temaer er også velkomne, men 

ansøgninger vil blive prioriteret efter det 

foreslåede tema for 2020.

Legatet er £ 1500 for 1-årige og £ 3000 

for 2-årige projekter. Alle oplysninger om 

forskningsfondens retningslinjer og an-

søgningsskema kan findes på isrrt.org. 

Sidste frist for indgivelse af en ansøgning 

om tilskud er den 30.9. Vinderen vil blive 

annonceret senest den 31.10. 

Og det kan sagtens lade 

sig gøre for en dansker at 

vinde prisen. Det skete i 

2018 for Bo R. Mussmann, 

Radiografr, Ph.d. 

med projektet: 

Ultra low dose 

computed tomo-

graphy in paediatric 

urolithiasis. 

KORT NYT 

Chesney Award 2020
ISRRT  ANNOUNCES CHESNEY  RESEARCH 
FUND COMPETITION FOR THE YEAR 2020

PKA GENERALFORSAMLING

Intet  kampvalg 
på  kongressen 
til  formand og 
 næst formand

Ved deadlines udløb den 11. juli var 

der indløbet én kandidat til hver 

post, begge fra den siddende for-

mand og næstformand. Dermed er 

både Charlotte Graungaard Falkvard 

og Christian Gøttsch Hansen at 

betragte som genvalgte. Valget be-

kræftes formelt på Radiograf Rådets 

kongres den 3. oktober 2020.

Har du lyst til at deltage på kon-

gressen, så har alle medlemmer af 

Radiograf Rådet ret til at møde op 

på kongressen med taleret – dog har 

kun de delegerede stemmeret. Del-

tager du som gæst, bedes du melde 

det ind til sekretariatet senest 10 

dage før af hensyn til forplejningen. 

Kongresmateriale vil være at finde 

her på siden, når det er færdiglavet, 

dog senest 3 uger før kongressen.

Den årlige general forsamling blev af-

viklet den 29. juni 2020 efter 2 udsæt-

telser på grund af Covid-19. Afviklingen 

skete elektronisk med deltagelse af 95 

delegerede. Radiograferne har 5 plad-

ser hvoraf 3 der deltog. 

PKA kan levere en præcis styret og 

professionel generalforsamling, også 

når det skal være på en elektronisk 

platform. Normalt møder ca. 150 op til 

en generalforsamling incl. bestyrelsen 

og ansatte, og med et godt forar-

bejde kunne arrangementet 

afvikles virtuelt med næ-

sten samme antal delta-

gere uden problemer.

I beretningen blev det 

fastslået, at PKA fortsat står 

solidt med et særdeles godt afkast i 

2019, og er dermed kommet nogen-

lunde gennem den første del af 

Covid -19 krisen.  De 5% afkast til med-

lemmerne opretholdes.  PKA presser 

virksomhederne til at fremme CO2 

nedbringelse, og har af Verdens Natur 

Fonden 5 år i træk modtaget prisen 

for ”Danmarks bedste klimainvestor”.

På generalforsamlingen blev der, som 

sædvanligt, brugt meget tid på at 

diskutere boliger, som PKA investerer 

i, samt lejefastsættelse.  PKA skal iflg. 

loven holde huslejen på markedsni-

veau og sikre medlemmerne bedst 

muligt afkast.

Af forslag der blev vedtaget kan næv-

nes:   Offentlig seniorpension side-

sættes med  offentlig førtidspension, 

hvilket gør at pensions kassen frem-

over kan give ydelser til disse.

Der var valg af medlem til besty-

relsen og til suppleantposten. Til 

sidstnævnte stillede radiograf  Karina 

 Frølich op, men blev ikke valgt. Trods 

kun 3 radiografer i forsamling en mod-

tog hun knap 30 stemmer, men det 

var desværre ikke nok til posten.

Formand for PKA’s bestyrelse 

 Stephanie Lohse lukkede general-

forsamlingen med at rette en særlig 

tak til Karina Frølich og det arbejde 

hun indtil nu har gjort for PKA. PKA’s 

bestyrelse håber på hun fortsæt-

ter sit meget aktive arbejde som 

 delegeret.

4   |   RADIOGRAFEN   |   AUGUST 2020  



DET ER NU TID TIL  
ORDINÆRT TR-VALG

PKA OG PENSAM LAVER 
 MILLIARD INVESTERING I 
NY VINDMØLLEPARK 
To af Danmarks største arbejdsmarkedspensions-

kasser laver ny fælles investering på 1,2 milliarder 

kroner i vindmøllepark i det sydlige USA. Dermed 

fastholder selskaberne deres 

fokus på grøn omstilling og sik-

rer medlemmerne solidt afkast i 

et usikkert marked. 

Pensionsforvalterne for i alt 

700.000 danske lønmodta-

gere, PKA og PenSam, indgår 

et samarbejde om grøn strøm på 

amerikansk jord. Det er selskaber-

nes fælles investeringspartner AIP 

Management, der står bag aftalen 

om etableringen af vindmølle-

parken Escalade i Knox Country i 

staten Texas. 

Det er besluttet, at kandidater kan vælge enten at stille 

op til TR, til suppleant eller begge dele ved at krydse 

af på opstillingslisten. Opstillingslisterne er sendt ud til 

afdelingerne og skulle gerne være hængt op. 

Opstillingslisterne skal være ophængt i minimum 3 uger, 

hvorefter de returneres til radiograf Rådets sekretariat 

Opstillingslisterne skal være Radiograf Rådets kontor i 

hænde senest den 30. september 2020.

PROCEDUREN ER FØLGENDE:
• Ved genvalg uden modkandidater tilbagesendes en 

besked herom, forsynet med tillidsrepræsentantens 

og suppleantens navn.

• Ved nyvalg tilbagesendes opstillingslisten forsynet 

med underskrift fra mere end halvdelen af medlem-

merne det pågældende sted.

• Ved flere kandidater foretages elektronisk afstem-

ning via Radiograf Rådets sekretariat. Den med flest 

stemmer er valgt til den post de stiller op til. Bliver 

man valgt til TR, så bortfalder en eventuel opstilling 

til suppleant. 

Såfremt der er flere end 2 opstillede, og at der ikke er én 

kandidat der får mindst 50 % af de afgivne stemmer, så 

vil der være en 2. valgrunde mellem de to, som får flest 

stemmer. 

Alle valg skal være gennemført senest den 23.  oktober 

2020, således at den valgte kan deltage på vores 

 seminar.

Første runde af et valg skal således være færdiggjort  

senest den 16. oktober 2020. 

Ifølge Radiograf Rådets love  finder 
 opstilling af kandidater sted i 
 september måned.

RADIOGRAFEN 
AUGUST

TR valget 
 annonceres og 

der gøres reklame

ULTIMO  
AUGUST

Udsendelse af 
 valgmateriale

SEPTEMBER

Opstilling af 
 kandidater

PRIMO  
OKTOBER

Bekræftelser 
og eventuelt 

valg

RADIOGRAF RÅDETS 
 MEDLEMMER KAN  ATTER 
 BESØGE ARBEJDER MUSEET
Efter flere måneder med rungende stilhed i den gamle 

Forsamlingsbygning, er der endelig givet grønt lys til at 

åbne Arbejdermuseet. Der er meget nyt både for vores 

medlemmer med gratis adgang.

En af de nye ting er, at I skal booke billet på forhånd. 

 Museet vil gerne minimere kø i butikken og sikre sig, at 

der ikke er for mange på museet ad gangen. 

Medlemmerne får adgang til Arbejdermuseet i 2 timer til 

et bestemt tidspunkt. Her kan I gå rundt på egen hånd og 

oplev de forskellige udstillinger. Der vil også være ople-

velser på dagen, som I kan melde jer på ved ankomst. 

