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KLS PurePrint A/S – trykt CO2 neutralt
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KORT NYT

DÅRLIGE RETNINGSLINJER 
OM VÆRNEMIDLER

Dårlige retningslinjer kan have ført til 

mange smittede ansatte på sygehusene. 

Specielt i mammografien, hvor en radio-

graf - uden værnemidler – kan stå 

én meter fra en bekræftet covid-19

-patient og samtidig overholde 

retningslinjerne. 
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KURSUSKALENDEREN
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STUDIESIDEN

KLARE REGLER OM 
PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Nu får Danmark, som ét af de første 

lande i Europa, en bekendtgørelse om 

psykisk arbejdsmiljø. ”Kæmpestort! 

Det har fagbevægelsen kæmpet for 

i mange år,” siger næstformand i FH, 

Morten Skov Christiansen.
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PEER REVIEW 
– FALSK SIKKERHED ELLER 

FANTASTISK METODE?
Peer review er en procedure hvor et 

videnskabeligt manuskript vurderes af ca. 

1 – 2 forskere/eksperter indenfor samme 

fagområde, inden der kan ske en publicer-

ing i et videnskabelige tidsskrift.

FAGFORENINGERNES KAMP 
FOR RETTIGHEDER

Det har været en hård lang kamp for 

fagforeningerne at nå de rettigheder 

du har i dag – en kamp der især ved 

de seneste overenskomster er blevet 

voldsomt udfordret.
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2020
Nødkongressen blev afholdt virtuelt

og erstattede den planlagte kongres, der 

er udskudt til marts 2020. Kongressens 

dagsorden var begrænset til de punkter, 

der var nødvendige for foreningens 

fortsatte drift.
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FORMANDEN HAR

ORDET

DE DELEGEREDE 
GJORDE SIG UMAGE 

MED AT VÆRE LIVLIGE TIL 
TRODS FOR DE SKÆRME, 

DER VAR IMELLEM OS 
OG SAMTIDIG VAR DER 
DISCIPLIN, SÅ TINGENE 

FORLØB GLAT

Lørdag den 3. ok-

tober 2020 skulle 

Radiograf Rådet 

afholde kongres. 

En begivenhed vi alle altid glæder os ret 

meget til. Der plejer at være liv, gode 

debatter og herligt samvær. 

Men med baggrund i Corona-situatio-

nen havde Hovedbestyrelsen valgt at 

afholde en virtuel nødkongres i stedet. 

Da Hovedbestyrelsen valgte den løsning, 

hang det i høj grad sammen med at vi 

som sundhedsprofessionelle, til trods for 

overholdelse af alle retningslinjer, ikke 

ville risikere at smitte hinanden, og even-

tuelt forårsage yderligere smitte hjemme 

i afdelingerne.

På nødkongressen skulle vi nøjes med at 

behandle de mest nødvendige emner, så 

driften kunne fortsætte, indtil det bliver 

bedre tider. De punkter var aflæggelse af 

Hovedbestyrelsens mundtlige og skriftlige 

beretning, godkendelse af regnskaber og 

kontingentsatser samt diverse valg.

Og da klokken nærmede sig 9:30, hvor 

de første delegerede kunne lukkes ind 

DET KUNNE 
VI JO GODT

i det virtuelle møderum, var vi meget 

spændte og nok også en lille smule ner-

vøse for, hvordan det kom til at gå. Især 

stillede det store krav til vores IT hånd-

tering og de delegerede. Der var også 

forestillinger om og frygt for, at det nok 

blev noget af en flad oplevelse.

Og lad det da være sagt med det samme. 

Oplevelsen kunne på ingen måde sam-

menlignes med en fysisk kongres. Men det 

lod sig gøre.

De delegerede gjorde sig umage med at 

være livlige til trods for de skærme, der 

var imellem os, og samtidig var der disci-

plin, så tingene forløb glat. Faktisk var der 

mange der bad om ordet og havde kom-

mentarer og spørgsmål til beretningen – 

flere end vi havde forestillet os.

Tak til alle delegerede fordi de bidrog til 

at få tingene til at lykkes.

Resten af kongressen afholdes den 13. 

marts 2021 – der venter flere vigtige de-

batter og lovændringsforslag. Og dem 

vil vi gerne gennemføre ved fysisk møde. 

Men, hvis nu Corona-situationen ikke til-

lader det, så klarer vi det virtuelt. 

Jeg er taknemmelig for at vi lever i en tid, 

hvor det trods alt kunne lade sig gøre 

at gennemføre dele af kongressen. Men 

jeg foretrækker til hver en tid det fysiske 

møde.
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KORT NYT 
VALG AF 
TILLIDSREPRÆ-
SENTANTER

Begrundelse for radiologiske undersøgelser er blevet et stadig vigtigere 
emne både i Danmark og også internationalt. Ved University of South-
Eastern Norway (USN) gennemføres i øjeblikket et forskningsprojekt med 
fokus på radiografers rolle i begrundelse af radiologiske undersøgelser i CT 
og MR.  Projektet laves i samarbejde med University College Dublin (UCD) 
med opbakning fra IAEA, EFRS og ISRRT. 

Radiograf Rådet vil bede dig om at svare på undersøgelsen, der har ligget 
som et link på Radiograf Rådets Facebook side fra medio oktober.

I den kommende tid gennemfører 

Radiograf Rådet en række valg til 

posten som tillidsrepræsentant. På 

mange afdelinger har der hængt 

sedler, for dem der har haft lyst til 

at stille op til posten som tillidsre-

præsentant. Der har heldigvis været 

stor interesse, og på flere afdelinger 

afholdes der i den kommende tid 

kampvalg om posterne.

Tillidsrepræsentanterne er helt af-

gørende for det arbejde Radiograf 

Rådet udfører for medlemmerne. De 

er tæt på arbejdspladsen og binde-

led mellem medlemmerne og det 

politiske arbejde.

På kanten af oktober kunne du på hjemmesiden læse om, hvordan sik-

kerheden, for især, radiografer i mammografi er blevet forbedret, med 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at alle nu bør tage mundbind i brug 

på sygehus, plejehjem og ved egen læge, når det ikke er muligt at holde 

afstand.

”Vi anbefaler nu som en ekstra forsigtighed, at personale, patienter og 

borgere bærer maske og mundbind i behandlings- og plejesituationer fx 

på sygehus, plejehjem og ved egen læge, når det ikke er muligt at holde 

afstand. Det betyder ikke, at alle skal bære maske hele tiden, men i de 

situationer, hvor man skal helt tæt på hinanden, kan det give en ekstra 

beskyttelse og forhindre eventuel smittespredning,” fortæller vicedirek-

tør Helene Probst, og kommer derfor med en opfordring til alle borgere: 

”Hvis du skal til lægen eller på sygehuset og skal undersøges, så tag et 

mundbind med”.

Du kan læse den under aktuelt på www.radiograf.dk

SUNDHEDSSTYRELSEN 
ANBEFALER MUNDBIND I 

BEHANDLINGS- OG 
PLEJESITUATIONER

GIK DU GLIP AF?

