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medlemmer.

6

12

OK 21: 
KRAVPRIORITERING

Læs om Radiograf Rådets krav- 
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gang vi var elever og ikke bachelorstu-
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McNulty, har skrevet et debatindlæg om 
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FORMANDEN HAR

ORDET

INNOVATIONEN HAR VÆRET EN MEGET SVÆR 
HÅNDTERBAR STØRRELSE. VI HAR IKKE 

FORMÅET AT DEFINERE DEN, TRODS TALLØSE 
FORSØG.

Bølgerne gik højt da 

Hovedbestyrelsen 

(HB) skulle afrunde 

de seneste tre års 

arbejde henimod en 

ny struktur og HB-

sammensætning, og derefter overlade 

den endelig beslutning til Kongressen.

På Kongressen, for tre år siden, blev 

det HB pålagt af de delegerede, at HB 

skulle undersøge nye muligheder for at 

strukturere Hovedbestyrelsens sammen-

sætning.

Det var Kongressens ønske, at der også 

skulle være mulighed for indflydelse 

fra andre kanter end de eksisterende. 

Hvilket især kom til udtryk ved ønsker 

om, at der skulle være muligheder for, 

at innovation fra faglige grupper og me-

nige medlemmer kunne finde vej ind på 

hovedbestyrelsesmøderne. Med andre 

ord, så blev det almindelige hierarkiske 

system udfordret. 

Siden Kongressen i 2014 har Hovedbe-

styrelsen arbejdet med Radiograf Rådets 

struktur i almindelighed, og siden 2017 

HB-sammensætningen i særdeleshed. 

I denne kongresperiode er det inten-

siveret, så der er arbejdet med emnet 

på næsten samtlige HB-møder og to 

regionsbestyrelsesseminarer i denne 

kongresperiode. 

Der har været set på både en model med 

9 medlemmer og en med 14 medlemmer, 

som begge udsprang af det første regi-

onsbestyrelsesseminar. Der er selvfølge-

lig fordele og ulemper ved begge model-

ler og de har været vendt og diskuteret 

siden. En 12-model har også været oppe 

at vende. 

BØLGEGANG

Tilbage står så spørgsmålet om innova-

tionen. Hvad mente Kongressen og re-

gionsbestyrelsesseminaret egentlig, og 

hvor er den henne nu?

Innovation betyder ”...skabelse eller ind-

førelse af noget der ændrer den etable-

rede metode eller opfattelse, fx af teknisk 

eller videnskabelig art.” Med andre ord 

nytænkning. En ændring af magtstruktu-

rerne i HB. Adgang til de politiske beslut-

ninger fra andre end de, der er valgt i de 

normale strukturer. 

Men innovationen har været en meget 

svær håndterbar størrelse. Vi har ikke for-

mået at definere den, trods talløse forsøg 

med drøftelser på HB og regionsbestyrel-

sesseminarer, temadage, innovationsspil 

og andre tiltag for at definere innovation 

i en HB-kontekst. Mulighederne i nogle 

forslag eksisterer allerede, som fx at 

invitere gæster ind til forskellige faglige 

drøftelser, men udnyttes ikke i det fulde 

potentiale, selvom det dog sker.

Det lykkedes altså ikke i denne kongres-

periode at få defineret innovationen. Dis-

kussionen kom til at stå på antal, og ikke 

på innovation eller nytænkning. 

Der er i processen opnået enighed om én 

ting. Regionerne skal ligestilles med an-

tallet af HB-medlemmer. Spørgsmålet er 

dermed kogt ned til, om det skal være en 

model med 1 HB-medlem fra hver region 

eller en med 2. 

Sådan var det også på sidste møde før der 

skulle slås søm i indstillingen til Kongres-

sen. Da HB stod overfor afrundingen af 

de sidste tre års arbejde frem mod en ny 

struktur, blev det en ophedet diskussion 

om antal HB-medlemmer fra hver region. 

Under mødet stod det dog klart, at HB 

ikke ville nå til fuld enighed omkring, hvil-

ken model HB ville anbefale Kongressen at 

stemme for. I sidste ende var der flertal for 

en 14-model og det blev derfor besluttet, 

at modellen fremsættes som forslag om 

en fremtidig sammensætning af HB. 

Kongressen skal den 3. oktober beslutte 

sig for, om det fremstillede forslag om en 

HB med 14 medlemmer, valgt på traditio-

nel vis, kan indfri de ønsker Kongressen i 

2017 frembød, og om den opgave, som 

HB fik på sidste Kongres, er løst. 

Vi ser frem til at samle vores øverste 

myndighed og ikke mindst til debatterne i 

godt selskab.
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VERDENSKONGRESRET TIL 
TIDLIG PENSION

Ergonommikursus 
afviklet i 
Sønderjylland

Det internationale samarbejde forgår på verdensplan gennem International 
Society of Radiographers and Radiological Technologists (ISRRT). ISRRT er en 
Non-Governmental Organization (NGO) i World Health Organization (WHO). 
Det er ISRRT, som afholder verdenskongresser. 

Verdenskongressen 2020 i Dublin måtte aflyses pga. Covid-19 pandemien. 
Verdenskongressen er udskudt til august 2021. 

Radiograf Rådet byder på værtskabet for Verdenskongressen 2024. Den nor-
male procedure er at værtskabet for kongresserne afgøres i forbindelse med 
en Verdenskongres og derfor skulle værtskabet for Verdenskongressen 2024 
afgøres i forbindelse med Kongressen 2020, der nu er udskudt.

Radiograf Rådet har fået håndslag på, at valget er foretaget inden udgangen 
af oktober 2020.

Mammografi-ergonomi kurset blev for 2. 
gang afholdt den 8. september 2020 i 
Åbenrå. Her satte Fysioterapeut Frede-
rik Lassen sammen med 2 fysioterapeut 
studerende fokus på at forbygge skader 
og træne smerter hos radiografer og 
screeningsassistenter. Frederik Lassen 
følger op med ergonomi på seminaret 
for AMiR i november. Næste Mammo-
grafi-ergonomi kursus afholdes planlæg-
ges til Århus i 2021.  

På billedet kan man se, at der trænes 
hensigtsmæssige arbejdsstillinger med 
underviseren som patient.

Regeringen har i august præsenteret 
udspillet om ret til tidlig pension. Der er 
tale om en rettighed – hvilket vil sige, at 
hvis man lever op til nedenstående kri-
terier, skal man ikke vurderes for at få lov 
at gå tidligt på pension.

Ydelsen er 13.550 kroner om måneden 
– før skat. Men det beløb bliver mindre, 
hvis man har en pensionsopsparing over 
2 millioner kroner. Til gengæld må man 
arbejde og tjene op til 24.000 om året 
før skat, uden at det bliver trukket fra.

Pensionen afhænger af antallet af år, 
man har været på arbejdsmarkedet i en 
alder af 61 år.

•  Har man som 61-årig arbejdet 42 år, 
får man ret til at gå på pension et år 
før folkepensionsalderen.

•  Har man som 61-årig arbejdet 43 år, 
får man ret til at gå på pension to år 
før folkepensionsalderen.

•  Har man som 61-årig arbejdet 44 år, 
får man ret til at gå på pension tre år 
før folkepensionsalderen.

PKA har regnet på, hvad det fx kan be-
tyde for en radiograf. 12 % af de radiogra-
fer, der er 61 år i dag, har over 2 millioner 
i pensionsopsparing. Den gennemsnitlige 
pensionsopsparing for 61-årige radiogra-
fer er på kr. 1.548.467 kr.