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

Arbejdermuseet der gør, at du som medlem 

kan få gratis adgang hele året rundt, for dig 

og din familie.

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

Arbejdermuseet
Rømersgade 22 
1362 København K

www.arbejdermuseet.dk
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Knoglebogen er 

en form for refe-

renceprogram for 

konventionelle 

røntgen undersøgelser, som oprindeligt 

er udarbejdet i et samarbejde mellem 

Radiologisk Afdeling, Odense Universi-

tetshospital og Dansk Selskab for Mu-

skuloskeletal Radiologi. Den har nu ef-

terhånden fået sin endelige form og nu 

også som applikation. Appen er til fri af-

benyttelse og inspiration til opdatering 

af knogleprotokollerne på din afdeling, 

ligesom den er udformet således at den 

også kan anvendes af ikke-radiologisk 

personale, i afsnittet for ”Klinikere”.

DIGITALISERING AF KNOGLE
BOGEN
Grundlaget for udarbejdelsen er base-

ret på knogleprotokoller fra adskillige 

afdelinger i Danmark og den oprinde-

lige udgave udkom primo 2007. Proto-

kollerne er nu opdateret med digitale 

optagelser på receptorplader. 

I 2014 begyndte processen med at ud-

vikle Knoglebogen fra papir til digital 

udgave. I første omgang var fokus på 

at udvikle en app, som skulle indeholde 

alle informationer fra papirudgaven, 

være let og intuitiv at bruge samt være 

gratis tilgængelig for alle interesse-

rede. Cirka 1 år senere var første ud-

gave af Knoglebogen tilgængelig som 

fri download i App-store. Sidenhen er 

appen udvidet med muligheden for at 

skifte sprog mellem Dansk og Engelsk.     

BOGEN

HVAD ER ”KNOGLEBOGEN”?
Knoglebogen er som sagt et 

referenceprogram for konven-

tionelle røntgenundersøgel-

ser som indeholder guidelines 

til positionering, centrering, 

billed kriterier samt indikation 

for under søgelsen. Knoglebo-

gen hjælper således med at 

besvare 3 spørgsmål forud 

for, under og efter røntgen-

undersøgelsen:

• Hvilke røntgenoptagelser 

skal foretages - Baseret 

på henvisningsinforma-

tionerne

• Hvordan skal rønt-

genbillederne tages 

m.h.t. positionering 

af såvel  patient 

som røntgenrør

• Opfylder røntgen-

billederne de gældende kriterier

HVOR FINDER JEG KNOGLE BOGEN?
Knoglebogen kan både downloades 

gratis i iTunes App-store og den kan 

tilgås online på ”knoglebogen.dk”. 

Siden lancering af Knoglebogs appen 

i april 2015 er den downloadet over 

13.000 gange fordelt på mere end 20 

forskellige lande, lige fra Australien til 

Brasilien. Top 5 nationer med hensyn 

til brug af knoglebogsappen er Kina, 

Danmark, USA, Tyrkiet og Japan. 

Kender du Knoglebogen? Det er slet ikke en bog – det er 
en app, udviklet af Janni Jensen, Lise Ludvigsen, Lone B 
 Olsen & Trine Torfing. 
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  Avanceret og multifunktionelt røntgensystem 

  DR og gennemlysning i samme system 

  Du kan gennemlyse/tage billeder fra alle vinkler 

  Fantastisk billedkvalitet (Canon) 

  Mange fleksible autopositioner – vælg dem selv 

  Passer i små rum 

Kontakt Santax Medico for at få en demonstration. www.santax.com

HOVEDKONTOR

Santax Medico
Bredskifte Allé 11, 8210 Århus V
+45 7013 3020, Info@santax.com

REGIONSKONTOR

København:
Produktionsvej 3, 2600 Glostrup
+45 7013 3020, Info@santax.com www.santax.com

Celex gennemlysningsleje 

CELEX
Lille og kompakt



Hvert år holder de Nordiske landes radio-

grafforeninger møde for at drøfte de politi-

ske og faglige forhold af fælles interesse og 

evt. iværksætte fælles initiativer. Covid-19 

situationen bevirkede, at mødet måtte 

udsættes fra marts, og endte med at blive 

afholdt virtuelt den 11. juni 2020.

Radiograf Rådets formand Charlotte 

Falkvard samt fagchef Claus Brix var det 

danske islæt på mødet, som blandt andet 

omhandlede, at NSR ikke har en formel sta-

tus som forening. Det er et ønske hos alle 

landene at få en formel registrering af NSR, 

og vi har derfor igangsat denne proces.

DET EUROPÆISKE
På mødet blev der drøftet, hvorledes vi 

i fællesskab i NSR kan øve mest mulig 

        Claus Brix, fagchef

(NORDIC SOCIETY  
OF RADIO GRAPHERS)

indflydelse i den europæiske organisa-

tion EFRS, hvor vi alle er medlemmer.  

På mødet var alle landene enige om, at 

EFRS ikke må blive mere akademiseret 

end den er nu, og at vi vil arbejde på 

at fastholde EFRS som en organisation, 

der også arbejder fagligt og politisk.

På mødet drøftedes også deltagelsen 

i ECR2021 og en fælles nordisk stand, 

hvor alle kan mødes med deltagere fra 

de øvrige nordiske lande.  Standen vil 

synliggøre det nordiske samarbejde, og 

vi vil alle spare en del penge og menne-

skelige ressourcer ved at dele arbejdet 

og omkostningerne imellem os.

Radiograf Rådet vil op til ECR2021 gøre 

medlemmerne opmærksomme på, 

hvornår de kan møde os på standen. Vi 

håber, at det, i lighed med den danske 

stand på ECR2019, kan blive et møde-

sted for mange af jer. 

19.-21. maj 2021 afholdes NCR 2021 

(Nordic Congress of Radiology) i 

 Helsinki.  Denne gang vil det være den 

finske forening, der varetager rollen 

som vært.

På den globale side vil vi gennem NSR 

også gerne styrke vores samarbejde 

og indflydelse i ISRRT (International 

 Society of Radiographers and Radio-

logical Technologists).

Det årlige gruppebillede er denne gang afløst af et screendump fra mødet.

NSR
ANNUAL MEETING 2020
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Radiograf Rådets ordinære 
kongres afholdes som planlagt, 
under godkendte sikkerheds-
foranstaltninger med afstand, 
håndsprit og mundbind, der 
udleveres til alle deltagere i det 
nødvendige omfang. 

Er du delegeret, så er du allerede til-

meldt. Skulle du mod forventning være 

forhindret i at deltage, så meld venligst 

dit afbud til Radiograf Rådets sekretariat.

Ønsker du at deltage som gæst – med 

taleret, men ikke stemmeret – skal du 

 ligeledes melde dig til hos sekretariatet. 

Det skal være senest den 23. september. 

KONGRES 
DEN 3. OKTOBER KL. 10  
I HUSET, MIDDELFART

Kongresmateriale vil fra ca. medio 

 september kunne findes på radiograf.dk. 

Indtil da ser dagsorden således ud. 