Research on the radiographers’ 
contribution to appropriate imaging
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Arbejdermuseet for hele familien

ANDERLEDES KRAV TIL 
OK-FORHANDLINGER

NYT BADGE SKAL MINDE OS OM AT HOLDE AFSTAND

I efterårsferien på Arbejdermu-

seet kan hele familien gå i fodspo-

rene på arbejderbarnet Christian 

Christensen, som voksede op på 

Nørrebro for mere end 100 år si-

den. ’Rabarberlandet’, kaldte han 

det. Det var en barndom præget af 

fattigdom, sult og hårdt arbejde. 

Men alligevel var der sammenhold 

– man hjalp altid dem, der havde 

mest brug for hjælp. På Nørrebro 

lærte man om solidaritet og fik ra-

barberhjerte.

Du kan læse mere om hvordan 

du kommer gratis ind, på hjemme-

siden under medlemsfordele

Det er i denne tid, de forskellige krav og ønsker til OK21 behandles 

i de forskellige forbund, fagforeninger og fællesskaber. Normalt 

er fokus på medlemmerne, men et helt andet krav har vist sig fra 

Magistrene og Djøf, der vil have krav om grøn omstilling på 

arbejdspladsen. Kravet har fået en blandet modtagelse.

Med et nyt badge bliver det fremover muligt at vise, at 
man gerne vil have at andre folk holder afstand, så 
man bedre kan forebygge smitte med ny corona-
virus. Det kan fx være relevant for borgere i øget 
risiko for alvorlige forløb ved sygdommen, de-
res pårørende, men også hvis man er bekymret 
for smitte.

”Vi ved, at der er et ønske fra både borgere 
og flere patientorganisationer om, at man skal 
kunne signalere, at andre skal tage hensyn. Alle, 

som gerne vil huske andre på at holde afstand til dem, 
kan bruge vores badges. Man kan fx bære et badge, 

når man står i køen i supermarkedet eller venter 
på bussen. På den måde behøver man ikke at 
henvende sig direkte til andre og gøre dem 
opmærksomme på at holde afstand,” sagde 
enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Niels Sandø 
på pressemødet den 7. oktober.
Badges kan hentes på landets apoteker fra man-

dag den 12. oktober. De kan også bestilles via en 
række patientforeninger.

LUNGEKRÆFT-
SCREENING MED 
LAVDOSIS CT
Screening med ioniserende stråling er 

altid et dilemma, men ifølge Zaigham 

Saghir, lungemediciner på Herlev og 

Gentofte Hospital og formand for 

screeningsgruppen under Dansk Lunge 

Cancer Gruppe (DLCG), så er det altså 

en god idé når det drejer sig om lunge-

kræftscreening med lavdosis CT.

I Sundhedspolitisk Tidsskrift mener han, 

at det systematiske review af syv rando-

miserede studier, der alle har under-

søgt effekten af lavdosis CT-screening, 

konkluderer, at screening for lungekræft 

reducerer dødeligheden.

"Med det systematiske review får vi 

endnu en gang cementeret effekten af 

lungekræftscreening; nu skal vi i gang 

med implementeringsarbejdet," siger 

Zaigham Saghir,
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KLARE REGLER OM 
PSYKISK ARBEJDSMILJØ
Nu får Danmark som ét af de første lande i Europa en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. 
”Kæmpestort! Det har fagbevægelsen kæmpet for i mange år,” siger næstformand i FH, Morten 
Skov Christiansen.

”Et afgørende skridt mod ligestilling af fysisk og psykisk ar-

bejdsmiljø!”

Sådan beskriver næstformand i Fagbevægelsens Hovedorga-

nisation, Morten Skov Christiansen, en splinterny bekendtgø-

relse om psykisk arbejdsmiljø.

Danmark er ét af de første lande i Europa, der får en bekendt-

gørelse om psykisk arbejdsmiljø. Til sammenligning har vi 

langt over hundrede bekendtgørelser, der konkretiserer det 

fysiske arbejdsmiljø.

”Det er kæmpestort, at vi nu får gjort reglerne for det psykiske 

arbejdsmiljø tydelige og konkrete.

Det har fagbevægelsen kæmpet for i mange år. Nu får vi sort 

på hvidt, hvilke pligter arbejdsgiverne har haft i over 40 år for 

at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 

arbejdsmiljø – også i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Det 

er hidtil ikke fremgået klart og samlet noget sted,” siger Mor-

ten Skov Christiansen.

ÈN BEKENDTGØRELSE
Arbejdstilsynet har for første gang samlet de vigtigste regler 

om psykisk arbejdsmiljø i én bekendtgørelse, sådan som et 

bredt flertal i Folketinget blev enige om med arbejdsmiljøafta-

len fra 2019.

Formålet er at gøre reglerne tydeligere for arbejdsgivere og 

medarbejdere, så det fremover vil være lettere at igangsætte 

et systematisk arbejde med at forebygge problemer i det psy-

kiske arbejdsmiljø.

I bekendtgørelsen kan de bl.a. se, hvad Arbejdstilsynet især 

lægger vægt på, når de skal vurdere, om eksempelvis uklare 

og modstridende krav i arbejdet, stor arbejdsmængde og 

tidspres eller krænkende handlinger udgør en risiko for sikker-

hed eller sundhed.

        Michael Dreyer 

6   |   RADIOGRAFEN   |   OKTOBER 2020  



KLARE REGLER OM 
PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Det bliver også fastslået, at det altid er arbejdsgiverens 

ansvar at tilrettelægge arbejdet sådan, at det kan udføres 

sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til 

påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet vil supplere bekendtgørelsen med tre nye 

vejledninger til virksomhederne om stor arbejdsmængde 

og tidspres, uklare krav og modstridende krav i arbejdet, 

samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

Her vil virksomhederne kunne finde hjælp til, hvilke 

forebyggende tiltag de kan iværksætte for at leve op til 

reglerne. Der findes allerede AT-vejledninger om hhv. vold 

og krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel 

chikane.

KLART FREMSKRIDT
Radiograf Rådets næstformand og arbejdsmiljøansvarlige, 

Christian Gøttsch Hansen er også begejstret for, at det 

psykiske arbejdsmiljø nu anerkendes i et større omfang. 

”Det psykiske arbejdsmiljø er ikke blot retningslinjer for, 

hvordan vi omgås og taler til hinanden. Det er i høj grad 

også en sammenhæng mellem resurser og opgaver, hvor 

jeg synes at vi de seneste 10-15 har oplevet et skred.” ud-

taler Christian Gøttsch Hansen, og fortsætter: ”De øgede 

stresstilfælde vi har set, kommer jo ikke ud af den blå luft. 

Når man som radiograf oplever at sammenhængen mellem 

opgaverne og den tid man har til rådighed skrider, så er 

der tale om et arbejdsmiljø, som ikke hænger sammen. Vi 

får en stor opgave i, at bære intentionerne fra bekendtgø-

relsen videre, og det vil ske med hjælp fra vores arbejds-

miljø- og tillidsrepræsentanter.”
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 Motoriseret vægstand

 Nyt design på røntgenrøret

 Enkel og let betjening

 Ergonomi og workflow i særklasse

  Frigør rotation, vinkling og  
x/y-planet i én knap!

www.santax.com
Kontakt Santax Medico for at høre mere
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Den nye bekendtgørelse oplister fem centrale risikofaktorer 

inden for psykisk arbejdsmiljø:

1)  Stor arbejdsmængde og tidspres

2)  Uklare krav og modstridende krav i arbejdet

3)  Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

4)   Krænkende handlinger, herunder mobning og  

seksuel chikane

5) Arbejdsrelateret vold

Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø er en del af ud-

møntningen af den politiske aftale om en ny og forbedret 

arbejdsmiljøindsats fra foråret 2019.