PLAN FOR AFHOLDELSE 
AF REGIONSGENERAL-
FORSAMLINGER I 2021
Tirsdag  16. marts 2021 Region Syddanmark

Onsdag  17 marts 2021 Region Midtjylland

Torsdag  18. marts 2021 Region Nordjylland

Mandag  23. marts 2021 Region Hovedstaden

Tirsdag  24. marts 2021 Region Sjælland
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HUMANISTISK 
ANTOLOGI

Ergonommikursus 
afviklet i 
Sønderjylland

Der arbejdes intensivt fra flere 

personers side med at få udgivet 

det tredje værk på Radiografi-

ens Forlag – Den Humanistiske 

Antologi – som er den foreløbige 

arbejdstitel. Ambitionen er, at vi 

har samlet alt materialet til bogen 

i slutningen af oktober. Derefter er 

der en læn gere proces med redi-

gering og korrektur. Det forventes 

at den udkommer primo 2021. 

Reception for Roland 
 

Efter 35 år i Radiograf Rådet har Erik Roland valgt at gå på pension. 
 

Det bliver markeret med en reception 

fredag den 20. november 2020 fra 14.30 til 17.00 
 

i Radiograf Rådets lokaler, H.C. Ørsteds Vej 70, Frederiksberg. 

 

Vi håber at se så mange som muligt til nogle festlige timer. 

 

Formandskabet  

M E D  S U N D  F O R N U F T
Som medlem af Radiograf Rådet har du mulighed for  at få et  

Forbrugsforeningskort og det er sund fornuft. Ved at bruge be-

talingskortet og optjener du bonus hver gang, det overhovedet 

er muligt. Uanset om det er til mobiltelefoni, brændstof til bilen, 

smykker eller rejser er der mulighed for at optjene bonus. 

1. Du kan optjene bonus i flere end 4.600 forretninger over hele landet

2. Mere end 300 af dem er webshops, som har åbent alle dage - hele døgnet

3. Du kan få bonus på stort set alting – i mere end 140 brancher

4.  Hent Forbrugsforeningens app til iPhone og Android – så kan du altid finde 

bonus på farten

5. Når du betaler via Betalingsservice, er der hverken renter eller gebyr

6.  På Mit FBF kan du altid få det fulde overblik over bonus og rådighedsbeløb – 

lige når det passer dig

7. Med Ratekøb kan du låne op til kr. 40.000,- og få bonus på det hele

8. På Mit FBF kan du forhøje dit kreditmaksimum, lige når du har brug for det

9.  Søg om et Husstandskort så går I aldrig glip af bonus, selv om I handler hver 

for sig

10. Bonus på alt i forretningen – også på tilbud!

Gå ind på www.forbrugsforeningen.dk for at læs mere eller melde dig ind.

10 BONUSFORDELE 
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        Charlotte Graungaard Falkvard
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Vores ypperste pligt, både som fagfor-

ening og som faglig forening, er at stå til 

rådighed for medlemmerne, når med-

lemmerne har behov for det. Og det er 

utvetydigt medlemmernes behov, der er 

definerende for, hvorvidt vores assistance 

er påkrævet. 

Og selvom vi repræsenterer en mindre 

faggruppe, hvis vi bare tæller hoveder, 

så er vi de største eksperter på vores felt. 

Og er vi ikke i forvejen eksperter, så ved 

vi hvor eksperterne kan findes, og hvor vi 

kan tilegne os viden for at blive det. 

Både som fagforening og som faglig 

forening får vi forespørgsler fra mange 

forskellige grene af vores fag. Vi får mange 

VELKOMMEN TIL 
 RADIOGRAF RÅDETS 
KONGRES 2020
Den 3. oktober afholder Radiograf Rådet sin ordinære kongres. Vi bringer her formandens  
velkomst til de delegerede og alle andre medlemmer. 

henvendelser fra medlemmer om spørgs-

mål, der er helt normale for en fagfor-

ening. Løn- og ansættelsesforhold er jo 

klart den mest almindelige kategori. For-

hold, som involverer både hjemkommune 

og arbejdsplads ser vi i stigende grad. Og 

vi får også henvendelser fra radiografer, 

der ønsker at se på arbejdsforhold på et 

helt speciales vegne, og ønsker noget 

undersøgt nærmere. 

Og alt det vil vi rigtig gerne bruges til. Det 

er vel, hvad man kan kalde en fagforenings 

kerneydelser.

En enkeltsag eller en personsag er ikke 

altid bare et spørgsmål om, hvilke doku-

menter og hvilke paragraffer, vi skal finde 

frem. Vi er bevidste om, at der altid er et 

menneske i en privat situation bag. Og vi 

går langt, specielt i sager hvor vi får ople-

velsen af, at vi er sidste skud i bøssen.

Men der er også sager, hvor vi må give op, 

men aldrig uden at have forsøgt.

Et medlem skal desuden kunne forvente 

at vi gør os umage med at kommunikere 

til situationen er forstået.

Vi får også henvendelser, der ligger ud 

over det, man kan kalde kerneydelser. 

De dybt faglige henvendelser, hvor vores 

måske største indsats ligger i at sparke en 

dør ind til et politisk og/eller ministerielt 

niveau. De problemstillinger, der er gene-
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DOWNLOAD KONGRESHÆFTET
Kongresmaterialet vil være at finde på 
hjemmesiden, hvis du skulle få lyst til at 
læse om Radiograf Rådets arbejde og vi-
sioner. Du kan også se vores regnskab og 
budget, samt læse om de debatpunkter, 
der er på Kongressen.  

relle og juridiske, hvor vi skal have et over-

ordnet politisk niveau i tale, for at få en 

afklaring. Der hvor adgang til styrelser og 

ministerier er nødvendigt, måske fordi de 

love, bekendtgørelser eller vejledninger 

der ligger for et område ikke er hensigts-

mæssige i forhold til vores fag. 

Og det vil vi også rigtig gerne bruges til. 

Vi vil gerne være dem der bidrager til at 

sparke døre ind, der hvor der er brug for 

det. Dem, der hjælper medlemmer eller 

medlemsgrupper med at formulere et 

problem, kanalisere problemstillingen det 

rigtige sted hen eller facilitere et møde el-

ler et netværk. På ethvert niveau. 

Nogle gange får vi henvendelser, der 

afstedkommer en lavine af arbejde i form 

af undersøgelser, ekstern involvering, et 

stort arrangement eller involvering af eks-

perter på vores eget felt. Eller det hele. 

Andre gange kræver disse henvendelser 

ikke helt så meget – måske bare en artikel 

om et specifikt problem eller tema. Af og 

til er vi også baret midlet, hvorigennem en 

sag kan rejses. 

Eksempelvis som da vi fik en henvendelse 

fra en repræsentant for de klinisk uddannel-

sesansvarliges netværk, om udfordringer 

og problematikker ved Sundhedsdataloven 

i forbindelse med de radiografstuderendes 

kliniske undervisning.

De klinisk uddannelsesansvarlige havde 

drøftet udfordringerne. De havde den 

specifikke viden og havde udarbejdet 

en beskrivelse af problematikkerne, som 

de ønskede sendt af sted til de relevante 

myndigheder i Radiograf Rådets navn. Det 

kastede et møde med Sundhedsstyrel-

sen af sig og selv om mødet ikke løste alt, 

så blev der udvekslet synspunkter, givet 

forklaringer og fundet mindre løsninger på 

nogle af elementerne.

Vi kan sige at begge Christiansborgkonfe-

rencer, og stort set alle undersøgelser vi 

udfører, er sket på baggrund af konkrete 

henvendelser til os om et specifikt pro-

blem, som nogle ildsjæle syntes at vi burde 

være en del af løsningen på. 

Nogen bruger os mere end andre – men vi 

er der for alle. Hvad end det gælder MR-

sikkerhed på nationalt niveau eller arbejds-

miljøet på lokalt niveau. Vi skal bare bru-

ges. Supplerer vi radiografernes specifikke 

faglige viden med vores politiske mulig-

heder, så kan vi en del. Men vi har brug for 

medlemmernes viden – tag ikke fejl af det.

