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Hovedbestyrelsen har besluttet at 
udskyde regionernes deadline for 
afholdes af generalforsamlinger til 

den 15. september 2021.
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Vi roder i arkiverne i tiden op 
til foreningens 50-års fødselsdag 
og bringe artikler fra de første år. 
Dengang vi hed FRD. Vi dykker vi 

denne gang ned i 4. årgang af 
”Kassetten” (1974-75).
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samarbejdet.  
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Til foråret 2021 udbetales den del af 

de indefrosne feriepenge, der ikke blev 
udbetalt i efteråret, hvor du kunne få op 
til 3 uger udbetalt. Læs her, hvordan du 

skal forholde dig.
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EFRS AGM 2020 

Radiograf Rådet er medlem af EFRS 
(European Federation of Radiographer 
Societies) og den 13. februar 2021 blev 
AGM (Annual General Meeting) afholdt. 

Denne gang som virtuel kongres med 
90 deltagere heraf 27 stemmeber-

ettigede. AGM-mødet var udskudt fra 
november 2020 grundet covid-19.
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FORMANDEN HAR

ORDET
Radiograf Rådets 
Hovedbestyrelse har 
taget stilling til OK21

Jeg husker ikke,
at det har været så 

svært at tage stilling
til resultaterne som 

denne gang.

Et flertal i HB anbefaler et ja, 
men jeg tør godt sige, at vores 
”ja” er lidt tøvende.
Der har været svære OK-forhandlinger 
gennem tiderne. Jeg har nu været med 
i seks overenskomstforhandlinger, og 
de har alle hver især budt på forskel-
lige udfordringer, men jeg husker ikke, 
at det har været så svært at tage stilling 
til resultaterne som denne gang.

HB har nu taget stilling, og det får du 
også mulighed for. Den 12. marts star-
ter urafstemningen, og jeg håber, at du 
benytter dig af muligheden for at give 
din mening til kende. HB anbefaler, at 
vi stemmer ja, men det er naturligvis 
din helt egen beslutning.

Jeg vil i det efterfølgende forsøge at 
beskrive, hvilke elementer der har fyldt 
i HB's overvejelser. Der indgår også re-
fleksioner fra min side, der er opstået 
undervejs.

Resultatet af forhandlingerne
Jeg beskriver her de regionale resul-
tater, da det kommunale ikke har den 
store betydning for os. Ved urafstem-
ningen tages der stilling til forligene på 
både det regionale og det kommunale 
område, men vi kan koncentrere os om 
det regionale. 

Forliget byder på en ramme på 5,83 % 
over en treårig periode. Rammen består 
for vores del af genelle lønstigninger 
for alle på 4,83 %, der udmøntes over 
seks gange de kommende tre år, første 
gang pr. 1. april 2021. Derudover stiger 

behandler også seniorer og psykisk 
arbejdsmiljø, men du kan se detaljerne 
i forliget på vores hjemmeside. Der 
bliver også en række virtuelle OK-med-
lemsmøder, du kan deltage i.

Arbejdsgiverne prioriterede syge-
plejerskerne
Vi plejer at kunne sammenligne os 
med sygeplejerskerne, da vi er under 
samme overenskomst. Ved disse for-
handlinger har situationen været den, 
at arbejdsgiverne har ønsket at give 
sygeplejerskerne noget særligt. Det har 
ført til en strategipulje på 0,05 %, der 
giver sygeplejerskerne 3000 kr. mere 
om året, fra de har været uddannet i 
4 år. 

Sygeplejerskerne har derfor ikke fået 
del i noget fra ligelønspuljen, men det 
betyder alligevel, at der bliver en for-
skel på vores resultater. Ligelønspuljen 
er skabt ved, at andre organisationer 
har bidraget, så vi sammen med andre 
kvindedominerede fag har fået lidt 
ekstra.

Denne forskel på sygeplejersker og 
radiografer er uhensigtsmæssig og 
ærlig talt lidt svær at håndtere, men jeg 

Hovedbestyrelsen (HB) har nu taget stilling til forligene i OK21, og lad mig sige fra 
starten, at dette bliver lidt langt, og det er nødvendigt for at kunne tage jer grundigt 
med ind i overvejelserne, der har ført til HB's anbefaling.

10-års-tillægget med 3.650 kr., og pen-
sionen stiger med 0,25 % pr. 1. april 
2022. Disse to elementer gælder for 
basisradiografer. For lederne er der 
aftalt et periodeprojekt om lønmodel-
len for ledere (det er umiddelbart ikke 
noget, der udmønter sig i penge).