FORSLAG TIL DAGSORDEN: 
Åbning

Formalia:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referenter

3. Valg af stemmetællere

4. Godkendelse af dagsorden

5. Godkendelse af forretningsorden

Hovedbestyrelsens virke:

6. Hovedbestyrelsens beretning

Regnskab:

7. Godkendelse af årsregnskab 2017

8. Godkendelse af årsregnskab 2018

9. Godkendelse af årsregnskab 2019

Beslutningsforslag:

10. Struktur 

a) Medlemsformer 

b) Sammensætningen af HB

Indkomne forslag

11. Indkomne forslag

 Der er ingen indkomne forslag

Lovændringer og budget:

12. Lovændringer

13. Fastlæggelse af budget for  

2021-2023

Valg:

14. Valg af formand.

15. Valg af næstformand

16. Nedsættelse af uddannelses-

fondens bestyrelse

Øvrigt:   

17. Eventuelt
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Anni Pilgaard 
Formand i DSA  
1. næstformand  
Dansk Sygeplejeråd

Charlotte Graungaard Falkvard 
Næstformand i DSA 
Formand  
Radiograf Rådet

Anna-Marie Laustsen  
Regionsformand  
Ergoterapeutforeningen  
Region Syddanmark

Hanne Krogh  
Kredsnæstformand 
Dansk Sygeplejeråd  
Kreds Hovedstaden

Helle Kjærager Kanstrup  
Kredsnæstformand  
Dansk Sygeplejeråd  
Kreds Nordjylland

Jacob Gøtzsche  
Kredsbestyrelsesmedlem  
Dansk Sygeplejeråd  
Kreds Midtjylland

John Christiansen  
Kredsformand  
Dansk Sygeplejeråd  
Kreds Syddanmark

Katja Wienmann Bramm  
2. næstformand  
Danske Bioanalytikere

Kirsten Ægidius 
Ergoterapeut

Kristina Helen Robins  
Kredsformand  
Dansk Sygeplejeråd  
Kreds Hovedstaden

Leif Strickertsson  
Kredsbestyrelsesmedlem  
Dansk Sygeplejeråd  
Kreds Nordjylland

Lillian Bondo 
Konsulent 
Jordemoderforeningen

Anja Hoyer Didriksen  
(suppleant), Kredsnæstformand 
Dansk Sygeplejeråd  
Kreds Sjælland

Lisbeth Krabbe Nielsen  
(suppleant), Regionsformand 
Ergoterpeutforeningen  
Region Midtjylland

Tine Nielsen  
(Suppleant) Regionsformand  
Danske Fysioterapeuter  
Region Hovedstaden

Få indflydelse i

Din Sundhedsfaglige A-kasse
Medlemsdemokrati:  
Torsdag den 29. oktober afholder vi  
delegeretmøde i Din Sundhedsfaglige A-kasse. 
På mødet deltager 70 delegerede, som alle  
er medlem.  
Her kan du som medlem få indflydelse på  
a-kassens arbejde. 

Du kan:
•  Stille forslag, der skal behandles  

af delegeretforsamlingen.
•  Overvære delegeretmødet som tilhører.
•  Stille op til hovedbestyrelsen, der  

er ansvarlig for administrationen og  
fastlægger de overordnede linjer

Tid:  
Delegeretmøde og valg til hovedbestyrelsen
Torsdag 29. oktober 2020 kl. 10.00
Sted: Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 Kbh K.

Læs mere og se frister for forslag og  
opstilling på dsa.dk/delegeretmoede.

Nuværende hovedbestyrelse i DSA:



Mange tusinde danskere ender med 

at kaste håndklædet i ringen og 

stoppe med at arbejde, inden de når 

pensions alderen, fordi de er både fy-

sisk og psykisk nedslidte. Det skriver 

Beskæftigelsesministeriet i en presse-

meddelelse. 

NY FORSKNING: 

DÅRLIGT HELBRED TVINGER 
I HØJ GRAD DANSKERE VÆK 
FRA  ARBEJDSMARKEDET
Tusindvis af danskere forlader arbejdsmarkedet på grund af dårligt helbred, og en tredje-
del af dem, der arbejder med produktion eller med mennesker, forventer ikke at arbejde 
til pensionsalderen, fordi de ikke vil kunne klare jobbet. Det viser ny forskning.

        Michael Dreyer

Faktisk er det knap hver femte af de be-

skæftigede, som enten har forladt eller 

vil forlade arbejdsmarkedet på grund af 

dårligt fysisk helbred. Og ser man spe-

cifikt på de beskæftigede i produktion 

og som arbejder med mennesker – en 

gruppe, som også inkluderer radiografer 

– forventer hver tredje, at de må gøre det 

samme, fordi de ikke kan klare arbejdet.

Der er nogle af konklusionerne i Projekt 

SeniorArbejdsLiv, der er et samarbejde 

mellem Aalborg Universitet, Det Natio-

nale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
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OM PROJEKT  
SENIORARBEJDSLIV

I takt med at danskernes gennemsnit-

lige levealder stiger, er der de seneste 

år gennemført en række reformer, 

der skal få os til at blive længere på 

arbejdsmarkedet. I 2040 forventes 

pensionsalderen således at være 70 år.

For de fleste vil de ekstra år på arbejds-

markedet ikke være noget problem, 

men det er ikke sikkert, at alle kan 

holde til at arbejde så længe, ønsker 

det, eller får mulighed for det. Samtidig 

viser TrygFondens Tryghedsmåling 2017, 

at mange er utrygge ved, om de får en 

værdig afgang fra arbejdsmarkedet.

SeniorArbejdsLiv gennemføres af 

Aalborg Universitet, Det Nationale 

Forskningscenter for Arbejdsmiljø og 

TeamArbejdsliv i fællesskab, og er 

finansieret af Trygfonden.

Projektet skal tilvejebringe ny og solid 

viden om, hvad der henholdsvis fast-

holder seniorer på arbejdsmarkedet, 

de såkaldte stay-faktorer, og hvad der 

skubber seniorer ud af arbejdsmar-

kedet, de såkaldte push-faktorer. Det 

sker gennem to store survey-undersøg-

elser og et kvalitativt studie blandt 

henholdsvis seniorer og arbejdsgivere.

og TeamArbejdsliv. I projektet, som har 

været i gang siden januar 2019, har man 

blandt andet indsamlet spørgeskema-

data fra +50-årige beskæftigede, ledige, 

efterlønsmodtagere og førtidspensioni-

ster inden for forskellige brancher, i alt 

ca. 15.000 personer.

TRISTE TAL
Beskæftigelsesminister Peter Hummel-

gaard udtaler: ”Det er i flere henseender 

triste tal, som man kan læse i bogen, 

men de overrasker mig ikke. For nogle 

vil et bedre arbejdsmiljø kunne løse 

udfordringerne, men alt for mange er 

nedslidt, inden de når pensionsalderen, 

og får en lavere livskvalitet i deres alder-

dom. Det kan vi ikke være bekendt.

For mig bekræfter undersøgelsen, at der er 

behov for, at vi får lavet en ret til tidlig pen-

sion. Jeg synes kun, det er fair, at dem, der 

har knoklet i rigtig mange år, og ofte også 

har haft et hårdt arbejdsliv, kan trække sig 

tilbage, inden de er slidt helt ned”, siger 

beskæftigelsesministeren og tilføjer, ”før 

Corona-epidemien ramte Danmark, var 

regeringen rigtig langt med arbejdet for 

en model for ret til tidlig pension. 

Alle kræfter er lige nu sat ind på at få 

Danmark sikkert igennem krisen, men re-

geringen vil hurtigst muligt efter sommer-

ferien præsentere vores udspil om en ret 

til tidlig pension, og derefter påbegynde 

forhandlinger. Samtidig vil jeg dog også 

understrege, at et udskudt udspil og for-

handlingsforløb selvfølgelig ikke ændrer 

på vores ambition om, at ret til tidlig pen-

sion skal træde i kraft den 1. januar 2021.”