Arbejdstilsynet vil senere udstede supplerende vejledninger, 

som udfolder reglerne i bekendtgørelsen. Arbejdet går i 

gang primo 2021 og involverer arbejdsmarkedets parter. Der 

findes allerede vejledninger om vold og krænkende handlin-

ger, hvor virksomhederne kan finde hjælp til forebyggelse og 

håndtering.

Læs mere: Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø på 

retsinfo.dk

       FEM CENTRALE RISIKOFAKTORER 



PEER REVIEW 
– FALSK SIKKERHED 
ELLER FANTASTISK 
METODE?
Ifølge Wikipedia kan peer review direkte oversættes som fagfællebedømmelse. Peer 
review er en procedure hvor et videnskabeligt manuskript vurderes af ca. 1 – 2 forskere/
eksperter indenfor samme fagområde, inden der kan ske en publicering i et videnskabe-
lige tidsskrift. Peer review anses ofte som en form for kvalitetskontrol.

        Malene Roland V. Pedersen, Ph.d., og forskningsradiograf, Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus 

Der findes overord-

net 3 typer; enkelt 

blindet, dobbelt 

blindet og åben 

peer review. Ved 

det enkelt blindede peer review kender 

forfatteren ikke identitet på reviewer, 

men reviewer kender identiteten på 

forfatteren. Gennem det dobbelt blin-

dede peer review er både forfatter og 

reviewer´s identitet ukendt, hvorimod 

ved det åbne peer review er der ingen 

anonymitet. 

Reviewer´s opgave er at foretage eva-

luering af manuskriptets videnskabelige 

fund, betydning og originalitet. Ifølge 

dansk kodeks for integritet i forskning 

skal

Forskerne, der fungerer som bedømmere 

og redaktører, udfører deres bedøm-

melse og deres redaktionelle forpligtel-

ser på ærlig og upartisk vis. 

(s. 11, under 3.2 Ansvarsfordeling) (1) 

SUND SKEPSIS
I dag opfattes peer review som en ”gold 

standard” procedure (2), og anses typisk 

som et solidt kvalitetsstempel. Generelt 

er der en tendens til at en videnskabelige 

artikel kun vurderes som valid, såfremt 

udgivelsen er sket i et tidsskrift som be-

nytter peer review. Dette er en sandhed 

med modifikationer, idet peer review 

typisk er en subjektivt og ikke en objektiv 

proces (3). Hvilket tydeligt fremgår af ne-

denstående eksempel, hvor to reviewer´s 

har modsatrettede meninger om et ma-

nuskript (4).

Reviewer A: 

I found this paper an extremely muddled 

paper with a large number of deficits’ 

Reviewer B: 

‘It is written in a clear style and would be 

understood by any reader’. 

Peer review er en ganske udmærket 

tilgang, såfremt peer review proceduren 

fungerer. Beklageligvis er der set eksem-

pler på at en reviewer har afvist et vi-

denskabeligt manuskript, for derefter at 

”låne” (eller ladet sig inspirere af) ideen. 

Det er også set at reviewer har ”kopie-

ret” røntgenbilleder og efterfølgende la-

det billederne indgå i deres egne artikler. 

Det er ej heller usædvanligt at reviewer 
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Der er forskellige tilgange til hvordan en reviewer bliver udvalgt. Mange tidsskrifter 
anmoder ofte om at forfatteren selv foreslår 1-3 mulige personer som reviewer. Der 
er også mulighed for at fravælge konkrete reviewer´s. Dette er ofte relevant hvis 
der er stor konkurrence om emnet, eller hvis forskningsfeltet er meget smalt, da 
det kan udfordre anonymiteten. Omvendt er flere tidsskrifter begyndt at benytte 
åben peer review.

En anden brugt metode er at editor finder mulige reviewer´s som beskæftiger sig 
med emnet. Her vil reviewer typisk modtage invitation per e-mail. Flere tidsskrifter 
tilbyder database med mulige reviewer, her er det muligt at skrive sig på listen via 
tidskriftets hjemmeside. 

       HVORDAN UDVÆLGES EN REVIEWER? 

Malene.Roland.Vils.Pedersen@rsyd.dk



beder om at få citeret egne artikler f.eks. 

ved at kommentere det således ”The aut-

hors failed to include a recent article on 

this topic by Smith et al”(5). 

Generelt er peer review processen god 

og objektivt, og der udføres et stort 

stykke frivilligt arbejde. Men glem aldrig 

at være kritisk– selv om artiklen er pub-

liceret i et tidsskrift som benytter peer 

review processen, så kan der være både 

store og små fejl i publicerede artikler. 

Ofte har studerende og andre som ikke 

helt kender til peer review processen en 

tendens til at idealisere konceptet ”peer 

review”. Men det er vigtigt at huske at 

peer review er ikke et 100% validt kvali-

tetsstempel. Har du brug for flere tanker 

om de artikler du søger information i, så 

prøv at gennemgå 1-2 artikler sammen 

med dine egne peers, og opret gerne 

mindre journal Club (6). Brug din sunde 

fornuft, hvis noget virker for godt til at 

være sandt – så er din intuition muligvis 

korrekt.

HVAD SKAL EN REVIEWER UDFØRE?
Det er en unik mulighed for reviewer at 

øge både akademiske evner og viden på 

et videnskabeligt område. Desuden kan 

det påføres CV’et at man er reviewer for 

f.eks. Radiography.

Et job som reviewer er en ulønnet aka-

demisk opgave, som varetages i fritiden. 

Arbejdet består i at  give ærligt og kritisk 

vurdering af manuskriptet (2). Reviewer 

skal også have fokus på plagiering, be-

drageri, dobbelt publicering eller andet 

bekymrende. Her bliver det svært, for 

bedrageri m.m. kan være meget svært at 

spotte. Peer review processen skal ske 

uden at bringe interessekonflikter i spil, 

eller forsinke processen unødvendigt. 

Ulykkeligvis er det sket at reviewer er 

flere måneder (og i flere tilfælde op til et 

halvt år) om at aflevere sin besvarelse til 

editor. 

Reviewer afleverer vurderingen af ma-

nuskriptet til editor. Det er god skik og 

brug at være både venlig, kollegial og 

konstruktiv i vurderingen. Reviewer´s 

kommentarer vil sammen med editors 

holdning indgå i den samlede vurde-

ring i for hold til om manuskriptet bliver 

afvist eller accepteret. Det er ikke nok 
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at anføre ” the paper looks all right to 

me” som Smith (tidligere BMJ editor) har 

oplevet (4). 

HVORDAN GØR MAN?
Hvis du tilbydes at bliver reviewer på 

forskningsartikel – hvad gør du så? 

Nedenstående er en blanding af littera-

tur og egne oplevelser (2,7). Desværre 

er der ingen formel træning eller uddan-

nelse (indtil videre) i hvordan et korrekt 

peer review udføres, selv om det er 

blevet foreslået helt tilbage engang i 

90érne (7)!

Start med abstractet. Brug tid på at 

komme ind i formål, valg af design, me-

tode, vigtigste resultat og konklusion. 