Nogle føler sig genkendt gennem de 

problemstillinger vi rejser, andre føler sig 

glemt. De sidste prøver vi så at give en 

form for oprejsning, som vi fx gjorde med 

underviserne i forbindelse med beskrivel-

sen af frontlinjepersonale. For selvfølgelig 

var de da også i høj grad i frontlinjen, bare 

på en anden måde end radiograferne i 

klinikken. Undervisernes arbejdsliv var om 

nogens påvirket. 

Og af og til træffer vi også beslutninger, 

som ikke nødvendigvis er umiddelbart 

forståelige. Som at bruge 400.000 kr. på 

en businesscase, hvor vi godt kender sam-

menhængen, eller i hvert fald har en stærk 

formodning om resultatet, men ikke kan 

komme igennem med budskabet, og må 

have professionel bistand for at under-

bygge en problemstilling, så det ikke blot 

er et udsagn af fagkamp-agtig karakter. 

Det tjener specifikt et konkret formål i 

forhold til problematikker, der bliver løftet. 

Men også på den lange bane har det en 

funktion i forhold til at vi fremstår trovær-

dige og professionelle. Næste gang tror 

magthaverne måske på vores ord, uden 

at de skal tales til igennem et konsulent-

bureau. 

Vi har endnu ikke samme status på det 

Christiansborg-politiske niveau, som 

sygeplejersker og læger. Og Sundhedsmi-

nisterens manglende svar på henvendel-

ser og afslag på at mødes med os, kan jo 

godt afstedkomme en anelse pikerethed 

fra vores side.

Men i Radiograf Rådet tænker vi positivt 

og regner da med at det er fordi Sund-

hedsministeren er travlt optaget af sam-

råd. Så vi bliver bare ved og taler imens 

med dem, der faktisk er interesserede. 

Vi vil bruges. Og radiograferne er blevet 

bedre og bedre til at bruge os. Og det 

viser vel også tillid til, at vi både kan og 

vil gøre vores yderste for at hjælpe. Ingen 

sag er for stor og ingen sag er for lille. 

Jeg ønsker alle en fantastisk kongres.

KONGRES 2020
I henhold til Radiograf Rådets love § 
15, stk. 2 afholdes der ordinær kongres 
lørdag den 3. oktober 2020 på ”HUSET” 
i Middelfart.

Har du lyst til at deltage på kongres-
sen, så har alle medlemmer af Radiograf 
Rådet ret til at møde op på kongressen 
med taleret – dog har kun de delegerede 
stemmeret. Deltager du som gæst, bedes 
du melde det ind til sekretariatet senest 
10 dage før af hensyn til forplejningen. 



The current global COVID-19 corna virus pandemic has im-

pacted all of us and will continue to do so for some time. 

Radiographers have continued to provide high quality di-

agnostic imaging services and to deliver cancer treatments 

throughout the pandemic. In doing this, they continue to 

ensure the safety of their patients with additional COVID- re-

lated considerations and precautions. Radiographers work 

across three recognised branches of the profession, namely, 

medical imaging, nuclear medicine, and radio- therapy, usu-

ally having completed a bachelor’s degree which is of ten 

followed by fur ther postgraduate education and training. 

The European Federation of Radiographer Societies (EFRS) 

represents over 100,000radiographers and over 8,000 radi-

ography students, across 36 countries, through 45 national 

societies along with 66 universities within our Educational 

Wing. This representation covers radiographers working in 

medical imaging, nuclear medicine, and radiotherapy.

RADIOGRAPHERS AT THE  FRONTLINE
Radiographers have faced significant challenges in 2020 but 

have, together with radiologists, radiation oncologists, nuclear 

medicine physicians, medical physicists, nursing, and many 

support staff, shown great leadership, professionalism, and 

resilience, while always having a caring and compassionate fo-

cus on their patients. I have heard stories from many countries 

across Europe, and beyond, of national radiographer societies, 

educational institutions, clinical departments, and individual 

radiographers showing a strong, united, and supportive ap-

proach to dealing with these once in a lifetime circumstances. 

Radiographers are playing a hugely important role currently 

and are of ten going above and beyond in playing their par t 

in this battle against the pandemic. While hard decisions were 

made to close workplaces and educational institutions; to 

cancel meetings, events, and conferences; even tougher deci-

sions are being made by front-line healthcare professionals in 

the management of this crisis. 

While the figures for cancelled/postponed examinations and 

treatments have been cited at over 80% in many centres and 

countries, essential activities have continued with new ap-

proaches to the management of workflow and teams rapidly 

implemented. As has been well documented at this stage, 

both chest radiography, conventional chest x-rays, and com-

puted tomography (CT) have had a significant role to play in 

the management of patients with COVID-19. This has resulted 

in dramatic increases in the amount of mobile chest examina-

tions being per formed by radiographers, of ten under quite 

challenging circumstances, and with enhanced infection preven-

tion and control measures. There has been much debate on the 

availability of appropriate personal protective equipment (PPE). 

Approaches taken in some environments have been unfortunate 

when really it should have been a non-debate. Radiographers are 

frontline healthcare personnel who per form chest radiography, 

CT, ultrasound, and other diagnostic examinations, together with 

delivering radiotherapy to all patients. Most of these procedures 

put radiographers in direct contact with suspected or confirmed 

COVID-19 patients for a certain period of time. Thus, of course, 

radiographers must have access to PPE and they must have ac-

cess to appropriate PPE so that no frontline staff need to con-

sider putting themselves at unnecessary additional risk on the 

basis that PPE is not available to them.

The reduction in examinations across many areas, together 

with the dramatic increases in mobile chest examinations, has 

resulted in many radiographers being redeployed. For example, 

in some regions, radiographers working in breast screening ser-

vices which have been temporarily suspended, have been de-

ployed to support colleagues working in general radiography, 

in emergency departments, in intensive care units, in radiol-

ogy departments, and in primary care settings. Such additional 

manpower has been essential to allow services to continue as 

many departments were hit by the impact of radio graphers, 

and other personnel, having to self-isolate due to symptoms or 

confirmed COVID-19. The additional time and effort required for 

effective infection prevention and control measures including 

the donning and doffing of PPE and effective cleaning regimes 

following all examinations has also increased the workload.

EDUCATIONAL CHALLENGES
Radiography education has not escaped COVID-19. Clinical skills 

training for students in diagnostic imaging, radio- therapy and nu-

clear medicine has been severely impacted over the past number 

of months, with the suspension of many clinical placement oppor-

tunities. This disruption is expected to continue due to the contin-

uing impact COVID-19 is having on clinical departments together 

with social distancing and other measures. With this in mind, 

the EFRS recently partnered with the University of Liverpool, the 

UK Society of Radiographers, the Australian Society of Medical 

Imaging and Radiation Therapy, and the Canadian Association of 

Medical Radiation Technologists, on a global virtual conference 

focused on the potential role of simulation resources, techniques 

and placements as temporary solutions to this problem. Over 900 

RADIOGRAPHERS ON THE FRONTLINE

     Professor  Jonathan McNulty  | President  | European  Federation  of Radiographer  Societies | Utrecht,  the  Netherlands | 

 Associate  Dean | School  of Medicine | University  College  Dublin,  Ireland

During the COVID-19 pandemic, radiographers continue to provide high quality diagnostic 
imaging services and deliver cancer treatments, while ensuring the safety of the patients.
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delegates joined this “Simulation-Based Education in Radiog-

raphy/Medical Radiation Sciences: a response to COVID-19” 

conference and heard from over 35 global simulation experts 

and researchers who discussed how simulation could provide 

capacity for the duration of the pandemic restrictions. In 

general, educational institutions and radiography educators 

have responded well and played an important role during 

the current pandemic. They have: adapted rapidly to remote 

teaching and assessment, as have student radiographers, 

while all the time trying to maintain the quality of the learning 

experience; embedded new technologies in their teaching 

and assessment practice; facilitated on time, and sometimes 

early, completion of final year students who were urgently 

needed in the clinical workforce; made themselves available 

to support fronline clinical services; led rapid research pro-

jects focused on COVID-19; and, have supported rapid train-

ing of fronline personnel.