OGSÅ RADIOGRAFER
Tallene dækker også over en oplevelse, 

vi har i Radiograf Rådet. Næstformand 

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

og Arbejdsmiljøansvarlig Christian 

Gøttsch Hansen udtaler: ”Vi har i takt 

med det øgede pres og fokus på pro-

duktion oplevet et stigende antal hen-

vendelser fra radiografer med skader 

på arme og skuldre. Et stigende antal 

patienter igennem systemet har ikke 

givet den fornødne opnormering alle 

steder. Vi oplever især i de fysisk bela-

stede enheder – fx konventionel røntgen 

og mammografi (det orange eller røde 

felt i figuren)  – at kolleger får sværere 

og sværere ved at kroppen kan følge 

det opskruede tempo”, udtaler Christian 

Gøttsch Hansen og fortsætter: 

”På mammografiområdet er vores kik-

kert især rettet mod screeningsdelen, 

og vi ved at mange afdelinger også 

prøver at tilrettelægge arbejdet så er-

gonomisk hensigtsmæssigt som over-

hovedet muligt.” 

”Det rører bare ikke ved, at antallet af 

borgere, som skal screenes pr. time er 

den altovervejende faktor, når vi taler 

nedslidning af personalet. At se kolleger 

på under 40 år nærmest blive invalideret 

af sit arbejde hører ingen steder hjemme. 

Det kunne fx bedres ved, at De Europæi-

ske Guidelines for mammografiscreening 

blev en del af Den Danske Kvalitets-

model. Mange steder screenes en del 

flere, end disse guidelines foreskriver. 

Man bør løse problemets onde, fremfor 

at sende folk tidligere på pension”.

”Kort inden COVID-nedlukningen havde 

vi en undersøgelse af radiografernes fy-

siske arbejdsmiljø i støbeskeen. Denne 

undersøgelse vil blive iværksat i løbet 

af året, når de værste coronabølger for-

håbentlig har lagt sig. Undersøgelsen 

vil blive fulgt op af interviews med ud-

Mest stille siddende  arbejde, 
som ikke kræver fysisk 

 anstrengelse

Mest stående eller gående 
 arbejde, som  ellers ikke 

 kræver fysisk  anstrengelse

Stående eller  gående  arbejde 
med en del løfte- eller 

 bærearbejde

Tungt eller hurtigt  
arbejde, som er  fysisk 

 anstrengende

48 52 56 61

HVOR MANGE FORVENTER AT FORLADE ARBEJDS-
MARKEDET FØR FOLKEPENSIONSALDEREN

valgte personer, for at få klargjort, hvad 

de væsentligste årsager til kollegernes 

problemer med især bevægeappara-

tet skyldes”, afslutter Christian Gøttsch 

Hansen.
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Jeg faldt over en 

artikel udgivet af 

Springer og offent-

liggjort 13. juli 2020 

med originaltitlen: “Technique, radiation 

safety and image quality for chest X-ray 

imaging through glass and in mobile set-

tings during the COVID-19 pandemic” 

af  Zoe Brady m.fl. Artiklen omhandler 

et omfattende projekt fra  hospitalet 

” Alfred” i Melbourne, Australien, hvor man 

tidligt pandemien forudså en stigning i 

undersøgelse santallet.

Her gik man i gang med et at undersøge 

mulighederne for at tage konventionelle 

billeder af thorax alternativt, så man 

kunne spare rengøring og samtidig ned-

sætte risikoen for at smitte personalet.

        Claus Brix, fagchef

RØNTGEN AF  
THORAX GENNEM  
GLAS I EN  
CORONATID
Covid-19 har givet mange radiografer udfordringer på trods af, at vi ved hvordan vi beskytter 
patienten og os selv. Selvom det nok har været uundgåeligt, at vi på et eller andet tidspunkt 
ville blive ramt af en pandemi, er det kommet bag på mange, at der manglede værnemidler 
i starten, og der er brugt mange ressourcer på at forebygge smitte. Et hospital i Melbourne 
var hårdt ramt, og her tog man systematisk fat for at kunne effektivisere afdelingens ressour-
cer til Covid-19 patienterne. 

Forfatterne havde inden projektet hørt 

meget om teknikken med optagelser 

gennem glas på de sociale medier, men 

ingen havde beskrevet og analyseret den 

nærmere.  De observerede dog, at flere 

og flere anvendte teknikken i takt med 

pandemiens opblussen.

I projektet anvendtes mobile apparater, og 

man ønskede at lave optagelserne, hvor 

radiografen og røntgenapparaturet var i 

et andet rum end patienten med glas eller 

andet gennemsigtigt materiale imellem.

OPLAGT
Det virker umiddelbart oplagt at gøre 

det, men der er mange faktorer, som 

radiografen bringer i spil. Der ændres 

på mange parametre i røntgenoptagel-

sen, som for eksempel SID, absorption 

i materialet i glasset mellem røntgen-

apparatet og patienten samt spredt 

stråling og dennes betydning for perso-

nalet, patient og endelig dens indfly-

delse på billedkvaliteten.

På trods af, de var pressede på tiden, 

blev alle ovenstående parametre medta-

get i undersøgelsen, ligesom man valgte 

at kigge på de forskellige typer gennem-

sigtigt materiale, man kunne komme ud 

for i opstillingerne på  hospitalet.

Projektet blev påbegyndt i marts 2020, 

hvor man startede med at fastlægge:

• Karakterisering af dæmpnings  -

egenskaber for forskellige glastyper.

• Bestemmelse af passende tekniske pa-
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rametre til røntgenbillede  gennem 

glas, opsamling af de klinisk an-

vendte parametre og bestemmelse 

af patientens stråledosis.

• Måling af spredt stråling med 

 personlig monitorering i en simu-

leret opsætning, hvor den mest 

 optimale placering af personalet 

kunne være.

I projektet indgik 6 glastyper, og 

man fastslog på hver glasart HVL-

værdierne med en rørspænding fra 

90 til og med 120 kV. 

På mobile apparater var de typiske 

eksponeringsdata 85 kV og 1 mAs for 

en mindre patient og 90 kV, 1,4 mAs 

for en mellemstor patient, begge uden 

raster. For store patienter anvendte 

man raster og typisk 95 kV, 6 mAs. 

Disse parametre indgik i beregnin-

gerne, sammen med HVL-målingerne 

af glas og ny SID, at finde de nye 

parametre i projektet hvor EI og bil-

ledkvaliteten blev vurderet. Efter 

implementering af teknikken blev der 

gennemført ca. 30 undersøgelser 

med teknikken, og resultaterne blev 

igen analyseret. Optagelserne blev 

samtidig gennemgået af en radiolog 

og en radiograf, som analyserede 

billed kvaliteten.

Det var ikke uden problemer at få 

teknikken godkendt, da specielt 

billedkvaliteten var en udfordring i 

projektet. Metoden er i brug formelt 

på hospitalet, men kun under COVID-

19-pandemien, hvor en lægefaglig 

person hver gang beslutter om me-

toden skal anvendes. 

I artiklen formoder man ikke, at teknik-

ken i fremtiden skal være almindelig 

praksis, men man vil i pandemiens slut-

ning vurdere, om teknikken skal bru-

ges til isolerede patienter fremover.

I det australske projekt indgår 2 radi-

ografer i undersøgelsen af patienten: 

en udenfor lokalet til betjening af 

røntgenapparatet, mens den anden 

går ind til patienten og varetager in-

formationen og omsorgen af patien-

ten, samtidig med at hun positione-

rer patienten i forhold til optagelsen.

Man lægger i projektet vægt på, 

at smitterisiko bliver reduceret når 

der kun er én af to radiografer ved 

patienten, ligesom der spares meget 

tid når røntgenapparatet kan anven-

des igen uden større desinficering.

Selvom projektet ikke direkte kan 

overføres til danske forhold, så 

mener jeg, at det er et større studie 

med mange brugbare målinger, der 

kan bygges videre på, hvis man øn-

sker at implementerer en lignende 

teknik på en afdeling i Danmark. 