Forhold dig til om og hvordan forfat-

teren gør rede for, hvorfor netop dette 

studie er et vigtigt videnskabelig bidrag. 

Hoppin fremhæver, at inden man går i 

gang med at læse manuskriptet kan man 

overveje, hvad dette forskningsprojekt 

bidrager med i forhold til den viden som 

allerede eksisterer (8). Er der noget nyt? 

Eller blot gammel vin på nye flasker!

begge reviewerne anbefaler accept, så 

bliver manuskriptet accepteret. Hvis de 2 

reviewer er uenige, fremsendes manu-

skriptet til en tredje reviewer, som vil 

blive afgørende. Editor vil nu typisk følge 

den tredjes anbefaling. 

Ifølge Smith (4) så er denne metode lidt 

bedre end at slå plat eller krone, da den 

er baseret på simpelt flertal og ikke hvad 

man kunne forvente at finde tilfældigt (9). 

Vi må nok konstatere at peer review pro-

cessen er den bedste metode vi har til 

rådighed – på trods af lidt ridser i lakken.  

Tips og tricks Inden du går i gang med 

dit peer review

•  Lad være - hvis du ikke er motiveret til 

at udføre opgaven 

•  Sørg for at du har tid – brug gerne 1-2 

timer. 

•  Husk din opgave er at hjælpe med at 

forbedre manuskriptet – ikke nedgøre 

det!

•  Skriv kommentarer som du gerne selv 

vil modtage (skriv i venlige vendinger)

• Husk at manuskriptet er fortroligt

• Start med ALTID med abstractet 

•  Måske har tidsskriftet nogle bestemte 

trin de ønsker du gennemgår – læs og 

følg anvisningerne

• Overhold deadlines 

ER PEER REVIEW BEDRE END AT SLÅ 
PLAT ELLER KRONE? 
Prøv at læse eksemplet, og beslut dig 

for, hvad du mener om peer review pro-

cessen – falsk eller fantastisk? 

En editor modtager et manuskript, og 

efter at have læst titlen fremsendes det 

til review hos to personer, som editor 

tror kunne have kendskab til emnet. Hvis 
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En af grundende til at benytte peer review er at hjælpe med at finde fatale fejl i 
videnskabelige manuskripter. Men er de så også i stand til det? BMJ-tidsskriftet har 
undersøgt dette ved at indsætte flere kæmpe store fejl i manuskripterne, som så blev 
udsendt til flere reviewer. BMJ fandt at INGEN af reviewerne formåede at finde alle 
fejl,  få fandt ingen fejl, og de fleste reviewer fandt kun en fjerdedel af fejlene (4,10). 

       KAN REVIEWER FINDE FEJLENE? 
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RADIOGRAF RÅDETS 
(NØD)KONGRES 

3. OKTOBER 2020
Nødkongressen blev afholdt virtuelt og erstattede den planlagte kongres, der er udskudt 

til marts 2020. Kongressens dagsorden var begrænset til de punkter, der var nødvendige for
 foreningens fortsatte drift.

”Siden vi indkaldte dig til Radiograf Rådets ordinære kongres 

har situationen med smittetrykket fra COVID-19 ændret sig”. 

Sådan stod der i en ny invitation til Radiograf Rådets delege-

rede, et par uger inde de skulle have mødtes til Radiograf Rå-

dets fysiske kongres i Middelfart.

For selvom kongressen kunne have været afholdt fysisk med 

de nuværende restriktioner, så fandt Hovedbestyrelsen, at det 

vil være uforsvarligt at 

samle en så stor gruppe 

af sundhedsansatte på 

tværs af hele landet.

Derfor besluttede Ho-

vedbestyrelsen at ændre 

den ordinære kongres til 

en virtuel nødkongres, 

der kun skulle behandle 

udvalgte punkter fra den 

oprindelige dagsorden, 

som var nødvendige for 

Radiograf Rådets fort-

satte drift.

Ud over de nød-

vendige punkter 

i forbindelse med afholdelsen fx mødeleder, stemmetællere 

og diverse godkendelser af formalia, så skulle kongressen be-

handle Hovedbestyrelsens beretning, godkendelse af regn-

skab og budget (herunder kontingentsats) og en ændring af § 

15, der fremover giver handlemuligheder ved force majeure.

Endelig, så var nødkongressen også den officielle godkendelse 

af Formand Charlotte Graungaard Falkvards og Næstformand 

Christian Gøttsch Hansens genvalg til posterne, der ikke havde 

været i kampvalg.

Det efterlod en række vigtige debatpunkter, herunder struk-

turdebatten og de punkter, fra den oprindelige dagsorden. De 

vil blive behandlet på en erstatnings-kongres den 13. marts 

2021, der planlægges som en fysisk kongres.

DE VIGTIGSTE PUNKTER
RAMMEBUDGET OG KONTINGENT
Hovedbestyrelsen havde forslået at fastfryse kontingen-

tet i den næste periode. Det udarbejdede budget danner 

grundlag for de fore-

slåede kontingent-

satser og viser et 

underskud for 2021 

og 2022 på hen-

holdsvis -727.000 

kr. og -255.000 kr., 

hvorimod budgettet 

udviser et mindre 

overskud for 2023 på 

115.000 kr.

Beslutningen om 

de nye medlems-

former, der 

udestår indtil 

anden-delen 

af kongressen, 

vil også kunne øge underskuddet marginalt, dersom det ved-

tages, hvilket vi håber på. Beløbet kan være svært at anslå, da 

der er tale om få personer på under 20 timer om ugen og at 

det omvendt også kan være med til at fastholde fremfor at de 

melder sig ud.

Til trods for dette og i lyset af de sidste mange års overskud, 

var det Hovedbestyrelsens anbefaling, at kongressen god-

kendte de foreslåede kontingentsatser, hvilket kongressen lyt-

tede til og godkendte både budget og kontingentsatser.
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”Det er en underlig tid vi lever i. Bare 

afviklingen af denne kongres på den 

her måde siger det meste. Normalen er 

ændret – distance mellem mennesker 

er det normale, tæthed er blevet farligt 

og elektronisk mødeform er det vi gør 

i 2020. 

Det er en tam fornemmelse at tale til 

forsamlingen på den her måde. Jeg kan 

lige så godt sige det som det er. Jeg 

havde i den grad glædet mig til denne 

kongres”

Efter åbningen af kongressen og god-

kendelse af diverse formaliteter frem-

lagde Formand, Charlotte Graungaard 

Falkvard, sin mundtlige beretning, hvor 

hun tydeligt gav udtryk for at savne 

den fysiske mødeform. Men anerkendte 

med taknemlighed, at det dog kunne 

lade sig gøre.

ÆNDRING AF § 15
På Hovedbestyrelsens opfordring 

vedtog kongressen et nyt stk. 4 i § 15: I 

tilfælde af force majeure er HB bemyndi-

get til at afholde Kongressen digitalt.

Forslaget blev godkendt uden stemmer 

imod, og Radiograf Rådet er dermed sik-

ret i forhold til evt. uforudsigelige fremti-

dige hændelser, der kan have indvirkning 

på afholdelse af kongressen.

GODKENDELSE AF DE NUVÆRENDE 
LOVE
Strengt taget, så følger lovene kongre-

sperioden og dermed var der behov for 

en formel godkendelse af de nuværende 

love. De skulle forlænges indtil hele 

Kongressen er afholdt i marts. Det kan 

virke indlysende, men var nødvendigt. 