One such initiative led by radiography educators was 

the vision of Professor Peter Hogg (University of Salford/

UK) who, together with Ken Holmes (University of Cumbria, 

UK), partnered with the EFRS and the International Society 

of Radiographers and Radiological Technologists (ISRRT) 

on a project to develop e-learning resources on COVID-19 

for medical imaging radiographers across the world that 

are caring for our patients as frontline staff. An international 

group of over 50 individuals from across the world collabo-

rated to create the teaching and support materials. In less 

than three weeks, the resources went live and in the first 

week alone, over 4,000 radiographers from over 100 coun-

tries had engaged with these resources (Hogg et al. 2020). 

Separately, many of the national radiographer societies 

who are members of the EFRS, have produced their own 

guidance documents related to COVID-19 on PPE, self-care, 

practice guidelines on per forming examinations (chest 

x-rays, CT scans, MRIs, ultrasounds) on suspected and con-

firmed COVID-19 cases.

There was also a special session at ECR 2020 on 

“COVID-19: the radiographers ’perspective,” which 

touched on the roles and work of radiographers during 

this pandemic (connect.myesr.org/course/ covid-19-the-

radiographers-perspective/ ).

CONCLUSION
For those of you in leadership positions, now is your time 

to lead our profession through these unprecedented chal-

lenges which, for many of us, will no doubt get worse 

before things get better. The EFRS thanks all radiographers, 

medical imaging, nuclear medicine, and radiotherapy, for 

your efforts, your service, and the pride you are showing 

in our profession at this time; you are all COVID-19 super 

heroes! Remember the motto of the EFRS: “Together ever 

y- thing is possible; be involved, make the difference!”

The article was originally published on HealthManagement.org and reference it 
to our site as follows: McNulty J (2020) Radiographers on the Frontline. Health-
Management.org The Journal, 20(5):384-385. https://iii.hm/14eq

RADIOGRAPHERS ON THE FRONTLINE

  Lav dosis og mikrodosisoptagelser.

  Helkropsbilleder med vægtbelastning.

 Præcise 3D-målinger.

  3D kirurgisk planlægningsværktøj.

  Højt patientflow.

Kontakt Santax Medico for at høre mere

H E L K R O P S - 
O P T A G E L S E R  I  3 D

www.santax.com
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At arrangere et 

oversøisk kursus er 

udfordrende, og da 

vi startede planlæg-

ningen i foråret, drømte vi ikke om, at 

Covid-19 ville bide sig så fast. Vi tænkte, 

at efter sommeren var alt som før, så 

vi planlagde at afvikle et kursus sidst i 

august.

Ortopædikurset, som vi har afviklet i 

Danmark 14 gange, skulle ikke kopieres, 

da de i Grønland løbende har kontakt 

med speciallægerne i ortopædi. Der 

blev ønsket mere fokus på den praktiske 

tilgang til projektionerne, så Radiograf 

RADIOGRAF KURSER PÅ UDEBANE  
– ORTOPÆDI I GRØNLAND

        Claus Brix, fagchef

 Kurser skræddersyede et kursus i forhold 

til de aktuelle forhold og projektioner. 

Med i bagagen til kurset var ”knogle-

bogen”, som er en anerkendt reference i 

Danmark, og som du kan læse om i sene-

ste nummer af Radiografen.

CORONAFRIT
Radiograf Kurser headhuntede 2 be-

skrivende radiografer fra Region Syd-

danmark til opgaven. Da afdelingen på 

Dronnings Ingrids Hospital ikke kunne 

lukke helt ned, blev det, i samarbejde 

med afdelingsradiograf Anette Gad-

gaard, besluttet at kurset skulle afvikles 

Der er mere og mere fokus på radiografiens ortopædiske speciale, og på hvor vigtigt det er for 
den beskrivende radiograf/radiolog at optagelsen er af en høj kvalitet og visualiserer problema-
tikken klart. Radiograf Kurser har gennem kurser fokuseret på specialet, men når der kommer en 
henvendelse om vi kan lave et kursus i Grønland, så slår vi da til, også i en coronatid.

2 gange, så alle radiograferne på afde-

lingen kom igennem kurset.

Da vi nærmede os kursusstart var 

Grønland Coronafrit, og alt så ud til at 

køre, men ruten dertil kan være snørklet 

og restriktioner med flyvning, udsatte 

og ændrede flyafgange skulle vise sig at 

være lidt bump på vejen.

Kravene til at få komme ind i  Grønland 

blev skærpet, men en frisk negativ Covid   -

19 og en Sumut-attest gav underviserne 

en adgangsbillet. Men da hjemrejsen 

gik over Island og der midt under kurset 

indførte 14 dages karantæne for ankomne 

dér, blev der lidt panik hos underviserne.  
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RADIOGRAF KURSER PÅ UDEBANE  
– ORTOPÆDI I GRØNLAND

”Kommer vi mon nogensinde hjem?”. Jo 

det lykkedes – med 1½ døgns mellem-

landing i ingenmandsland i en lavaørken.

INKLUDERENDE
Mødet med Dronning Ingrids Hospital og 

Grønland kompenserede i den grad for 

angsten for det ukendte.  Underviserne 

udtrykte at de blev budt velkommen og 

mødt med en helt særlig venlighed og 

imødekommenhed.

Kurset blev afviklet som planlagt 

hvor de ansatte på hospitalet støttede 

med det praktiske og på et andet RIS-

PACS-system end de i forvejen kendte. 

Underviserne oplevede særligt at radio-

graferne var meget klar til at tage mod 

nye udfordringer og løsningsoriente-

rede, både på kurset men også i den 

kliniske hverdag som de fik et lille indblik 

i. Miljøet blev beskrevet som meget 

inkluderende og åbent, og de havde be-

stemt lyst til at komme igen for at møde 

radiograferne og grønlænderne.

Kurset kunne heller ikke gennem føres 

uden assistance fra de hjælpsomme 

kursister, der skulle finde egnede billeder 

og klargøre dem.

Afdelingsradiograf Anette Gadgaard fra 

Dronning Ingrids Hospital fortæller, at det 

var 4 fagligt meget givende dage, hvor 

deltagerne både blev udfordret og oplyst. 

UDBYTTERIGT
At få viden om hvordan 

knoglernes place-

ring i forhold til 

hinanden ændres ved selv små ændrin-

ger i positionering, og hvordan man 

kan se det på billedet, giver radiogra-

fen et helt andet arbejdsredskab til 

forståelse for vigtigheden af korrekt 

positionering. Muskulo-skeletal radio-

grafi er et vanvittig vigtigt speciale.  

Hun fortæller endvidere, at deltagerne 

kaldte kurset ”spændende”, ”lærerigt”, 

”interessant” og ”relevant” og udtrykte 

”hvorfor har vi ikke lært det før?”.

Underviserne tog en enkelt dags pause 

mellem de 2 kurser hvor kultur, natur 

og ”midnatssol” fik plads.

Indtil grønlandsprojektet har Radio-

graf Kurser kun lavet kurser i Danmark, 

men det kan være en besparelse for 

aftageren at efteruddanne flere ansatte 

i egne omgivelser, hvis alternativet er at 

sende få afsted med ekstra omkostnin-

ger i rejsedage, hotel mm. Ligesom der 

også kan være en synergieffekt af kurs-

udbyttet, når mange fra samme sted 

deltager, og dermed 

lettere kan imple-

mentere ny viden 

på egen afdeling.