Radiografen inde i kabinen placerer sengen tæt på glasruden og placerer den 
 digitale detektor bag patienten for en oprejst røntgen af thorax, før hun træder 
væk fra patienten under eksponeringen (a). Imens positionerer radiografen uden for 
kabinen røntgenrøret tæt på glasdøren og træder sideværts væk for at påbegynde 
røntgenundersøgelsen og samtidig opretholde visuel kontakt af patienten (b). 
Figuren er bragt med tilladelse fra forfatter og forlag.

Artiklen er omfattende med mange 

uddybende målinger og resultater, 

men den kan anbefales at læse, da 

den giver et ret godt indblik i alle 

de udfordringer radiografen møder 

i projektet.

Den fulde artikel kan læses af alle 

på https://rd.springer.com/ar-

ticle/10.1007/s13246-020-00899-8 

Den er ligeledes ”Top story” på Aunt-

MinnieEuropes Nyhedsbrev fra den 4. 

august 2020. 
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I rigtig mange år har der været 

økonomisk råderum til at spare 

op på pensionsordninger, i fast 

ejendom eller andre former for 

opsparing. Nu skal vi pludselig vænne 

os til en anden virkelighed. For det 

første falder vores løbende indtæg-

ter. For det andet kommer en stor del 

af de løbende indtægter pludselig fra 

vores egen opsparing. 

Som nyslået pensionist oplever du 

derfor at skulle tage stilling til en række 

vigtige spørgsmål: Hvilken pensionsord-

ning skal du starte med at få udbetalt og 

hvornår? Hvordan er det med modreg-

ningsreglerne i de offentlige ydelser? 

Og hvor lang tid kan du egentlig regne 

med, at din opsparing rækker?

TID TIL AT BRUGE 
DIN OPSPARING?

SPARER DU OP TIL DIG SELV  
ELLER DINE ARVINGER?
Jeg møder ofte kunder, der i mange år har 

været vant til at bruge mindre, end de tjente. 

Har du gjort det samme, kan du formodent-

lig nemt skære ned i forbruget, når dine 

indtægter falder. Og det er selvfølgelig en 

vældig god evne at have. Men for nogle kan 

det resultere i, at de ikke når at få brugt deres 

formue. De efterlader simpelthen en (for) stor 

arv til næste generation. Med det resultat, at 

deres arvinger skal betale en stor boafgift. 

For en arv, der kommer på et tidspunkt, hvor 

arvingerne selv har sparet op og derfor ikke 

længere har den samme glæde af pengene. 

Afhængigt af din opsparings størrelse skal 

du derfor tage stilling til, hvem der skal 

have glæde af pengene. Dig selv eller dine 

arvinger.

HVOR LANGT RÆKKER DIN 
 OPSPARING?
Når du i mange år har været vant til at 

justere dine udgifter efter dine løbende 

indtægter, kan det være en svær øvelse at 

skulle sætte tal på, hvor meget du egentlig 

kan tillade dig at bruge af din opsparing. 

Det gælder ikke mindst, hvis din opsparing 

er sammensat af f.eks. 

friværdi i ejerbolig, 

pensionsordninger 

og anden opsparing. Dertil kommer, at du 

skal tage højde for, hvordan det offentlige 

modregner dine indtægter i de offentlige 

ydelser.

FÅ TAL PÅ
Min anbefaling til dig er derfor helt klart, at 

du som ny pensionist tager en snak med din 

personlige rådgiver. Sammen kan I lægge en 

plan for, hvordan du bedst får opfyldt dine 

ønsker, behov og drømme som pensionist. 

I sidste ende gælder det om, at du får livs-

kvalitet ud af den opsparing, du gennem et 

helt arbejdsliv har betalt ind til. Om livskva-

litet for dig er køb af en ny bil, rejser, et nyt 

køkken eller hjælp til næste generation, det 

ved kun du. Men når du har overblik over din 

økonomi, har du i hvert fald de bedste mu-

ligheder for at realisere dine planer.

        Anker Andersen, Pensionskonsulent i Lån & SparPENSION

 
Mange oplever lidt af en omvæltning, den dag de stopper med at arbejde. 
Din opsparing bliver pludselig del af din indtægt. 
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Det er med forsikringer og 

pensionsordninger som 

med bilen. De skal med 

mellemrum have et servi-

cetjek. Alligevel er der mange af os, 

der kører rundt med et helt skævt 

dæktryk på forsikringen eller mangler 

olie til pensionen. For nu at blive i bil-

branchen.

Mange af os har nemlig helt tjek på det 

med pension og forsikring, når vi starter 

ud på arbejdsmarkedet. Vi får aftalerne 

på plads og glæder os over progno-

serne. Og så hvirvler livet ellers af sted - 

og vi glemmer at tjekke vores ordninger 

undervejs. I hvert fald møder jeg ofte 

kunder, der har tegnet deres forsikringer 

og pensionsordninger, så de passer væl-

dig fint til den økonomi, de havde, da de 

var 25 år. Og som nu har børn og hus og 

en helt anden livssituation.

BØRN ÆNDRER ALT  OGSÅ  
DET MED SMÅT
Som alle forældre har oplevet, har børn 

en vis evne til at ændre på tingene. Som 

SÅDAN GIVER DU 
DIN  PENSION OG 
 FORSIKRING ET 
 SERVICETJEK
 

pensions- og forsikringsansvarlig kan jeg 

kun konstatere, at den evne i den grad 

også gælder forsikringer!

Har du børn, skal du tage stilling til, 

om de skal have en ulykkesforsikring. 

Du kan også vælge at tegne dem ind 

på  familiens ulykkesforsikring. Gør du 

ingen af delene, er der desværre ingen 

erstatning, hvis uheldet er ude. Og 

børn kommer til skade. De slår tæn-

derne, falder forkert på pisten eller 

vælter på cyklen. 

Mangler du råd og inspiration til, hvor-

dan du sikrer dine børn, kan jeg kun 

anbefale Lån & Spars nye børneunivers. 

Her kan du læse alt om forsikringer, bør-

neopsparing, økonomisk sikring ved en 

eller flere forældres død og andre af de 

svære emner.

HUSK OGSÅ DIN EGEN FREMTID
Du skal selvfølgelig ikke kun sikre dine 

børn og dine nærmeste. Husk også at 

give dine egne forsikringer og pension 

et servicetjek.

Først og fremmest er det naturligvis 

vigtigt, at du tegner dine forsikringer og 

ordner dine pensionsforhold, mens dit 

helbred er intakt. Ellers kan du hurtigt 

løbe ind i uforudsete komplikationer i 

fremtiden.

Har du allerede forsikringerne og pen-

sionen på plads, vil jeg råde dig til at gå 

ind på pensionsinfo.dk. Hjemmesiden er 

en øjenåbner for de fleste. Her kan du 

se, hvordan du er dækket, hvis du mister 

din arbejdsevne, og hvad dine efterladte 

får udbetalt, hvis du dør. Du kan også se, 

hvordan du er dækket ved kritisk syg-

dom, om du har en sundhedsforsikring, 

og hvad du kan forvente at få udbetalt 

den dag, du ønsker at gå på pension.

√Når du nærmer dig pensionsalderen, kan det dog være en 
rigtig god idé at sætte din risiko ned. Sådan giver du din 
pension og forsikring et servicetjek
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Derfor sparer mange af os penge op til vores pension gennem et 

langt arbejdsliv - f.eks. som en ratepension, aldersopsparing og fri-

værdi i huset. Men hvornår skal du egentlig bruge dine forskellige 

opsparinger, hvis du vil have mest ud af dine penge? Det bedste 

svar på det spørgsmål kommer altid an på din konkrete situation. 