Dette er de overordnede elementer, 
hvor pengene udmøntes. Aftalen 

▲

Læs del 2 på side 5.

DEL 1
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KORT NYT 

Radiografisk  Forskningsnetværk 
Der er 1. marts 2021 afholdt valg til Chair og Vicechair posterne i Radiogra-
fisk Forskningsnetværk og det blev hhv. Jakob Møllenbach Møller, pHd, fra 
Herlev  Hospital og Helle Precht, phd fra UCL/ Sygehus Lillebælt der kom ind 
på  posterne. 

Radiograf Rådet ønsker dem tillykke og ser frem til samarbejdet med netvær-
ket som bla skal understøtte og udbrede forskningen inden for det radiograf-
faglige område.

AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL:  
Danmarks Bedste Hospital for 13. gang i træk

Aarhus Universitetshospital bliver i dag kåret som Danmarks bedste 
hospital 2021 af nyhedsavisen Dagens Medicin. Hospitalet vinder på 

en kombination af høj faglighed, stærke samarbejds-
evner og et blik for den enkelte 

patient. 

21ST.   
ISRRT  WORLD 
 CONGRESS  
2020 I DUBLN
Radiografernes verdenskongres i 
Dublin blev som bekendt udskudt 
til 17-21. august 2021. Der er 
endnu ikke kommet program ud 
og man afventer stadig Covid-19 
situationen.  Du kan blive opdate-
ret på www.isrrt.org.

 Uidentificerede 
arbejdsmiljø-
repræsentanter
Det er ikke altid lige let for Radiograf 
 Rådets sekretariat at finde ud af hvornår 
der udpeges nye arbejdsmiljørepræsen-
tanter. Så hvis du har kendskab til en 
nyligt udpeget en af slagsen, eller hvis du 
er arbejdsmiljørepræsentant og endnu 
ikke har hørt fra os, så må du meget gerne 
sende os en underrettende e-mail 

KLAGESAGER?
Har du oplevet at få en klagesag på hal-
sen? Det er der ifølge vores oplysninger 
flere og flere der gør. Som medlem af 
Radiograf Rådet kan du få professionel 
hjælp, hvis du bliver involveret i en kla-
gesag eller tilsynssag. I første omgang 
får du hjælp til udarbejdelse af en parts-
høring. Skulle det blive nødvendigt har 
vi også gennem vores samarbejdsaftale 
med DSR mulighed for at yde juridisk 
og retslig bistand. 

Så tøv ikke. Henvend dig, hvis du får 
en patientklage.

Onlinekurser med Radiograf Rådet
Efteruddannelse og kurser er 
godt. Men det er ikke altid let at 
finde dagene i kalenderen, eller 
får pengene fra ledelsen.

Derfor giver Radiograf Rådet mulighed 
for at efteruddanne hvor og hvornår det 
passer dig. Kurserne er betalt igennem 
dit kontingent og du kan tage lige så 
mange som du har lyst til - blot du selv 
finder tiden!

Kurserne er opbygget med metoder, 
som understøtter de forskellige måder 
man lærer på:
• Interaktive øvelser
• Interaktive og forklarende  illustrationer
• Guidende filmklip
• Flash-introduktioner
• Start- og sluttest

  
 

   

Blandt kurserne finder du uddannelse 
indenfor MS Office pakken, Windows, 
Sociale medier, IT-sikkerhed, Sprog og 
grammatik.

Det bliver ikke kontrolleret, om du følger 
undervisningen, og du kan selv bestemme, 
om du vil tage de afsluttende tests. 

Du kan finde onlineskolen på  
www.fh.onlinekurser.dk/
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er nu nået frem til, at det er godt for 
sygeplejerskerne, og de har naturligvis 
fortjent hver en krone. 

Vi har fortjent de samme kroner, men 
det er desværre ikke sådan, det er 
blevet.

Udfordringer for solidariteten
HB har drøftet det indgående, og man 
kan jo godt stille spørgsmålet, om ikke 
sygeplejerskerne kunne have sagt nej 
tak i solidaritet med os andre i Sund-
hedskartellet. På den anden side er 
det svært at skulle fortælle sine med-
lemmer, at man har takket nej til en 
særlig belønning. 