Nogle af kursisterne fra venstre: Sofie Lyberth, Gerth Boassen, 
Elena Hassing, Tania  Vodstrup, Solfrida Larsen, Anette Gadgaard 
 (afdelingsradiograf), Thomas Karlsen.
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Tirsdag den 8. september, havde Radio-

graf Rådets formand foretræde for Fol-

ketingets Sundheds- og Ældreudvalg. På 

mødet fremlagdes en rapport der viser, 

hvordan S-radiografer kan være med til 

at frigive sygeplejefaglige ressourcer på 

landets stråleterapiafdelinger.

Ressourcer, der allerede i dag kunne 

have været udnyttet, hvis der havde væ-

ret vilje til det.

        Troels Jeppesen

S-RADIOGRAFERS UDFORDRINGER
Radiograf Rådet har igennem længere 

tid modtaget henvendelser om, at der 

opleves modstand mod at ansætte 

S-radiografer i den behandlende del 

på landets stråleterapiafdelinger. En 

modstand der blandt andet kommer 

til udtryk ved, at der gentagende og 

vedvarende rekrutteres efter sygeplejer-

sker til stillinger, der lige så godt kunne 

besættes af S-radiografer.

Således har der været en tendens til, at S-

radiografer har været nødt til at finde an-

sættelse uden for stråleterapiafdelingerne 

og således uden for deres speciale.

Det har ført til, at Radiograf Rådet har 

fået udarbejdet en rapport, der belyser 

S-radiografers rolle i sundhedsvæsenet, 

samt fordele og ulemper ved at benytte 

S-radiografer til at løfte noget af manglen 

på sygeplejersker.
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RADIOGRAF RÅDETS FORMAND I 
FORETRÆDE FOR FOLKETINGETS 
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALG
Radiografer kan være med til at afhjælpe sygeplejerskemanglen og samtidig spare 
samfundsressourcer.



S-RADIOGRAFERS KOMPETENCER UDNYTTES IKKE
Ny rapport viser, at samfundet spilder S-radiografernes potentiale, fordi de ikke 
ansættes indenfor deres speciale. 

At Troels Jeppesen

Henvendelser fra S-radiografer har ført til, at Radiograf Rådet har fået udarbejder en 
rapport, der belyser S-radiografers rolle i sundhedsvæsnet, samt fordel og ulemper 
ved at benytte S-radiografer til at løfte manglen på sygeplejersker.
Rapporten konkluderer, at hele 37 % af S-radiograferne arbejder uden for deres 
specialisering i stråleterapi og at deres kompetencer kunne være med til at løse den 
kritiske mangel på sygeplejersker, hvis de i højere grad blev ansat i den behand-
lende del af stråleterapien.

Du kan læse hele rapporten fra Copenhagen Economics på radiograf.dk
Rapporten er udarbejdet af Copenhagen Economics, på vegne af Radiograf Rådet 
og viser, at
•  brugen af S-radiografer understøtter regeringens ønske om at frigive flere syge-

plejersker til at sikre et bedre sundhedsvæsen
• det er mindst 197.000 kr. billigere at uddanne en S-radiograf
• det er mindst et halvt år hurtigere af uddanne en S-radiograf
• der kommer flere S-radiografer på arbejdsmarkedet fremadrettet
• i dag arbejder 37% af S-radiografer uden for deres specialisering i stråleterapi
•  der er et stigende behov for S-radiografernes specialiserede kompetencer inden 

for stråleterapien.

”Rapporten er iværksat på Radio-

graf Rådets initiativ og udspringer 

af et behov for at få afklaret, om der 

er hold i vores fornemmelser af, at 

der er et stort uudnyttet potentiale 

blandt de danske S-radiografer. Et 

potentiale der i dag ikke udnyttes. 

Og svaret er entydigt ja, det er der,” 

siger Charlotte Graungaard Falkvard, 

formand for Radiograf Rådet.

MYTER, FORDOMME 
OG MODSTAND
Det er svært at sige præcist, hvor-

for der ikke i større omfang ansættes 

S-radiografer i den behandlende del 

på mange af landets stråleterapiaf-

delinger. I sidste ende er det nok et 

spørgsmål om lokal modstand og 

manglen på central styring af centrale 

beslutninger.

Der ansættes S-radiografer, men ikke 

i det omfang de bliver uddannet, eller 

i det omfang de er kvalificeret til de 

ledige stillinger. I stedet ansættes der 

sygeplejersker, der efteruddannes til 

stråleterapeuter.

”Der er en række fordomme knyttet til 

radiografernes kompetencer i forhold 

til den behandlende del. En af dem er, 

at radiografer ikke kan sygepleje. En 

anden er, at de ikke kan den samme 

farmakologi. Ingen af dem er rigtige, 

når det kommer til S-radiografer på 

en stråleterapiafdeling. Alligevel op-

lever vi, at der målrettet, søges efter 

sygeplejersker,” fortæller Charlotte 

Graungaard Falkvard.

 
AFHJÆLPE MANGEL PÅ 
SYGEPLEJERSKER
Foretrædet for Folketingets Sund-

heds- og Ældreudvalg er vigtigt fordi 

det frembringer ny underbygget 

viden i et forum der, hvis de har viljen, 

kan være med til at afhjælpe den store 

mangel der er på sygeplejersker i det 

danske sundhedsvæsen.

Rapporten viser, at der i dag er et res-

sourcespild, hvor de specialiserede 

S-radiografers fulde potentiale ikke 

udnyttes. Den viser også, at netop s-

radiografers kompetencer kan erstatte 

de sygeplejefaglige ressourcer på lan-

dets stråleterapiafdelinger.

”Jeg mener naturligvis ikke, at vi med 

et slag, skal udskifte alle sygeplejer-

sker med radiografer. Det er slet ikke 

realistisk. Men jeg mener at vi skal 

lægge en plan for, hvordan fremtiden 

kan komme til at se ud på stråletera-

piafdelingerne til glæde for de danske 

patienter og samfundet”, mener  

Charlotte Graungaard Falkvard.

CENTRAL BESLUTNING 
AFGØRENDE
De sygeplejefaglige kompetencer er en 

knap ressource, der hvor de ikke kan er-

DER ER EN RÆKKE FORDOMME KNYTTET TIL 
RADIOGRAFERNES KOMPETENCER I FORHOLD 

TIL DEN BEHANDLENDE DEL.

stattes af andre faggrupper. Men netop 

stråleterapien er et af de områder, hvor 

der er oplagte muligheder.

Ved at tage central styring på området, 

har Sundheds- og Ældreudvalget mulig-

hed for at vende spild til gevinst.

”I dag præsenterer vi resultaterne for 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg 

og giver dem muligheden for at ændre 

spild til gevinst. Så må vi se om de vil 

tage ansvaret på sig.

Radiograf Rådet kan anvise løsningerne 

– ansvaret må andre tage,” slutter  

Charlotte Graungaard Falkvard. 
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I dag er Radiograf Rådet både en del af Sundhedskartellet og Forhandlingsfællesskabet. 

Det giver mindre plads til individet, fx når der skal udvælges krav, men styrke i fællesskabet når der skal forhandles. 

I sidste ende giver det 564.000 ligesindede, der stiller de samme krav. Hvis du ikke altid kan genkende kende dit krav, så finder 

du måske forklaringen i processen  om udvælgelsen, når 564.000 krav bliver til 1.

HOVED-
BESTYRELSE

Kreds Midtjyland

Krav udveksling
forventes i 

december 2020

Kreds Syddanmark

Kreds Nordjylland

Kreds SjællandKreds Hovedstaden

DIT KRAV!

SÅDAN BEHANDLES DIT KRAV

OK21

HOVED- 
BESTYRELSE



Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådet har overenskomst sammen. Det be-

tyder, at vi sammen indgiver krav til Sundhedskartellet. Og ved de specifikke 

forhandlinger er Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådet i samme særlige 

gruppe og forhandler sammen.
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Sidste dag for indgivelse af krav 

var onsdag den 9. september og 

Radiograf Rådet modtog godt 140 

forskellige krav fra medlemmerne. 