Men der er dog nogle helt generelle råd, som du kan bruge som 

inspiration, når du nærmer dig pensionstiden.

6GODE RÅD TIL AT 
FÅ MEST UD AF DIN 
 PENSIONSOPSPARING

Når vi går på pension, går de fleste af os fra at tjene flere penge, end vi bruger, til at bruge flere 
penge, end vi tjener. Lån & Spar har seks gode råd til, hvordan du kan få mest muligt ud af din 
pensionsopsparing.

2 LÆG ET PENSIONS
BUDGET
En pensionsrådgiver kan 

hjælpe dig med at lægge 

et budget for din pensionstid, som 

viser dig, hvor mange penge du har 

tilbage, når du har betalt alle dine faste 

udgifter. Det er altid en god idé at 

lave dit budget i god tid, inden du går 

på pension, så vi kan hjælpe dig med 

at finde ud af, hvordan vi sikrer, at dit 

budget gør det muligt for dig at udleve 

dine drømme - uanset om det er et 

sommerhus eller drømmeferien til Bali.

 

4 START DIN RATEPENSION,  
NÅR DU GÅR PÅ EFTERLØN
Din ratepension gælder som en del af din indkomst, og 

derfor kan den påvirke, hvor meget du får i folkepen-

sion og efterløn. Din indkomst har dog større betydning for, hvor 

meget du kan få i folkepension, end den har for, hvor meget du kan 

få i efterløn. Derfor kan du i sidste ende få mere ud af dine pensions-

penge, hvis du starter på din ratepension, når du går på efterløn.

 

1 UNDGÅ TOPSKAT
Du får mest ud af dine pensionspenge, hvis du 

sørger for at holde din indtægt under grænsen 

for topskat. Her skal du især være opmærksom 

på, at du kan strække udbetalingerne fra din ratepension 

over en længere periode end de ti år, der normalt står på 

 PensionsInfo.

3 PLANLÆG DIN RATEPENSION OG  
FÅ MEST UD AF DIN FOLKEPENSION
Din folkepension består af et grund-

beløb og et tillægsbeløb. Det bety-

der, at du får et grundbeløb, som er fast, og et 

tillægsbeløb, som afhænger af din indkomst. Da 

din ratepension er en del af din indkomst, bør 

du overveje at få udbetalt ratepensionen på en 

måde, så du får mest ud af din folkepension.

Din aldersopsparing og kapitalpension påvirker 

ikke, hvor meget du får i tillæg til din folkepen-

sion, fordi pensionsordningerne ikke gælder som 

en del af din indkomst.

5 BEGYND TIDLIGT PÅ DIN FOLKEPEN
SION OG LIVSVARIGE PENSIONER
Jeg vil også altid anbefale dig at begynde 

på din folkepension og andre livsvarige 

pensioner, så snart du går på pension. I modsætning 

til f.eks. din rate pension eller aldersopsparing, kan 

dine arvinger ikke få gavn af pengene, hvis du skulle 

dø, inden du har brugt dine  opsparinger.

 

6 BRUG DINE FRIE 
MIDLER FØR ALDERS
OPSPARING OG 
 KAPITALPENSION

Du kan spare penge i skat, hvis 

du bruger dine frie midler, før du 

får udbetalt din aldersopsparing 

og kapitalpension. Det skyldes, 

at du betaler mindre i skat på 

dit afkast på en aldersopsparing 

eller kapitalpension, end du gør 

på det afkast du får fra aktier, 

 obligationer eller andre frie 

midler.

 

        Anker Andersen, Pensionskonsulent i Lån & SparPENSION
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Man skal vist eje sin egen bank for at få de fordele.  
Og det er ikke helt forkert. Når Lån & Spar giver 3%*  
i rente på lønkontoen, er det ikke, fordi vi er bedre  
venner med Nationalbanken end andre banker.  
Det er fordi, vores ejerkreds mener, at vi skal tilbyde  
medlemmer af Radiograf Rådet særligt favorable  
vilkår. Selv i en tid, hvor renten ellers er negativ.

Lån & Spar er ejet af bl.a. Radiograf Rådet. Er du  
medlem, ejer du os. Derfor får du højere rente,  
bedre vilkår og en bestyrelse, der til hverdag  
varetager dine interesser som lønmodtager.

Giver det mening? Ring 3378 1987  
– eller gå på lsb.dk/frd og book et møde

3% på  
lønkontoen. 
Hvordan  
kan det lade 
sig gøre?

Læs mere  
om dine fordele  
som medlem af  
Radiograf Rådet  

i en bank, du ejer:
lsb.dk/frd

Lån &
 Spar Bank A/S, H

øjbro Plads 9-11, 1200 København K, C
vr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

3% i rente på op til 50.000 kr. kræver  
medlemskab af Radiograf Rådet og afsluttet 
uddannelse. Indestående over 50.000 kr. 
forrentes med 0%. Du skal samle hele din 
privatøkonomi hos Lån & Spar (LSBprivat er 
en del af en samlet pakke af produkter og 
services, som din økonomi kredit vurderes  
ud fra) Rente satserne er variable og gælder 
pr. 9. maj 2019. Du behøver ikke flytte  
dine realkreditlån. Men evt. ændringer  
og nye realkreditlån skal gå gennem  
Lån & Spar og Totalkredit – se alle vilkår  
på lsb.dk/medlemsvilkaar. 

Radiograf_200722_3%_Hvordan_210x297.indd   1 07.07.2020   15.15



Mens underviserne 

holder ferie, er der 

måske lidt sommer-

fugle i maverne hos 

uddannelseslederne op til offentliggø-

relsen af antallet af ansøgere og græn-

sekvotienten. Det er jo den vigtigste 

ingrediens, der skal i gryden for at få kva-

lificerede radiografer ud 3½ år senere. 

2019 var spændende, da vi så et fald i 

lærer- og pædagoguddannelserne, og vi 

dengang frygtede, at det smittede af på 

de andre mellemlange videregående ud-

dannelser.  Denne gang har Covid-19 med-

virket til en uforudsigelig sommer, men 

ligesom i 2019 er 2020 ansøgerantallet 

stort set det samme som i det foregående 

år.  Undtagelsen er dog KP (Københavns 

Professionshøjskole), som denne gang 

virkelig har fået vind i sejlene, og har øget 

ansøgerantallet betragteligt.

UDDANNELSESSTED  
(RADIOGRAF)

TOTAL ANSØGERE
 2020 (2019) 

PRIORITETS 
 ANSØGERE
2020 (2019)

KP, København 761 (706) 195 (168)

UCN, Ålborg 263 (247) 91 (91)

UCL, Odense 330 (332) 120 (120)

kilde: Forsknings- og Undervisningsministeriet

FREMTIDENS 
 RADIOGRAFER

Igen i år ligger ansøgertallene til radiografuddannelsen på de forskellige uddannelsespladser 
stabilt i forhold til de seneste par år, ligesom grænsekvoten indikerer at uddannelserne har 

nogle gode ansøgere, der kan håndtere et højt fagligt niveau. 

        Claus Brix, fagchef 

Radiograf Rådet kontaktede Anette Kjel-

dal Lausten Kjeldal, der er Institutchef 

på KP. Hun kunne ikke give nogen di-

rekte årsag til den markante fremgang, 

men mener, at eksponeringen af radio-

grafernes vigtige rolle under Covid-19 

arbejdet måske kan være en del af for-

klaringen. En anden forklaring kan være 

at KP’s udviklingsprojekter i radiografien 

slår igennem, og bliver synligt gennem 

de studerende og dermed videre i deres 

omgangskreds.