Jeg tror, jeg ville have haft svært ved 
at takke nej til noget til jer. Det er et 
klassisk dilemma, hvor man kan stå 
på begge sider. I hvert fald lykkedes 
det arbejdsgiverne at sætte kiler ind 
mellem os, hvis det har været deres 
formål. Det kan afføde nogle spørgs-
mål til arbejdsgiverne, og jeg vil na-
turligvis udfordre dem på, hvordan vi 
radiografer skal forstå det signal.

Det kan godt være svært at se, at vi har 
samme mål – arbejdsgiverne og os – 
et sundhedsvæsen i verdensklasse, 
hvor patienterne er omdrejningspunk-
tet. Der er mange strukturer, som er 
svære at forstå, hvis man ikke lige er 
i det.

Overvejelser for en formand
Og hvad gør en formand, når hun har 
fuld forståelse for, hvis medlemmerne 
er skuffede og samtidig skal sælge 
forliget?

Ja, lige nu tømmer hun hovedet for 
tanker sammen med HB, hvor man 
måske ellers ville forvente, at hun 
havde svar på rede hånd. Men så en-
kelt er det bare ikke denne gang.

•   Skal vi anbefale et ja til dette forlig? 
Vi er egentlig ikke i tvivl om, at det 
er det bedst opnåelige resultat i situ-
ationen, men indfrier det medlem-
mernes forventninger?

•  Skal vi anbefale et nej og kaste os ud 
i en konflikt? Vil en konflikt ændre 
på resultatet? Vil vi have befolknin-
gens opbakning, som vi så det i 2018 
og er det vigtigt? Bliver der blot gre-
bet ind fra regeringens side?

•  Er et nej vigtigt for os for at fortælle 
arbejdsgiverne, hvad vi mener?

•  Skal vi bare stemme ja, fordi vi ikke 
tror, at en strejke nytter? Og betyder 
det så, at  vi har mistet tilliden til 
Den Danske Model?

•  Er det ansvarligt at varsle konflikt i 
pandemisituationen, der måske står 
over for tredje bølge? Og er det ikke 
altid det, der sker, at vi er så skidean-
svarlige?

•  Hvad skal vi med fællesskaber, hvis 
vi alle blot er i dem for vores egen 
skyld? Kan det overhovedet være 
anderledes? Og hvad er alternativet?

Det er en afvejning af alle disse ele-
menter, der har ført til, at et flertal i 
HB anbefaler, at vi stemmer ja. Vi tror 
simpelthen ikke på, at det er til vores 
fordel at stemme nej, som verden ser 
ud lige nu.

Tidligere OK’er
Jeg har kigget tilbage på tidligere forlig. 
I 2011 var rammen 3,08 % i et toårigt 
forlig. I 2013 var rammen 2,17 % i et to-
årigt forlig. I 2015 var rammen 5,39 % 
i et treårigt forlig og i 2018 var rammen 
8,10 % ligeledes i et treårigt forlig.

Man kan ikke bare sammenligne re-
sultaterne, da udgangspunkterne for 
de enkelte forlig skal findes i tiden, 
hvor de blev indgået. 2011 og 2013 var 
klart præget af den økonomiske krises 

følger, men det kan måske alligevel give 
et lille overblik over niveauet.

En stemme blandt mange
DSR´s Hovedbestyrelse har som os sagt 
ja og godkendt forligene. Det er det sam-
lede resultat af Sundhedskartellets uraf-
stemning, der afgør, hvor vi ender. Og det 
vil i praksis sige, at vi er afhængige af, 
hvordan DSR´s medlemmer stemmer på 
grund af deres størrelse. Og i virkelighe-
den er vi afhængige af, hvordan DSR´s 
kongres forholder sig til forligene. Det 
ved vi på fredag, den 5. marts.

Det står fast, at ligelønsproblematikken 
ikke løses ved overenskomstbordet, 
selv om statsministeren siger noget 
andet. Det kan simpelthen ikke lade sig 
gøre. Derfor er det afgørende, at den 
politiske indsats retter sig mod Christi-
ansborg. Der er ingen garantier i det, 
men jeg ved, at det intensiveres, selvom 
jeg ikke på nuværende tidspunkt kan 
sige hvordan, og hvilken rolle vi får lov 
til at spille i det.

Valget er dit
Jeg håber, det er lykkedes at formidle 
denne komplekse situation, så det er 
nogenlunde forståeligt. Du kan altid få 
svar på eventuelle spørgsmål, og du kan 
også deltage i de virtuelle medlemsmø-
der, som vi annoncerer snarest. 

Spørgsmål vil vi rigtig gerne bede om at 
få på mail (OK21@radiograf.dk), så kan 
vi kan opsamle og viderebringe både 
spørgsmål og svar, så alle kan få adgang 
til dem.