Forslaget blev vedtaget.

VALG AF FORMAND 
OG NÆSTFORMAND
Der var én kandidat til hver post, som 

herefter blev valgt til posten. Derfor lød 

der på kongressen også et stor tillykke 

til Charlotte Graungaard Falkvard, der 

blev valgt som Formand og Christian 

Gøttsch Hansen, som blev valgt som 

Næstformand

NEDSÆTTELSE AF UDDANNELSES-
FONDENS BESTYRELSE
Endelig var der valg til uddannelsesfon-

dens bestyrelse, som altid bliver afholdt 

på selve kongressen. Der er to pladser 

og der var to kandidater. Dermed er 

Peter Butty og Karina Baadsgaard Chri-

stensen blev valgt.

Hvad synes du er det væsentligste, vi skal 
arbejde med i den kommende kongresperiode

DEN MUNDTLIGE 
BERETNING
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Herefter gjorde hun status over arbej-

det med S-radiograferne, men inddrog 

både N- og R-radiograferne som vigtige 

fokusområder. 

Også forskningen blev berørt, som af-

gørende for et professionen. ”For hvem 

har mere forstand på vores område end 

os selv. Ligeledes er det væsentligt, 

hvis vi skal bestå som en selvstændig 

profession i fremtiden”, sagde Char-

lotte og fortsatte med at slå fast, at som 

organisation er det bedste vi kan gøre 

at støtte op og stille os til rådighed i for-

hold til de behov der løbende viser sig.

Også foreningens opgaver i den danske 

fagbevægelses blev berørt, men ker-

neopgaver værende forhandlingen af 

overenskomster. 

”Vi så det udspille sig ved OK 18. Vi 

stod i høj grad sammen og viste en vis 

styrke overfor de offentlige arbejdsgi-

vere. Også selvom der var knaster og 

uenigheder. Fagbevægelsen stod sam-

men mod en arbejdsgiver, der havde 

en ide om, at de kunne spille os ud mod 

folkestemningen. Det lykkedes langt fra, 

og vi fik et resultat. Nogle principielle 

krav om ret til en arbejdstidsaftale og 

frokostpause blev efter en hård kamp 

indfriet.”

Hvad synes du er det væsentligste, vi skal 
arbejde med i den kommende kongresperiode

DEN MUNDTLIGE 
BERETNING

Men den virkelige sejr bestod ifølge 

Charlotte af, at fællesskabet bestod sin 

styrkeprøve – for det kom i den grad på 

prøve. ”Og jeg må bare sige, at den sejr 

– som kan være svær at formidle – var 

STOR!”

Også andre emner blev berørt, såsom 

ligeløn, politisk mod og ulighed i sund-

hedsvæsnet inden den mundtlige be-

retning blev rundet af med en refleksion 

omkring sexisme.

”En beretning i 2020 MÅ indeholde 

emner som Covid-19 og sexisme. Og 

det sidste emne, altså sexismen har jeg 
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Hvor mange kongresser har du tidli-

gere været til?

2 Fysiske, 1 Virtuel

Hvad var din første tanke, da du hørte 

at kongressen skulle afvikles digitalt?

Åh Nej. Har under Corona nedluknin-

gen i foråret været med til flere virtu-

elle møder, og jeg er ikke den store fan 

af denne form for mødeafvikling.  Min 

næste tanke var, om der ville opstå tek-

niske problemer, og om det ville være 

muligt for alle delegerede at komme 

på. 

Hvordan synes du at afviklingen af 

kongressen gik?

Opstarten på den virtuelle kongres var 

en smule hektisk. Det var lidt "tungt" 

at få alle deltagerne lukket ind i vores 

forum, så de af os der kom lidt sent på, 

manglede noget af den information 

som Troels gav, hvilket betød at andre 

måtte skrive til mig for at jeg kom rig-

tigt på.

Men da alle først var lukket ind i rum-

met, og vi fik prøvet funktionerne af, så 

fungerede de "fysiske" rammer. 

Synes at (ordstyren)havde god op-

mærksomhed på de af deltagerne der 

ønskede at sige noget. Men det er bare 

en ufleksibel måde at afholde møder 

på. Bare det at man ikke kan se alle 

deltagerne, men kun nogle få i de 

små vinduer, var ikke optimalt.

 

Hvad savnede du mest ved kon-

gressen i forhold til en ”normal” 

kongres?

Jeg savnede den naturlige interak-

tion mellem deltagerne, som ville 

være opstået under normale forhold. 

Savnede at kunne mærke/fornemme 

stemningen af de emner der blev 

behandlet. Personligt synes jeg også, 

at det var lidt svært at få en rigtig dis-

kussion i gang, Ofte var det spørgs-

mål der blev stillet til Charlotte, som 

selvfølgelig svarede på dem alle. Men 

et emne jeg RIGTIG gerne ville have 

diskuteret noget mere, nemlig OK, 

og hvordan der frem ad rette skulle 

arbejdes med dette, det faldt lige-

som lidt til jorden. Og jo, der kom da 

et par kommentarer, men en egentlig 

diskussion blev det jo ikke til. Det tror 

jeg desværre skyldtes, at vi ikke var 

samlet fysisk, og kunne se hinanden i 

øjnene, og helt klart også fornemme 

holdningen og stemningen fra de øv-

rige deltagere. 

Jeg savnede helt klart dynamikken 

ved at være samlet.

skullet arbejde mig ind på”, åbnede 

Charlotte. Og fortsatte med at rede-

gøre at grænsen mellem sexisme og 

sex-chikane er hårfin og vi har nok noget 

lærdom til gode her.

Endelig blev beretningen rundet af med 

et hip til det professionelle selvværd. ”Vi 

radiografer har det med at være stolte af 

vores profession i stilhed. Vi er godt nok 

forholdsvis unge, men vi er dog konfirme-

ret, placeret og uundværlige brikker i det 

danske sundhedsvæsen – uden os ville in-

tet fungere. Så lad os larme lidt med vores 

stolthed, for den er her. Kom nu!

Og med disse ord, vil jeg, som radiograf, 

overlade beretningen til Kongressens 

behandling.”

HVAD ER DET VÆSENTLIGSTE?
Siden kongressen i 2011 er de delegeret 

blevet spurgt om, hvad de syntes har 

været den eller de vigtigste opgaver for 

Radiograf Rådet de næste 5 år.

Spørgsmålet er både debatskabende og 

retningsgivende for arbejdet imellem 

kongresperioderne, og selvom dette var 

en nødkongres, så blev de delegerede 

alligevel udfordret på, hvad de syntes er 

det væsentligste for Radiograf Rådet. 

Det gjorde de ved at skrive deres svar 

ind i en mentimeter-sky, der prioriterer 

og forstørrer gengangere og forstærk-

ninger. De største og mest centrale ord 

er derfor dem, der var nævnt mest. 

Ved kongressen I 2011 var 
det vigtigste Faglighed, Synlig-
hed, Organisatorisk udvikling, 

Arbejdsløshed og Løn - og 
ansættelsesvilkår.

Birgit Balle
Delegeret og medlem af Regionsbestyrelsen for Region Midt

 

Kathrine Marie Erenskjold
Delegeret og formand for RSD

Hvor mange kongresser har du tidli-

gere været til?