Ved OK21 har Radiograf Rådet haft 

en lidt anderledes kravindsamling 

end traditionelt. Hovedbestyrelsen 

har tidligt meldt ud, at medlem-

merne ikke behøver at indsende 

krav som vi ved altid ligger højt.

Det er krav som:

• Højere grundløn

• Højere pension

• Højere betaling for ulemper

•  Forbedring eller bevarelse af ar-

bejdstidsregler

Det er krav vi ved fylder og sådan 

har det også været ved denne kra-

vindsamling.  Grundløn og pension 

er vigtige for jer, ligesom fokus på 

seniorerne og flere omsorgsdage 

(til alle), var noget af det der ofte 

blev nævnt. Arbejdstiden, ulemper 

og udfordringerne ved 1.maj og 

grundlovsdag fyldte også en del.

Og så var der også en del krav, der 

ikke rigtig lader sig løse ved over-

enskomstbordet, men som absolut 

er værd at arbejde videre med uden 

for OK-bordet.

Der er kommet godt 140 krav ind 

og alle blev behandlet af Hoved-

bestyrelsen på et ekstraordinært 

møde, torsdag den 10. september.

Det var klart, at der skulle priorite-

res i, hvad Radiograf Rådet bringer 

videre, og ikke alle kravene var 

brede nok i deres repræsentation. 

De udvalgte kravformuleringer er 

nu sendt videre mod den endelig 

udveksling med arbejdsgiverne i 

slutningen af året.

Mandag den 17. august var alle tillidsrepræsentanter (TR) inviteret til 

kickoff-konference til OK 21 – på afstand. Der var selvfølgelig tale om 

en virtuel konference. 535 deltog i Kickoff-konferencen, hvilket er del 

under det sædvanlige. Radiograf Rådets formand deltog i et panel, 

som også de øvrige formænd for Sundhedskartellets organisationer. 

For at illustrere de ønsker TR havde, blev den viste Word Cloud dannet.

KRAVPRIORITERINGEN

KICKOFF KONFERENCE PÅ SKÆRMEN



ARBEJDSTILSYNET OPDATERER VEJLEDNING: 

GRAVIDE SKAL BESKYTTES
 VED NATARBEJDE

Det kan være nødvendigt at ændre arbejdstiden for gravide med natarbejde.

        Michael Dreyer

Selvom det er nat, er der stadig job, der skal pas-

ses på fx hospitalerne. Men forskning blandt mere 

end 22.000 gravide viser, at natarbejde kan øge 

risikoen for ufrivillig abort eller at den gravide 

bliver syg– derfor opdaterer Arbejdstilsynet nu 

sin vejledning om gravide og ammendes arbejds-

miljø med et afsnit om natarbejde. Det meddeler 

Arbejdstilsynet i en pressemeddelelse. 

Det nye afsnit i AT-vejledningen fremhæver, at det 

er arbejdsgiverens ansvar, at den gravide medar-

bejders natarbejde planlægges, så det ikke udgør 

en risiko for den gravides sikkerhed og sundhed. 

Forskningen viser blandt andet, at mere end én 

nattevagt om ugen kan øge risikoen for ufrivillig 

abort for gravide. Det betyder, at det kan være 

nødvendigt at ændre den gravides arbejdstid.

ØGET RISIKO
Gravide radiografer med to eller flere nattevag-

ter om ugen har en forhøjet risiko på omkring 30 

procent for at abortere efter 8. graviditetsuge i 

forhold til kolleger med dagarbejde. Det viser en ny 

undersøgelse, der omfatter alle kvindelige ansatte 

i de fem danske regioner, som blev gravide mellem 

2007 og 2013. I alt drejer det sig om 22.744 gra-

vide, som primært var ansat i hospitalssektoren. 

”En øget risiko på omkring 30 procent efter 8. uge 

betyder konkret, at der blandt 100 gravide, som 

har to eller flere nattevagter om ugen, vil fore-

komme 5,5 aborter mellem 9. og 22. uge, mens 

der må forventes 4,2 aborter blandt samme antal 

kvinder, der kun arbejder om dagen. Hvis der er en 

risiko ved færre end to nattevagter om ugen, er den 

meget lille”, siger professor Anne Helene Garde fra 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 

NFA, som er en af forskerne bag studiet.

Tidligere forskning har vist, at der er forhøjet risiko 

for abort for gravide med fast natarbejde. I den 

nye undersøgelse finder forskerne, at der også er 

forhøjet risiko for abort for gravide med mindre 

natarbejde, fx skiftearbejdere med både dag- og 

nattevagter. Det betyder, at der er flere kvinder i 

risikogruppen end tidligere antaget. 

MELATONIN
Kroppens mørkehormon - melatonin - spiller mu-

ligvis ind på risikoen for ufrivillig abort. ”Melaton 

bliver produceret i koglekirtlen i hjernen og hjælper 

med at tilpasse kroppens rytme med døgnets lys- 

og mørkecyklus. Produktionen af melatonin hæm-

mes af lys, og man udskiller derfor typisk mindre 

melatonin, når man arbejder om natten. Der er stu-

dier, der tyder på, at hormonet melatonin kan være 

afgørende for, om man har en uproblematisk og 

sund graviditet eller ej. Det kan være en mulig me-

kanisme for en sammenhæng mellem natarbejde 

og ufrivillig abort”, siger Anne Helene Garde.

AT-VEJLEDNING A. 1.8-6
1.4. Arbejde om natten
Gravide ansatte med mere end 
1 nattevagt om ugen har en 
øget risiko for ufrivillig abort. 
Gravide med mere end 3 nat-
tevagter i træk har desuden en 
øget risiko for forhøjet blodtryk 
og svangerskabsforgiftning.

Svært overvægtige gravide 
med natarbejde er særligt 

udsatte for forhøjet blodtryk og 
svangerskabsforgiftning.
Som arbejdsgiver skal man 
sikre, at gravides natarbejde 
planlægges og tilrettelægges, 
så det ikke udgør en risiko for 
den gravides sikkerhed eller 
sundhed. Det indebærer, at 
arbejdsgiveren skal tage højde 
for, at der kan være behov for, 
at gravide medarbejdere får 
ændret arbejdstiden, fx i form 

af kortere vagter, begrænsning 
af natarbejde eller fritagelse 
fra natarbejde. Ved arbejde 
om natten forstås fast natar-
bejde, skifteholdsarbejde og 
skiftende arbejdstider med 
nattevagter o.l.

Der henvises i øvrigt til At-vej-
ledningen om helbredskontrol 
ved natarbejde.

       GRAVIDES OG AMMENDES ARBEJDSMILJØ 
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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% 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) 
Rentesatserne 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. 

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.

Radiograf_200824_3%_Hvordan_210x297.indd   1Radiograf_200824_3%_Hvordan_210x297.indd   1 27.07.2020   10.3127.07.2020   10.31



        Anne Dorte Blankholm

VEJEN TIL MIN PH.D.
Vejen til min Ph.d. er en artikelserie der om ”det at skrive en ph.d.”. Den går derfor ikke i detaljer om enkelte ph.d.-projekter, 
men beskriver nogle de udfordringer, glæder og kampe, man som radiograf kan støde på, hvis man kaster sig ud i en Ph.d. 
 
Artikelserien er blevet til på baggrund af en drøftelse i Radiograf Rådets forskernetværk, hvor det kom frem, at alle de nuværende 
radiograf-Ph.d.’er kunne have ønsket sig at være bedre forberedt, inden de kastede sig ud i deres projekter. Og selvom de har 
forsket i vidt forskellige aspekter af faget, så har de dét til fælles, at deres udfordringer viste sig at være vidt forskellige fra dem de 
havde forstillet sig at skulle tackle – og at de alle kunne have ønsket sig sparring fra en eller fleres som havde skrevet en Ph.d.