Og så kan du selvfølgelig forvente, at vi 
holder dig opdateret.

Jeg tror, jeg ville have haft svært ved
at takke nej til noget til jer.

  
 

   

FORMANDEN HAR

ORDET DEL 2
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RESULTATET AF FORHANDLINGERNE PÅ 
DET REGIONALE OMRÅDE
Lørdag den 21. februar indgik parterne en 3-årig aftale på det generelle område og 
kort efter på de organisationsspecifikke områder. Dermed var aftalen på plads.

Her kan du få et overblik over resul-
tatet af forhandlingerne på det regi-
onale område. Er du interesseret i 
detaljerne, så kan du finde dem via 
hjemmesiden eller på www.sund-
hedskartellet.dk.

De generelle forhandlinger
Ved de generelle forhandlinger 
fik Forhandlingsfælleskabet aftalt 
generelle lønstigninger på 5,02 
%, og efter at forventningerne til 
reguleringsordningen er indregnet, 
bliver de generelle lønstigninger 
på 4,83%. Over for det står den 
skønnede prisudvikling der er sat 
til at udgøre 3,95% i overenskomst-
perioden og dermed er reallønnen 
sikret.

Udmøntning: Udmøntningen af de 
generelle lønstigninger sker løbende 
hen over de næste 3 år og på føl-
gende 5 datoer 
• Den 1. april 2021
• Den 1. september 2021
• Den 1. september 2021
• Den 1. januar 2023
• Den 1. september 2023

Udover de generelle lønstigninger 
blev der afsat organisationsmidler 
svarende til 0,45 % af lønsummen til 
konkret udmøntning ved organisati-
onsforhandlingerne. 

De organisationsspecifikke 
forhandlinger
For Radiograf Rådets medlem-
merne er der forhandlet en forhø-
jelse af 10-års tillægget med 3.650 
kr./året og en generel forhøjelse af 
pensionsprocenten for basisradio-
grafer med 0,25%. De organisati-
onsspecifikke forbedringer træder 
i kraft 1. april 2022, hvor organisa-
tionsmidlerne frigives.

Andre aftaleelementer
Udover løn og pension, så rummer 
aftalen også en række elementer der 
bl.a. har fokus på seniorer, arbejds-
miljø og ledere.

Seniorpolitik
•  Fornyet og styrket indsats vha. per-

sonalepolitikker
•  Inddragelse af MED og TR med hen-

blik på at finde og anvende nye mulig-
heder for fastholdelse af seniorer

Psykiske arbejdsmiljø
•  Udvikling af uddannelser for leder, 

TR og AMR i psykisk arbejdsmiljø
•  Tryghedspulje - som supplement til 

den eksisterende praksis ifm. afske-
digelser som følge af budgetbespa-
relser og organisationsændringer 
(målrettet kompetenceudviklende 
tiltag)

Fuld tid og natarbejde
•  Fælles målsætning om fuldtidsan-

sættelse som normen, med drøftel-
ser vedr. deltid i perioden

•  Anbefalinger om natarbejde drøftes 
i Arbejdsmiljøforum

Udkørende funktioner og 
medarbejders tjenestested
•  Et bilag til overenskomsten vedr. 

hensigtsmæssige drøftelser ifm. ud-
kørende funktioner

•  Fælles afdækning - medarbejdernes 
tjenestested

Forsknings- og udviklingspuljen
•  RLTN og Sundhedskartellet er 

enige om at videreføre Forsknings- 
og udviklingspuljen. 

•  Der kan ansøges om midler til gen-
nemførelse af konkrete forsknings- 
og udviklingsprojekter.

• Der er afsat 8 mio. kr.

Øvrigt
•  Sikkerhed for TR’s modtagelse af re-

levante lønoplysninger i forbindelse 
med lønforhandlinger

•  Udvidelse af lønret under sorgorlov 
fra 14 til 26 uger samt til barnets 
fyldte 18. år

•  Fokus på ledelse - Periodeprojekt 
om lønmodel for ledere

Regioner 2021 2022 2023 I alt

Generelle 
lønstigninger 2,12% 1,35% 1,55% 5,02%

Reguleringsordningen 
(skøn) -0,71% 0,35% 0,17% -0,19%

Organisationsmidler 0,45% 0,45%

Ligeløns- og lavtløns-
pulje 0,05% 0,05%

Strategipulje 0,05% 0,05%

Gennemsnits- 
lønsgaranti 0,06% 0,06%

Reststigning* (skøn) 0,2% 0,2% 0,2% 0,6%

I alt 1,61% 2,51% 1,92% 6,04%
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RESULTATET AF FORHANDLINGERNE PÅ 
DET REGIONALE OMRÅDE