Jeg har været til en kongres (2017) 

 

Hvad var din første tanke, da du 

hørte at kongressen skulle afvikles 

digitalt? 

 Det var modigt i stedet for at ud-

skyde det hele. 

 

Hvordan synes du at afviklingen af 

kongressen gik?

Det gik supergodt. Der var tid til at 

debattere og folk var gode til at be-

nytte det digitale system. 

 

Hvad savnede du mest ved kongres-

sen i forhold til en ”normal” kon-

gres?

At kunne sige hej til alle radiograferne 

og have nogle flere debatter med en 

hurtigere responstid. De kommer for-

håbentligt til den fysiske kongres. 

K O M M E N T A R E R  F R A  D E L E G E R E D E
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Dårlige retningslinjer kan 
have ført til mange smittede 
ansatte på sygehusene
Radiograf Rådet har været i kontakt med mange bekymrede radiografer, specielt fra mammogra-
fien, hvor en radiograf - uden værnemidler – kan stå én meter fra en bekræftet covid-19-patient 
og samtidig overholde retningslinjerne. Det møder kritik, da virussen smitter over større afstand.

        Michael Dreyer

I netmediet ”Sundhedspolitisk Tidsskrift” 

oplyses det, at sundhedspersonale er 

blevet smittet i meget høj grad under 

corona-pandemien. Pr. 29. september 

var ca. 2500 smittede på hospitalerne 

ifølge Statens Serum Institut.

Det kan skyldes, at retningslinjerne 

simpelthen ikke er gode nok. Det mener 

professor i klinisk mikrobiologi på Syd-

dansk Universitet og tidligere hygiejne-

ansvarlig overlæge på Odense Universi-

tetshospital, Hans Jørn Kolmos.

”Jeg er dybt bekymret, for min person-

lige holdning er, at vi står med noget, 

der er langt mere smitsomt, end vi tror. 

Det er altså uhørt, at op mod ti procent 

er smittet på hospitalerne,” siger han og 

uddyber: 

”På et sygehus kan der være en række si-

tuationer, hvor covid-19 kan smitte over 

længere afstand. Håndvask og en-to 

meters afstand hjælper på meget, men 

det udelukker næppe al smitte.”

VANETÆNKNING MÅSKE ET PROBLEM
Hans Jørn Kolmos mener, at både 

ideologi og vanetænkning kan være et 

problem i forhold til at sikre den bedst 

mulige hygiejne på hospitalerne.

”Det, jeg er bekymret for, er, at det er 

vanetænkning og ideologi, der bestem-

mer vores retningslinjer. Herhjemme har 

der igennem mange år været fokus på 

kontaktsmitte, altså noget med at vaske 

hænder og at holde lidt afstand. Og det 

er fint, men forebygger tilsyneladende 

ikke al smitte,” siger han og tilføjer:

”Vi er vant til, at det kun er mæslinger 

og skoldkopper, som smitter via dråbe-

kerner - dvs., at nogle få smittede i et 

rum, kan smitte alle. Men det ligger ikke 

i vores mindset længere at beskytte os 

mod den slags smitte. Vi har vænnet 

os af med den tanke, at noget smitter 

luftbåret,” siger han og understreger, at 

sygehusene rent fysisk ikke er indrettet 

sådan, at de bremser luftbåren smitte.

SYGEPLEJERSKER I SKUDLINJEN
Dansk Sygeplejeråd er bekymret over 

de mange smittede blandt de sund-

hedsprofessionelle. På spørgsmålet, 

om retningslinjerne er gode nok, siger 

Dansk Sygeplejeråds formand, Grete 

Christensen:

”Vi følger de gældende retningslin-

jer, hvor det er tydeligt, at afstand gør 

en forskel. Med de nye regler indført 

mandag d. 28. september er der åbnet 

for, at den enkelte sundhedsfaglige, 

patienter og pårørende kan beskytte sig 

selv og hinanden med masker, når de 

skal være tæt på. Det ser vi som 

en styrkelse og håber, at det 

kan bidrage til, at antal-

let af smittede sund-

hedsprofessionelle i 

forhold til antallet 

af smittede bor-

gere vil falde,” 

siger forman-

den til Sund-

hedspolitisk 

Tidsskrift.

Ifølge Hans Jørn 

Kolmos kan en 

langt større revision af retningslinjerne 

imidlertid være på vej. Men det er ikke 

så enkelt. 

”Covid-19 smitter sygeplejersker og læ-

ger i stor stil, så der er ingen tvivl om, at 

vi kommer til at kigge nærmere på det 

her. Men det er en større historie, for 

vi skal formentlig have indrettet vores 

hospitaler på en anden måde, hvis vi 

skal have bugt med den smitte. Eller vi 

skal oprette særlige epidemi-enheder, 

måske ligefrem særlige bygninger, som 

vi historisk havde det på epidemisyge-

husene,” siger professoren.
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FAGFORENINGERNES

KAMP
FOR RETTIGHEDER

I Danmark er det ikke politikerne, der beslutter løn- 

og arbejdsforhold. Det gør arbejdsmarkedets parter 

- fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. Det 

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

”Den Danske Model”.

Men det har ikke altid været sådan. For mere en 100 

år siden var der ingen rettigheder. Alle arbejde fra 

solopgang til solnedgang i 6 af ugens dage og uden 

væsentlige fridage og helligdage - også børn. Der var 

ingen sikring ved ulykker og ingen understøttelse.

 

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

arbejderne har tilkæmpet sig, og som kun er blevet 

til noget fordi tidligere generationer stod last og 

brast. Det har været en hård lang kamp for fagfor-

eningerne – en kamp der især ved de sidste overens-

komster er blevet voldsomt udfordret. 

På de næste sider kan du se en opsummering af de 

vigtigste milepæle i fagbevægelsens historie.

Det har været en hård lang kamp for fagforeningerne at nå 
de rettigheder du har i dag – en kamp der især ved de sidste 

overenskomster er blevet voldsomt udfordret.

        Troels Jeppesen
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1866 GODSEJERVÆLDET
Danmark tabte krigen til Tyskland i 1864, 
og det førte til at junigrundloven fra 1848 
blev revideret. Den ny lov fra 1866 svækkede 
demokratiet. Stemmeretten var kun for mænd 
med en vis indkomst, som var jordbesiddere. 
Kvinderne havde ingen stemmeret og det 
samme gjaldt ”arbejderen”, der i perioden 
flyttede til byerne og levede under kummerlige 
forhold. Det forhold blev først ændret med 
grundlovsændringen i 1915. Arbejdsugen var 6 
dage med arbejde fra solopgang til solnedgang, 
også for børn. 

1897 DANSK ARBEJDSFORMANDSFORBUND DANNES
Det voksende antal industriarbejdere levede under kummerlige forhold, og nederst i hierarkiet var arbejds-
mændene. Alligevel lykkedes det i 1897 for M.C. Lyngsie at danne et fagforbund for ufaglærte - Dansk ar-
bejdsmandsforbund, DAF - med ca. 14.000 medlemmer. DAF blev hurtigt landets største fagforbund, selvom 
forbundet ikke altid var enig med DsF (senere LO). Efter en større konflikt i DsFs hovedbestyrelse i 1925, 
valgte DAF at melde sig ud og kom først med igen i 1929.