Ph.d.-projekt: Non-contrast enhanced magnetic resonance angiography in renal transplantation and renal donation.
Titel i dag: Ph.d. MSc, Radiograf, MRSO (MRSCTM), FSMRT, Klinisk specialist og forsker
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VEJEN TIL MIN PH.D.
Jeg er uddannet radiograf dengang vi var elever og ikke bachelorstuderende. Dengang havde 
vi kassetter og film, men ikke noget med digitalisering. CT var en kendt teknik og klinisk MR 
var helt nyt. 

De første par år 

var jeg ansat på 

Neuroradiologisk 

afdeling på Aarhus 

Kommune hospital. Det var spændende, 

men jeg havde lyst til nyt fra starten. 

Ledervejen var ikke umiddelbar let, 

da radiografer ikke kunne komme ind 

på Sygeplejehøjskolen, der dengang 

havde den foretrukne lederuddannelse, 

og Aarhus var et uland i forhold til at 

ansætte radiografer i lederstillinger. Hel-

digvis blev jeg headhuntet til de første 

MR-skannere i Jylland, nærmere beteg-

net MR-Centret, Skejby Sygehus i 1989.

Det var en spændende tid med en helt 

ny disciplin indenfor faget, og ikke rigtig 

etablerede kurser eller meget relevant 

litteratur tilgængeligt. Det bragte mig 

først efter et par år på MR-kursus i USA. 

Her var masser af mulighed for udvikling, 

og det var spændende, men det blev for 

mig rutine, så jeg havde lyst til mere. Vi 

arrangerede i en del år MR-kurser, men 

det var i længden ikke supporteret af 

ledelsen, så det sluttede desværre. Jeg 

blev på et tidspunkt tilknyttet forsknings-

afdelingen et par dage om ugen. Det 

var spændende, men blev også rutine-

præget. Jeg underviste og udviklede 

meget, men tænkte i længden: Hvorfor 

hjælper og producerer jeg bare data 

til andre forskere? Jeg mente, at jeg da 

godt kunne lave mine egne projekter, så 

derfor startede jeg i det små med mindre 

projekter, der havde sammenhæng med 

forskningsprojekter, som jeg allerede ar-

bejdede og assisterede på. Det gav mig 

blod på tanden, da jeg med mit første 

abstract til SMRT vandt en Second Place 

Poster Award. Herefter fulgte adskillige 

abstracts og priser. Men først da jeg fik 

en leder, der bakkede mig op i, at jeg 

skulle videreuddannes, og det lykkedes 

at finde økonomien til at sende mig til 

Lancaster i England, hvor man kunne 

læse PgC, PgD og MSc, tog tingene fart. 

Jeg skulle dog lige have min radiograf-



DET GAV MIG BLOD PÅ  
TANDEN, DA JEG MED MIT  

FØRSTE  ABSTRACT TIL SMRT 
VANDT EN  SECOND PLACE  

POSTER AWARD. 
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der jeg ikke andre der har gjort. Jeg 

forsvarede min Ph.d. i 2015.

UDBYTTET
Det har for mig været meget givende 

at få mulighed for at videreuddanne 

mig og tage en Ph.d. 

Det har altid ligget mig meget på 

sinde at gøre undersøgelserne bedre 

for patienterne, og at uddanne mine kol-

leger og andet personale, samt at med-

virke til at højne niveauet indenfor vores 

profession og vores faglige stolthed.

Hvis man som radiograf er interes-

seret i udvikling og forskning, kan jeg 

varmt anbefale videreuddannelse. Jeg 

er af den opfattelse, at radiografer bør 

kunne lede forskning indenfor radiogra-

fien. Det skal vi ikke overlade til andre 

faggrupper. Så hvis vi vil højne niveauet 

indenfor vores profession, må vi satse 

på flere radiografer med Ph.d. 

I den forbindelse vil jeg påpege, 

at der især for radiografer, ikke er 

tilknyttet en uddannelsesinstitution, 

som uddanner radiografer, i dag ikke 

er klare karriereveje. Så der er stadig 

sten på vejen, der skal flyttes. Hvis ra-

diografer i fremtiden skal kunne have 

en radiograf som hovedvejleder, kræ-

ver det at der etableres karriereveje 

for os, så vi kan blive universitetslek-

torer, da det er et krav for at kunne 

være hovedvejleder på en Ph.d.

Jeg er i dag meget taknemmelig 

for, at jeg fik muligheden for at tage 

en Ph.d. Det var ikke lykkedes uden 

opbakning og støtte fra mine ledere, 

vejledere og ikke mindst min familie.

Min arbejdssituation er i dag me-

get anderledes, end den havde været 

uden en Ph.d. Og selvom det til tider 

var hårdt arbejde, ville jeg uden tvivl 

gøre det igen.

uddannelse godkendt på bachelorni-

veau, og det lykkedes. Med al den erfa-

ring jeg havde med både MR, forskning 

og undervisning og en portfolio med en 

tilhørende opgave, fik jeg også merit for 

det første modul af PgC-studiet.

PROCESSEN
Det var både en udfordring at begynde 

at læse igen på engelsk, men det var pri-

mært super spændende, og jeg følte at 

jeg fik lov til at lære en masse, og at det 

udviklede mig kolossalt fagligt.

Undervejs i min uddannelse i England 

skiftede jeg job to gange: først for at 

være med til at starte CFIN Center for 

Funktionel Integrativ Neurovidenskab 

som projektradiograf, og siden som afde-

lingsradiograf på MR-Centret på Skejby 

Sygehus. Begge dele var spændende, 

men det gik op for mig, at når jeg gerne 

ville både lede og forske, så slog tiden 

ikke til og derfor søgte jeg stillingen som 

forskningsradiograf med titlen: Klinisk 

specialist på Røntgen og skanning, Aar-

hus Universitetshospital. For at bestride 

denne stilling var det et krav at have en 

M.Sc., og det var forventet at man gik vi-

dere med en Ph.d., som var mit store øn-

ske for bedre at kunne bedrive min egen 

forskning. Denne stilling gav mig også 

mulighed for at kombinere mit job med 

et job som MR-applikationsspecialist for 

Philips, som jeg var meget glad for, da 

jeg holder af både at undervise, udvikle 

og have kontakt med kunderne.

FORLØBET
Det tog sin tid at finde en kvalificeret 

person, der turde være hovedvejleder 

for en Ph.d.-studerende radiograf. Jeg 

måtte selv komme med ideen til mit pro-

jekt, skrive Ph.d.-protokollen og finde 

en vejleder. Det er nok her vi adskiller os 

mest fra vores kolleger med læge- eller 

fysikeruddannelse.

Den første protokol skrottede jeg igen, 

da projektet ikke indeholdt nok efter 

min mening, og da den læge, der skulle 

have været hovedvejleder, ikke rigtigt 

turde være det for en radiograf. Derfor 

skiftede jeg spor fra et hjerteprojekt til 

et metode projekt om non-kontrast MR 

 angiografi på kandidater til nyretrans-

plantation og levende nyredonorer.

Det lykkedes til sidst at finde en vejle-

dergruppe med kompetencer fra forskel-

lige professioner. Derefter skulle ikke kun 

min Ph.d.-protokol godkendes, men også 

min engelske M.Sc. Dette var en udfor-

dring for Aarhus Universitet, som brugte 

et halvt år på det; men det endte heldig-

vis ud i en godkendelse både af min ud-

dannelse og af min Ph.d.-protokol.

Med en fysiker som hovedvejleder 

samt en læge og en sygeplejerske som 

medvejledere lykkedes det at samle en 

rigtig god vejledergruppe.

Mit Ph.d.-forløb blev det, man kalder 

en deltids Ph.d., som kan tage fem år. Så 

jeg kunne passe mit arbejde ved siden af 

mine studier. 