Regioner 2021 2022 2023 I alt
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Reguleringsordningen 
(skøn) -0,71% 0,35% 0,17% -0,19%

Organisationsmidler 0,45% 0,45%

Ligeløns- og lavtløns-
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lønsgaranti 0,06% 0,06%

Reststigning* (skøn) 0,2% 0,2% 0,2% 0,6%

I alt 1,61% 2,51% 1,92% 6,04%

Overenskomstforhandlingerne er en til-
bagevendende begivenhed, hvor arbejds-
markedets parter forhandler de fremti-
dige forhold for de ansatte. Og  Radiograf 
Rådets medlemmer stå med den alvor-
ligste del lige nu – urafstemningen.

Men hvordan er det nu lige det hænger 
sammen? Vi har samlet svarende på 
syv spørgsmål, så du kan blive klogere 
på, hvad overenskomstforhandlinger 
betyder for dig.

Hvad er en forhandling om 
 overenskomst?
En overenskomst er en aftale, arbejds-
giverne indgår med et fagforbund så-
som Radiograf Rådet. Det er en aftale, 
der fastlægger arbejdstid, løn og andre 
forhold på arbejdspladsen. Det giver 
medarbejderne rettigheder og arbejds-
giveren forpligtelser på arbejdspladsen. 

En overenskomst gælder ofte to eller 
tre år, og før den udløber, sætter de to 
parter sig sammen for at forhandle en 
ny. Det er de forhandlinger, der hedder 
overenskomsthandlinger forkortet 
OK21 for årets forhandlinger.

Fagforeningerne vil, typisk et lille halvt 
år inden selve forhandlingerne starter, 
indsamle forslag til krav fra deres med-
lemmer og tillidsrepræsentanter, som 
de sidst på efteråret fremsætter over 
for arbejdsgiverne. Arbejdsgiverne 
fremsætter ligeledes krav over for fag-
foreningerne.

Det kan variere meget, hvor lang tid 
der forhandles. Hvis de to parter ikke 
kan blive enige, kan statens forligs-

OVERENSKOMST
- HVAD ER DET NU  
LIGE, DET GÅR UD PÅ?
Overenskomstforhandlinger – eller OK21 – er i fuld gang, men hvem er det nu, der forhandler, 
og hvad går det egentlig ud på?

mand komme ind over, der har til op-
gave at få de to parter til at blive enige. 

Hvis det ikke lykkes, kan det ende ud 
i konflikt i form af eksempelvis strejke 
eller lockout.

Men oftest bliver forhandlingsparterne 
enige om en aftale, som fagforeningerne 
typisk anbefaler deres medlemmer at 
stemme ja til. Men det er op til medlem-
merne at stemme aftalen igennem.

Hvem forhandler?
Hvem, der forhandler overenskomstaf-
talerne, afhænger af hvilke faggrupper, 
der skal have ny overenskomst, og om 
arbejdsgiveren er privat, kommunal, 
regional eller statslig.

Ved store overenskomstforhandlinger 
som i år vil mange fagforeninger være 
repræsenterede ved forhandlingsbor-
det, ligesom arbejdsgiverne er repræ-
senteret af offentlige foreninger i form 
af et forhandlingsfællesskab med en 
topforhandler. På den måde behøver 
hver enkelt fagforening og arbejdsgiver 
ikke være med på samme tid.

Hvad forhandler de om?
Ved de offentlige overenskomstforhand-
linger som dem i år ved OK21 er det 
centrale forhandlingspunkt den øko-
nomiske lønramme - altså hvor meget 
lønnen skal stige. Men af andre vigtige 
forhandlingsområder er også arbejds-
tid, pension, seniorpolitik, arbejdsmiljø 
og opkvalificering af medarbejderne.

Til at starte med er det de generelle 
forhandlinger, parterne får på plads i 

en aftale. Men herefter kan de en-
kelte fagforeninger komme med ved 
forhandlingsbordet, når særkravene 
skal forhandles på plads. Det vil 
typisk være særlige krav fra de en-
kelte fagforeninger, der i de generelle 
forhandlinger er repræsenteret af et 
fælles forhandlingsfællesskab, men 
i forhandlingerne om særkravene er 
direkte involveret. Det gælder også for 
Radiograf Rådet.