Kaster vi et blik på grænsekvotienten 

denne gang, så ligger den for alle 3 

uddannelsers vedkommende et godt 

stykke over 7 og for KP’s vedkommende 

over 8 for sommeroptaget.  Det er 

også ret stabilt siden 2019, men med 

en jævn stigning gennem de seneste år 

op til. Det betyder, efter min mening, at 

ansøg erne i dag også vælger radiograf-

professionen, da de her kan bruge deres 

kompetencer i de akademiske sider af 

uddannelsen, samtidig med de menne-

skelige relationer som vores profession 

kræver.

Så endnu en gang skal vi læne os kort-

varigt tilbage, nyde synet af tallene i en 

ellers lille uddannelse og glæde os over 

at unge ser en fremtid i vores profession. 

En fremtid med endnu større muligheder 

end bare for et år siden.

Vi har desværre ikke fået en kandidatud-

dannelse specielt for radiografien endnu, 

men mange radiografer har i det seneste 

år påbegyndt eller færdiggjort en kandi-

datuddannelse, og vi har også fået et par 

Ph.d'ere. mere i perioden.

I klinikken ser vi udvikling i både diag-

nostikken og terapien – AI er for mange 

blevet et dagligt hjælpemiddel, og jeg 

ser radiografer videreuddanne sig til en 

eftertragtet vare, også udenfor de billed-

diagnostisk områder.

Vi har dermed en profession der kan 

indfri ansøgernes forventninger, men 

det kræver, at vi som radiografer husker 

at tale det op, så vi også i fremtiden kan 

bevare kendskabet og interessen for at 

blive radiograf.
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The Power of
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S0063 – Bilbo

Gadovist, gadobutrol, injektionsvæske, 1 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 604,72 mg gadobutrol. Terapeutiske indikationer: Dette lægemiddel er kun til diagnostisk brug. Gadovist er indiceret 
til voksne og børn i alle aldre, herunder fuldbårne nyfødte, og bruges til: Kontrastforstærkning ved cranial og spinal magnetisk resonans (MR) scanning.  Kontrastforstærkning ved magnetisk resonans (MR) 
scanning af lever og nyrer hos patienter, hvor der er stærk mistanke om eller bevis på fokale læsioner, for at kunne klassificere disse læsioner som benigne eller maligne. Kontrastforstærkning ved magnetisk 
resonansangiografi (CE-MRA). Gadovist kan også anvendes til magnetisk resonans (MR) scanning af patologier i hele kroppen. Gadovist gør det lettere at se abnorme strukturer eller læsioner og hjælper med 
til at adskille raskt væv fra sygt væv. Gadovist må kun anvendes, når den diagnostiske information er essentiel og ikke tilgængelig med ikke-kontrastforstærket MR-scanning (MRI). Dosering og indgivelses-
måde: Gadovist må kun gives af læger og sundhedspersonale med erfaring inden for klinisk MRI. Administration: Dette lægemiddel er udelukkende beregnet til intravenøs brug. Dosering: Der skal anvendes 
den laveste dosis, som giver en tilstrækkelig forstærkning til diagnostiske formål. Dosis skal beregnes baseret på patientens legemsvægt, og den må ikke overskride den anbefalede dosis pr. kg legemsvægt, 
som beskrives i produktresumeet. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: 
Hypersensitivitetsreaktioner: Som ved andre intravenøse kontraststoffer kan Gadovist være forbundet med anafylaktoidereaktioner/ hypersensitivitetsreaktioner eller andre idiosynkratiske reaktioner, der er 
kendetegnet ved kardiovaskulære, respiratoriske eller kutane manifestationer. Der kan være tale om svære reaktioner, herunder shock. Nedsat nyrefunktion: Inden administration af Gadovist anbefales det, at 
alle patienter bliver screenet for nedsat nyrefunktion ved hjælp af laboratorieprøver. Til patienter med svær nyreinsufficiens (GFR < 30 ml/min/1,73 m²) og til patienter i den perioperative fase af en levertrans-
plantation bør Gadovist kun anvendes efter omhyggelig vurdering af risici/fordele, og hvis den diagnostiske information er vigtig og ikke er tilgængelig med ikke-kontrastforstærket MR-scanning, da der er 
risiko for, at der kan opstå NSF ved anvendelse af Gadovist. Nyfødte og spædbørn: Som følge af den umodne nyrefunktion hos nyfødte op til 4 uger og spædbørn op til 1 år må Gadovist kun bruges hos disse 
patienter efter nøje overvejelse. Bivirkninger: Den samlede sikkerhedsprofil for Gadovist er baseret på oplysninger fra mere end 6.300 patienter i kliniske studier og fra overvågning efter markedsføringen. De 
hyppigst indberettede bivirkninger (≥ 0,5 %) hos patienter, der får Gadovist, er hovedpine, kvalme,og svimmelhed. De mest alvorlige bivirkninger hos patienter, der får Gadovist, er hjertestop og svære anafylaktiske 
reaktioner (herunder respirationsstop og anafylaktisk shock). Der er i sjældne tilfælde set forsinkede anafylaktoide reaktioner (timer senere og op til flere dage senere). De fleste af bivirkningerne var lette til 
moderate. Pakningsstørrelser og Priser (AUP inkl. recepturgebyr): Fyldt injektionssprøjte 5 × 5 ml, 7,5 ml eller 10 ml, cylinderampul 5 × 15 ml, hætteglas 10 × 15 ml. For aktuel pris se: www.medicinpriser.dk. 
Receptpligtigt. Udlevering: A. Tilskud: Ikke generelt tilskud. Dato for SPC: 17.juni 2019. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Bayer AB, Berzelius väg 35, Box 606, SE-169 26 Solna, Sverige. Læs venligst 
produktresumeet igennem inden ordinering af lægemidlet. 

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

KÆRE ALLE 

Du inviteres hermed til åbent bestyrelsesmøde den 
15. oktober 2020 på Radiograf rådets kontor, H.C. 
Ørsteds Vej 70 2 tv, 1879 Frederiksberg C, klokken 
13:30-14:30. 

Her bliver der gennemgået:

-RSD’s aktiviteter i det forgangne år
-Økonomi 
-Spørgsmål fra medlemmer. 

Så kom og hør hvad vi laver, og mød os.  
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VELKOMMEN  TILBAGE 
EFTER  FERIEN! 

KÆRE RADIOGRAFSTUDERENDE 

Vi håber I har nydt somme-
ren! Måske har I været på 
ferie eller arbejdet (måske 
begge dele). 

Når alt kommer til alt, håber 
vi, at I har fået nydt sommeren. 

Os i RSD’s bestyrelse håber I alle får en god 
start på et nyt semester. Vi opdaterer som 
altid løbende på vores  Facebookside: RSD – 
radiografstuderende i DK og her på studiesi-
den. Du kan også altid finde os på instagram: 
  @ radiografstuderendedk

FACEBOOK OG 
KONKURRENCE

Tak til alle der deltog i vores sommer-
konkurrence.

Husk at holde øje med vores Facebook  
– RSD – radiografstuderende i DK, der 
 kommer snart en konkurrence jeres vej. 

KONGRES
DEN 3. OKTOBER  
DELTAGER RSD’S  BESTYRELSE 
I RADIOGRAF RÅDETS KONGRES.

DET GLÆDER VI OS 
RIGTIG MEGET TIL. 