Selve Ph.d.-forløbet var rigtig spæn-

dende og udfordrende. Der var alt det 

logistiske ved at bedrive klinisk forsk-

ning, hvor jeg i perioder havde svært 

ved at få de data, jeg skulle bruge fra 

andre afdelinger, og jeg brugte me-

get tid på operationsafdelingen og til 

transplantationskonferencer med læger 

og sygeplejersker fra nyremedicinsk- og 

nyre kirurgiske afdelinger. Dette var me-

get givtigt på alle måder.

Efter et studieophold på NYU Lagone 

Medical Center i New York ventede jeg 

på en ny MR-sekvens, som kom alt for 

sent i forhold til mit Ph.d.-forløb, så jeg 

fik ikke mulighed for at gøre brug af den 

pga. en dårlig forskningsaftale med et af 

skannerfirmaerne. Dette var på trods af, 

at den amerikaner, der havde udviklet 

sekvensen, meget gerne ville give mig 

den, så det druknede bare i bureaukrati.

Det lod jeg mig ikke begrænse af, så 

jeg lavede samtlige mine skanninger på 

en skanner fra et andet firma.

Det var tidskrævende at få alle patien-

ter og frivillige raske inkluderet, men det 

lykkedes til sidst.

I dag er jeg lidt stolt af, at jeg kunne 

aflevere min Ph.d. et år før deadline 

med fire publicerede artikler. Det ken-



S
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IES DEN
RADIOGRAFIENS DAG! 
Den 8. november er det igen Radiografiens Dag! 

Det plejer RSD at fejre og gøre opmærksom på, ved at 

være ude og dele bolsjer og flyers ud sammen med nogle 

medstuderende. Hvis du kunne tænke dig at fejre denne 

dag sammen med os, kan du skrive til rad.stud.dk@gmail.

com og du vil derfor få mere info fra din lokale repræsen-

tant i RSD! OBS! Mad er inkluderet. Der tages forbehold for 

at tingene kan ændre sig pga. COVID-19 situationen. 

Vi glæder os! 

SÅ ANSØG STUDIEFONDEN 
OM PENGE! 

Hey radiografstuderende!  
Skal du på udveksling? 
Så kan du søge studie- 
fonden om penge! 

Studiefonden uddeler fire 
gange årligt - d. 1. januar, 
1 april, 1 juli og d. 1. oktober. 
Ansøgere til Studiefonden skal 
minimum have været medlem af 
Radiograf Rådet i ½ år på ansøg-
ningstidspunktet.

Er du interesseret kan du læse mere 
på Radiograf.dk under 
”studerende”. 

Lige nu står vi og mangler to be-

styrelsesmedlemmer fra Køben-

havns Professionshøjskole. 

Kunne du tænke dig at være med 

til at arbejde med studiepoli-

tik, sørge for at de studerende 

har gode vilkår, være med til at 

påvirke fremtidens radiografi og 

meget andet sjovt? 

Så burde du være med i RSD’s 

bestyrelse. Vi holder møde otte 

gange om året. 

Kontakt os på Facebook: 

RSD – radiograf studerende i 

Danmark, eller på mail: 

rad.stud.dk@gmail.com

UDVEKSLING? 

VELKOMMEN TIL JER NYE STUDERENDE! 
Kære ny radiografstuderende. 
Velkommen til uddannelsen! Vi glæder os til at møde dig 
og dine holdkammerater. Vi er
glade for at du vil være med 
på radiografiens rejse. 
Igen – velkommen til. 

RSD SØGER 
TO NYE 
BESTYRELSES-
MEDLEMMER 
FRA KØBENHAVNS 
PROFESSIONS-
HØJSKOLE! 
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ORTOPÆDISK RADIOGRAFI 
AF DET PERIFERE SKELET

Kurset sætter fokus på radiografiens/ -logiens ortopædiske speciale, hvor patologi-
ske fund eller udelukkelse heraf er afhængige af et dybdegående kendskab til be-
vægeapparatets anatomi – røntgenstrålingens udbredelse samt udfordringen i den 
digitale billeddannelse – kort sagt radiografiens kunst som mange radiografer ud-
fører i dagligdagen, men ofte i konkurrence med en stigende patient flow og andre 
modaliteter. 

Formål:  
at radiografen kan vurdere egne optagelser i forhold til klinikerens behov og patologi 
og udvikle sin personlige viden og kompetence i optageteknik.  

Målgruppe: 
Radiografer og andre der arbejder med ortopædiske speciale i radiografien.
Indhold blandt andet:
Gennemgang af projektioner 
Hvad behøver ortopædkirurgerne?
Gruppearbejde omkring projektioner og kriterier

Undervisere: 
Janni Jensen, Forskningsradiograf, Radiologisk afd., Odense Universitetshospital 

Trine Torfing, Overlæge, Radiolog

Hans Tromborg, Overlæge, lektor, Ph.d., Håndkirurgisk sektor,  
Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Universitetshospital

Carsten Fladmose Madsen, Overlæge, Traumesektoren, Ortopædkirurgisk afdeling O, 
Odense Universitetshospital

Tid og sted: 
Odense d. 17. og 18. november 2020 

Find flere oplysninger om kurset på www.radiografkurser.dk
   

OPTAGET, 

vi skriver på venteliste til 

ekstra kursus der forventes 

oprettet i foråret 2021. 

Skriv til kurser@radiograf.dk



Dato Seneste 
tilmelding Tema Sted Arrangør Information 

og tilmelding Pris

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

9/9 2020 udsat 
til 9/6 2021

Årsmøde Kvalitets-  
og strålebeskyttelseskoor-

dinatorer
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 udsat til 
september 2021

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
Udsat til 2021

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 OPTAGET - venteliste
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)

april/maj 2021   
EKSTRA

på vej - der optages 
på venteliste

Ortopædisk Radiografi  
- det perifere skelet

Odense Radiograf Kurser på vej
3695 kr (5495 kr  ikke 

medlemmer)

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

2021
Helsinki NCR/NSR ncr2021.fi se link

9/6 2021 9/5 2021
Årsmøde Kvalitets-  

og strålebeskyttelseskoor-
dinatorer

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

medlemmer)

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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SKAL DIN 
STILLINGSANNONCE 
VÆRE HER?
KÆRE LEDER
Radiografen er det medie, der når direkte ud til 

radiograferne. Derfor ville det også være naturligt 

at annoncere efter nye kolleger her. Ikke kun de 

kolleger, der er aktivt jobsøgende. Også de kolle-

ger, hvis interesse din annonce kunne vække!

Du kan læse om annoncebetingelser på 

radiograf.dk/radiografen. 

Læs mere på Aleris-Hamlet.dk/job

Vi søger en radiograf med den rette indstilling og 
lyst til, at undersøgelserne gennemføres effektivt, 
omsorgsfuldt og med høj kvalitet. Du vil få en travl og 
alsidig hverdag med mange patienter og kunder inden 
for mange specialer. I jobbet som radiograf varetager 
du hovedsagligt MR-skanninger, men CT-skanning og 
røntgenundersøgelser kan også forekomme. 

Der er tale om en fuldtids- eller deltidsstilling, som 
indeholder aften- og dagvagter. Weekendarbejde kan 
også forekomme ved behov.

Send din ansøgning 
og dit CV via aleris-
hamlet.dk eller 
jobindex.dk senest d. 
10. oktober 2020

Aleris-Hamlet i Søborg søger erfaren 
MR-radiograf 

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte 
Lau Østberg på lau.ostberg@aleris-
hamlet.dk eller tlf.: 2070 9092 Läs mer på www.umu.se/jobba-hos-oss/  

och ansök senast 2020-11-25

VÄLJ OSS
DU OCKSÅ

Institutionen för omvårdnad söker

Universitetslektor  
i radiografi 

med möjlighet till förenad anställning  
som röntgensjuksköterska

och

Universitetsadjunkt  
i radiografi
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Stinne Lausten Munthe-Brun
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