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

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

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

1925 STORKONFLIKT
Ved overenskomstforhandlingerne i 1925 krævede 
arbejderne lønforhøjelser, der svarede til prisstignin-

gerne. Arbejdsgiverne ønskede lønnen 
sænket med ti procent. Det førte til 
en konflikt af hidtil uset omfang.
Statsminister Stauning forsøgte at 
forlige parterne, men det lykkedes 
ikke. Arbejdsmændene sagde nej. 

1932 GIFTE KVINDERS RET TIL ARBEJDE
Mellemkrigstiden bød på både frem- og tilbageskridt for kvindebevægel-
sen. Inden for de politiske partier opstod særlige kvindeorganiseringer og 
kvindeudvalg, dog ofte mod partiledelsens vilje. På arbejdsmarkedet var der 
en stigende kvindelig organisering med stigende medlemstal i de kvindelige 
forbund, men samtidig forsøgte man på grund af arbejdsløsheden at trænge 
kvinderne ud af arbejdsmarkedet. Der skete bl.a. flere afsendelser af kvin-
der med den begrundelse at de var gift.

Det stiftende 
møde i De samvir-
kende Fagforbund, 
også kaldet det 
store arbejderpar-
lament, som fandt 
sted i København 
i dagene 3.-5. 
januar 1898

1901 
KVINDELIGT 

ARBEJDERFORBUND 
(KAD) DANNES

To sygeplejersker udenfor Ringe Sygehus i 1930erne.
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum
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2013 LOCKOUT OG POLITISK INDGREB PÅ LÆREROMRÅDET 
I 2013 anvendte arbejdsgiverne for første gang lockout våbnet uden foregående strejkevarsel. Konflikterne 
opstod omkring undervisningsområderne på det statslige område (gymnasier, erhvervsskoler, SOSU-
skoler, VUC’er, frie grundskoler, produktionsskoler osv.) og på det kommunale område (folkeskolen, 
sprogcentrene og ungdomsskolerne). De handlede om den afvikling af områdernes arbejdstidsregler, som 
de offentlige arbejdsgivere havde gjort til hovedkrav. 

2018 SAMMENHOLD OG FÆLLESSKAB 
Ved OK 18 kom sammenholdet virkelig på prøve. Arbejdsgiverne 
forsøgte at splitte fagbevægelsen, ved kun at forhandle med en 
sektion ad gangen og forhandlingerne var tæt på at ende i en 
storkonflikt. Befolkningens sympati var med de mere en 1 mil-
lion medlemmer i Forhandlingsfællesskabet og det lykkedes at 
stå sammen om fælles krav. Selvom resultatet i kroner øre var 
begrænset, så var sejren for fællesskabet ikke til at tage fejl af. Det 
var lykkedes at stå sammen igennem forhandlingerne og sikre, at 
alle kom med over målstregen.

1969 TJENESTE-
MANDSREFORMEN
Tjenestemandsreformen af 1969 gennem-
førte forbedringer af tjenestemændenes 
lønforhold, så de kom på højde med det ni-
veau, som de overenskomstansatte – ikke 
mindst på akademikerområdet – havde 
opnået i løbet af 1960’erne. Det er bl.a. 
den, der har været fastlåsende i forhold til 
kvindefagenes lønskala.

1973 – 74 SYGEHUSKONFLIKT
Dansk Sygeplejeråd, DSR, og de øvrige organisationer for 
de mellemuddannede grupper på sygehusområdet var 
ikke tilfredse med deres lønindplacering, som fulgte af 
tjenestemandsreformen af 1969. Det lykkedes for syge-
plejerskerne med aftalerne per 1. april 1971 at få et vist 

lønløft. Da de andre grupper ikke kunne få det samme, 
førte det til en kortvarig sygehuskonflikt i 1972 -73 
og en længere henover årsskiftet 1973-1974. Således 
opnåede sundhedsgrupperne i første halvdel af 
1970’erne en forbedring af deres lønforhold, men det 

var langt fra tilstrækkeligt til at opfylde organisatio-
nernes krav. Det har siden ført til nye konflikter på 

dette område.

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

1999 DET MESTE 
AF SUNDHEDS-
KARTELLET I KON-
FLIKT MED DSR I SPIDSEN
Med OK 1997 forsøgte DSR at gå en ny vej ved 
at acceptere et gennembrud for den lokale 
løndannelse, som sygeplejerskerne ellers hidtil 
havde været meget imod. Desuden blev der ef-
terfølgende med Sundhedskartellet i 1997 med 
Sygeplejerådet i spidsen skabt en organisato-
risk nydannelse, der samlede 11 organisationer 
for mellemuddannede grupper på social- og 
sundhedsområdet. 

2002 FOR FØRSTE GANG SAMLET 
MÆGLINGSFORSLAG FOR AMTER OG KOMMUNER

På grund af uenighed – især om lokal løndannelse – var det ikke muligt på det kommunale område at nå til 
et forlig. Derfor blev forhandlingerne overført til Forligsinstitutionen, hvor det med stort besvær lykkedes at 
nå et kompromis i form af et samlet mæglingsforslag. Det blev vedtaget med snævert flertal, hvilket i flere 

organisationer gav anledning til stor turbulens, da medlemmerne blev underlagt resultatet selv om der – ek-
sempelvis i DSR (som også talte FRD, som Radiograf Rådet hed) og DLF – var markante nej-flertal. 

Turbulensen var med til at Sundhedskartellet brød med KTO og blev selvstændig forhandlingspart, hvilket 
de var indtil dannelsen af Forhandlingsfællesskabet i 2014. 

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

Maskinbrugen i landbruget tog fart i 1950'erne

1950’ERNE FREMSKRIDT
Arbejdsmarkedet var præget af en del uro 
og arbejdsløshed, men alligevel var der en 
vældig optimisme og tro på fremtiden, og der 
skete revolutionerende ting i produktionen 
på grund af den teknologiske udvikling. 

OKTOBER 2020   |   RADIOGRAFEN   |  19



S
T

U
D

IES DEN
V I RT U E L R A D I O G R A F I E N S  DAG !  
På grund af Covid-19 situationen gør vi i år Radio-

grafiens dag virtuel. Det har vi aldrig prøvet før, 

men det skal nok blive sjovt. Der kommer konkur-

rencer, bolcher, en fejring af radiografien og alt 

mulig andet. Hold øje med vores Facebook side og 

Instagram, hvor det hele kommer til at foregå. 

Vi glæder os til at fejre dagen med jer på en ny 

måde! 

Vi bliver i det virtuelle. Den 03-10-2020 blev Radiograf Rådets kongres afholdt, 

hvor RSDs bestyrelse var med som delegerede. På grund af covid-19 situatio-

nen blev den afholdt virtuelt, og det blev til en nødkongres, hvor ’kun’ de ab-

solut nødvendige emner blev berørt, diskuteret og stemt om. Derfor glæder 

vi os til den 13. Marts 

2021, hvor kongres-

sen er udskudt til. Det 

bliver en spændende 

dag, hvor der er lagt 

op til gode debatter. 

Os i Radiograf Stu-

derende Danmark er 

glade for at være med 

til at tage beslutnin-

ger, der vedrører radi-

ografiens fremtid. 

VIRTUEL NØDKONGRES 
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KONKURRENCE 
Tak for alle der deltog i den 

seneste konkurrence på vores 
Facebook side. Der kommer 
snart en ny – så følg med! 
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BØRNERADIOGRAFI
Formål:  
At udvikle egen viden og kompetence i optageteknik med barnet og dets forældre og der-
med opnå en optimering af billedkvaliteten.   