Her får man lov til at 
stemme om  politiske 
emner sammen med 
de ”voksne” 
 radiografer. Det 
er rart at føle 
sig  velkommen 
og hørt! 
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UCN
Katrine Mortensen
Duoaa Jabir Dhayef Al-Zerjawi
Steffen Kongsbak Pedersen
Malene Bach Werner
Denezia Rajasegaram
Faduma Abdikarim Mohamoud Ahmed
Hanne Boelsmand Nielsen
Pernille Lindhardt Møller
Stefan Birch Thrane
Sabine Christine Mortensen
Kirstine Hansen
Sofie Borch Rasmussen
Sara Bradsted Bjørn
Kim Lærke Søndergaard
Ikran Hersi Warsame

KP
1. række siddende fra højre: Gazi 
 Mermer, Thomas Henrik Christensen, 
Sarah Imad Hussein, Sarah Scheumann 
Orth, Faysal Abdi Hirad, Yousef Pari.
2. række stående fra højre: Khalid 
 Mohamoud  Abdi-Dahir, Nicoline Mie 
Tesch, Nadja Djurnø, Louise Merete Ørum 
 Sørensen, Iben Rosenbek Severinsen
3. række stående fra højre: Anne-Mette 
Øster gaard, Mette Rea Kristensen, Nadia 
Hussein Alwan  El-Zoher, Femja Fródadóttir 
Mortensen, Cheren Chahrour, Melissa 
 Dogan Cümen, Safa Wisam Wajdi
4. række stående fra højre: Mohamad 
Walid Meree, Una Gunnarsson, Cecilie 
Hjørlunde Opfermann, Mette Horn, Mille 
Zøllner, Fadumo Mohamed Ismail
Ikke med på billedet: Michelle  Bukkøy, 
Signe Brockdorff Thorndahl, Sara 
 Hussein Khader Al-Ali, Amalie Dalseng 
Hansen

UCL
Bagerst fra venstre mod højre: 
Helene Hvid Jørgensen, Dennis 
Maron, Thomas Ulf  Rasmussen, 

Karen-Sofie Skovbo Jensen, Emma 
Henneberg Gram,  Thananchayan 
 Ganeshanathan, Jonathan Munk, 

Jacob Nissen og Jane Nielsen
Midt fra venstre mod højre: 
 Annika Fabrin, Susi Saydan, 

Amalie Bakmand, Frida Brügger 
Pedersen, Louise Kjærby Nielsen, 

Sofie  Rosenkrantz Handberg, 
Tina Tahan Zadeh, Nadia Albrekt, 

Kasper Westphal Leth
Forrest fra venstre mod højre: 

 Julie Aase  Rasmussen, Freja 
Bøgh  Eriksen Louise, Line Krog-

strup,  Latifa Sharifzad, Noora 
Khalid, Vinni Ann Gray, Mia Nhu 

Trinh Tran Nguyen, Chitra Louise 
Schmidt Kjær

Fraværende: Maria Christiansen
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Dato Seneste 
tilmelding Tema Sted Arrangør Information 

og tilmelding Pris

31/8-1/9 2020 Først til mølle Stråleterapi Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 4700 NOK

3-4/9 2020 Først til mølle Fremtidens mammografi Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 4700 NOK

8/9 2020 8/8 2020 Mammografi ergonomi Åbenrå Radiograf Kurser www.radiograf.dk
kr. 1200  (kr. 1800  
ikke medlemmer)

9/9 2020 28/8 2020
Årsmøde Kvalitets- og 

strålebeskyttelses-
koordinatorer

Odense Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk
kr. 660 (kr 990  

ikke medlemmer)

13-15/9 2020 se link
2nd European MRSO/MRMD 

Course
London MRI Safety Matters

mrisafetymatters@btinternet.
com

GBP 400 + VAT

17-18/9 2020 17/8 2020
PET CT/MR skandinavisk 

fagkursus
København

Radiograf kurser/ 
Norsk  Radiografforbund

www.radiografkurser.dk dkr. 3750

23-25/9 2020 Først til mølle Børn Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 6900 NOK

5/10 2020 (flyttet 
 fra 24/9 2020)

1/9 2020 Radiografisk Forskningsnetværk Odense Radiograf Kurser www.radiograf.dk
kun for medlemer af 

netværk (gratis)

8-9/10 2020 se link DFIRs Årsmøde Nyborg DFIR www.dfir.dk se link

14-16/10 2020 Først til mølle CT godt & blandet Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 6900 NOK

20-21/10 og 3-4/11 2020 18/9 2021
Interventionskursus  

2 moduler
Frederiksberg/Århus

Radiograf Kurser/ 
Region Midtjylland

www.rm.plan2learn.dk
kr. 4756 (kr. 7134  
ikke medlemmer)

10-11/11 2020 1/10 2021
CT-strålebeskyttelse 

 Nuklearmedicin
Odense Radiograf Kurser/Dbio www.dbio.dk

kr 3950 (medlemmer  
af Radiograf Rådet  

og Dbio)

11-13/11 2020 Først til mølle CT-kolografi Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 6900 NOK

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

skolen 38686858
mrskolen@regionh.dk kr. 5950

17-18/11 2020
17/10 2020  

få pladser tilbage
Ortopædisk Radiografi  

- det perifere skelet
Odense Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk

3695 kr (5495 kr  
ikke medlemmer)

18-19/11 2020 Først til mølle Strålevern i fremtiden Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 4700 NOK

25-27/11 2020 23/10 2020 CT avanceret Århus Region Midtjylland www.rm.plan2learn.dk fra kr. 4432

28/11-1/12 2020 se link ESTRO Wien ESTRO www.estro.org se link

2021
27-29/1  2021 (AFLYST) AFLYST Billeddiagnostisk Årsmøde Odense DRS/Radiograf Rådet mfl

3-7/3 2021 se link ECR 2021 Wien ESR/EFRS www.myesr.org se link

23/3 2021 23/2 2021 Børn Aarhus Radiografkurser www.radiografkurser.dk
kr. 1250 (kr. 1875  
ikke medlemmer)

24-25/3 2021 24/1 2021 Reporting Radiographers København
Radiograf Kurser/InHelath 

London
www.radiografkurser.dk

kr. 2250 (kr. 3375  
ikke medlemmer)

15+29/4  2021 15/3 2021 Farmakologi / Stråleterapi Frederiksberg Radiografkurser www.radiografkurser.dk
kr. 2250 (kr. 3375  
ikke medlemmer)

19-21/5 2021 se link
Nordic Congress of Radiology 

2021
Helsinki NCR/NSR ncr2021.fi se link

17-21/8 2021 se link World Congress ISRRT Dublin ISRRT/Irland irsstdublin2020.ie se link

KURSER OG KONFERENCER
På grund af Covid-19-krisen er kalenderen kun opdateret med de aflysninger og udsættelser af kurser og kongresser som vi har modtaget 

fra arrangørerne, ligesom flere muligvis er ændret efter Radiografens deadline. Tjek derfor også ved arrangørens hjemmeside.
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INTERVENTIONSKURSUS
Formål: 
At opdatere radiografens viden og kompetence i interventionsradiologi 
samt optimere samarbejdet med radiologen.   

Målgruppe: 
Uddannede radiografer, som arbejder med eller har interesse indenfor 
interventionsradiologi.  

Kurset er opbygget i to moduler á to dages varighed, der foregår i 
henholdsvis København og Aarhus.  

Indhold blandt andet: 
▸ Forberedelse af patienten
▸ Farmakologi
▸ Strålebeskyttelse
▸ Undersøgelsesteknik/brug af utensilier
▸ Smertebehandling/Den akutte patient
▸ Forebyggelse af decubitus
▸ Kommunikation
▸ Jura
▸ Teknik
▸ Interventionsundersøgelser nu og i fremtiden

Undervisere er bla. radiologer og radiografer fra specialet, læger og 
sygeplejersker, jurist.

Tid og sted: 
København d. 20.-21. oktober 2020
Aarhus d. 3.-4. november 2020 

Find flere oplysninger om kurset på www.radiografkurser.dk

Kurset er arrangeret af Radiograf Kurser i samarbejde med Koncern HR,  
Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland.
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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:

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