Målgruppe: 
Radiografer der arbejder med børneradiografi

Indeholder blandt andet: 

• teknik/kvalitetssikring/strålebeskyttelse
• monitorer–kvalitet–strålebeskyttelse
• anerkendende tilgang til børn på røntgen og betydningen af denne
• Children Centered Care – hvordan leg bruges til gennemførelse af MR-scanning
• børnethorax, det normale thorax, krav til en optimal thoraxoptagelse
• The Battered Child inkl. de højspecifikke tegn på fysisk mishandling

Undervisere: 
• Palle Andersen, Medicoteknisk Rådgiver, Region Midtjylland
• Nikolai Kragh Nielsen, Finemann A/S
• Jannie Bøgh Steinmeier Larsen, Pædiatrisk Udviklings- og implementeringsradiograf, AUH
• Karin Kastberg Petersen, Overlæge, Røntgen og Scanning, AUH
• Tine Abildgaard Poulsen, Radiograf, Kolding Sygehus

Tid og sted: 
23. marts 2021 på AUH, Aarhus.

Find flere oplysninger om kurset på www.radiografkurser.dk

Kurset er arrangeret af RadiografKurser
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Dato Seneste 
tilmelding Tema Sted Arrangør Information 

og tilmelding Pris

9/9 2020 udsat 
til 9/6 2021

Årsmøde Kvalitets-  
og strålebeskyttelseskoor-

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

medlemmer)

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

8-9/10 2020
Udsat til 2021

se link DFIRs Årsmøde Nyborg DFIR www.dfir.dk se link

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 OPTAGET - venteliste 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)

15-21/5 2021 se link
ISMRM & SMRT Annual 

Conference & exhibition
Vancouver, Canada ISMRM/SMRT www.ismrm.org/21m/ se link

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

sep.21 Mammografi - fokus ergonomi Århus Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk

sep.21
PET CT/MR skandinavisk 

fagkursus
København

Radiograf kurser/
Norsk Radiograf Forbund

www.radiografkurser.dk

27/9-1/10 2021 på vej Mammografiscreening København Københavns Professionshøjskole kommer se link

okt.21
SMRT regional meeting 

MR-safety
Århus Radiograf Kurser/SMRT www.radiografkurser.dk

nov.21
Ortopædisk Radiografi - det 

perifere skelet
Odense Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk

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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Faglig konsulent til Radiograf Rådet 

Du bliver en del af et team, som vægter faglighed og med-
lemsservice højt og ikke går på kompromis med kvaliteten i 
sagsbehandlingen og vejledningen af vores medlemmer.

JOBBET:
Du kommer til at arbejde med en bred vifte af opgaver:

Kernen i jobbet:
• Vejledning medlemmer i spørgsmål vedrørende:
  o  arbejdsmæssige forhold, herunder afskedigelsessa-

ger, feriesager, spørgsmål om løn og pension i henhold til 
overenskomsterne eller spørgsmål om arbejdstidsaftalen, 
indledende arbejdsskadesager m.m.

• Sagsbehandling, herunder:
 o  Bistå medlemmer som bisidder og forhandler
 o   Bistå medlemmer i udarbejdelse af høringssvar i  

forbindelse med tjenstlige sanktioner
 o   Bistå medlemmer ved rundbordssamtaler med kommune 

og arbejdsgiver
•  Støtte tillidsrepræsentanterne i alle former for lokale for-

handlinger og deltage i disse, hvor TR ønsker det
•  Gode sproglige kompetencer i både skrift og tale – du vil 

skulle gennemgå en test

ØVRIGE OPGAVER:
Radiograf Rådet er en mindre organisation, så alt efter dine 
øvrige kompetencer og talenter er det forventningen at du 
også tager del i det forefaldende arbejde i organisationen, fx:
• Gøre klar til møder
•  Bidrage til god kontakt mellem Radiograf Rådet og vores 

tillidsvalgte
•  Påtage dig et eller flere områder, hvor der er sekretariats-

dækningsbehov, fx TR, AMR, internationalt arbejde, stude-
rende, forskellige radiografiske specialer eller andet

•  Bidrage til og eventuelt være praktikeren i forhold til kurser 
og temadage for tillidsvalgte

•  Bidrage til det skriftlige materiale, der er behov for, fx til 
hjemmeside, artikler til fagbladet Radiografen m.m.

•  Have fingeren på pulsen, både når det drejer sig om det 
radiograffaglige og det fagforeningsmæssige område

Det overordnede ansvar for opgaveporteføljen i Radiograf 
Rådet er politisk placeret hos formandskabet. 

DIN PROFIL:
Du har en relevant uddannelse, gerne på baggrund af en ud-
dannelse som radiograf eller anden sundhedsuddannelse.

Du har erfaring med sagsbehandling, medlemsservicering og 
forhandling.

Du har et godt kendskab til arbejdsmarkedet og arbejdsmar-
kedspolitiske forhold.

Det falder dig naturligt at yde en meget høj service overfor 
vores medlemmer og er grundig og dygtig i din kommunika-
tion i forbindelse med vejledning og sagsbehandling.

ANDRE VÆSENTLIGE KOMPETENCER:
Du vægter samarbejde højt, tænker selvstændigt og byder 
ind i udviklingen af organisationen og vores opgaver.

Du kan gennemskue komplekse problemstillinger i sagerne og 
bidrage med gode løsninger.

Du er helheds- og resultatorienteret og trives med udfordringer.

VI TILBYDER:
Et spændende og afvekslende job med alsidige og kompe-
tente kolleger. Du bliver en del af et uformelt miljø, hvor vi 
vægter kreativitet og begejstring højt - og tror på, at det 
smitter. Vi bor centralt på Frederiksberg. 

ANSØGNINGSFRIST:
Den 1. november 2020

TILTRÆDELSE:
Senest 1. januar 2021

VIL DU VIDE MERE?
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte 
Radiograf Rådets formand Charlotte Graungaard Falkvard 
Charlotte@radiograf.dk, tlf. 2213 8620 eller næstformand 
Christian Gøttsch Hansen Christian@radiograf.dk, tlf. 2231 
2285.

INTERESSERET?
Har jobbet fanget din interesse, så send en motiveret ansøg-
ning med CV og referencer til formand Charlotte Graungaard 
Falkvard, Charlotte@radiograf.dk.

SAMTALER:
Samtaler og test afholdes mandag den 16. november 2020 og 
tirsdag den 17. november 2020.

Til samtalen vil du møde formandskabet, en repræsentant for 
medarbejderne og en repræsentant for Hovedbestyrelsen.

Vi søger en faglig konsulent, som er professionel, struktureret, handlingsorienteret, har godt kendskab til 
overenskomststof og klar til at tage del i de mange forskellige opgaver, vi løser i dagligdagen.

Radiograf Rådet er den overenskomstbærende fagforening for danske radiografer og radiografstuderende. Radiograf 
Rådet har knap 2.200 medlemmer, hvilket udgør op mod 90 % af alle danske radiografer, som er i arbejde inden for faget, 

samt radiografstuderende.
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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 Munthe-Brun
T: 2074 0093
E: stinne.lausten.munthe-brun@
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