Forud for forhandlingerne vil begge 
parter have udvekslet krav til for-
handlingerne. De er selvfølgelig også 
styrende for, hvad forhandlingerne helt 
konkret kommer til at handle om. Ved 
OK21 har Sundhedskartellet fremsat 
krav om lønfremgang, der kan følge 
prisudviklingen i samfundet, bedre 
mulighed lokale lønforhandlinger og 
større medbestemmelse i forhold til 
planlægning af arbejdstid.

Hvad betyder Den Danske Model?
I Danmark er der ingen regler eller 
lovgivning for mindsteløn eller ar-
bejdstider. Det er op til arbejdsgiverne 
og lønmodtagerne at forhandle sig 
frem til. Reglerne bygger altså på fri-
villige aftaler mellem de to parter, og 
staten vil sjældent gribe ind, så længe 
så længe arbejdsmarkedets parter 
kan løse problemerne selv på en for-
svarlig måde.

Staten er en dog en stor del af Den 
Danske Model i trepartssamarbejdet 
med Dansk Arbejdsgiverforening og 
Fagbevægelsens Hovedorganisation, 
der aftaler de større, overordnede 
rammer for, hvordan arbejdsmarkedet 

         Jonatan Steengaard, Studentermedhjælper
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URAFSTEMNING
Radiograf Rådet afholder urafstemning blandt de aktive medlem-
mer i perioden fredag den 12. marts til onsdag den 24. marts. Ur-
afstemningen foregår kun elektronisk og du kan stadig nå det!

Mandag den 1. marts tog Hoved-
bestyrelsen stilling til resultatet af 
forhandlinger og et flertal besluttede 
at anbefale et ja. 

Forliget byder på en ramme på 5,83 
% over en treårig periode. Rammen 
består for vores del af genelle løn-
stigninger for alle på 4,83 %, der ud-

møntes over seks gange de kommende 
tre år, første gang pr. 1. april 2021. 

Derudover stiger 10-års-tillægget 
med 3.650 kr., og pensionen stiger 
med 0,25 % pr. 1. april 2022. Disse to 
elementer gælder for basis radiografer. 
For lederne er der aftalt et periode-
projekt om lønmodellen for ledere.

er indrettet. Det gælder blandt andet 
aftaler om uddannelse og dagpenge.

Helt centralt for Den Danske Model er 
også organisationsgraden – at mange 
er organiseret både blandt lønmod-
tagerne og arbejdsgiverne – for at 
aftalerne fungerer. Ligesom demokrati, 
fungerer det bedre, jo flere der deltager.

Det er de aftaler, de to parter indgår, 
der kaldes overenskomster.

Hvad sker der, hvis de ikke  
kan blive enige?
Hvis arbejdsgiver- og lønmodtagersi-
den ikke kan blive enige, er der flere 
led i processen, før forhandlingerne 
ender ud i konflikt, som vi så det i over-
enskomstforhandlingerne i 2008.
Hvis forhandlingerne går i hårdknude, 
vil parterne tilkalde forligsmanden, 
som er ansat af staten. 

Forligsmanden, der lige så vel kan 
være en kvinde, skal forsøge at få par-
terne til at nå til enighed. Forligsman-
den har mulighed for selv at fremsætte 

et forslag til et kompromis, som parter-
nes medlemmer skal stemme om. Hvis 
der stadig ikke kan forhandles en af-
tale, kan lønmodtagerne varsle strejke 
og arbejdsgiverne varsle lockout.

Men forligsmanden har også magten 
til at udsætte strejke og lockout to 
gange af hver 14 dages varighed, mens 
der forhandles.

Efter de to udsættelser vil strejke og 
lockout træde i kraft, og så gælder det 
økonomisk udholdenhed for begge par-
ter. Her spiller medierne også en rolle, 
der kan fremstille den ene eller anden 
part som mest fair eller omvendt.
Hvis strejke og lockout trækker så 
langt ud, at regeringen mener, at det 
er skadeligt for samfundet, kan den 
foreslå Folketinget at stoppe strejke og 
lockout og gennemtrumfe forligsman-
dens –kompromis-forslag ved lov.

Har medlemmerne indflydelse på 
overenskomsterne?
Medlemmerne i Radiograf Rådet har 
både direkte og indirekte indflydelse 

i forbindelse med overenskomstfor-
handlingerne. I første omgang har alle 
medlemmer mulighed for at indsende 
forslag til de krav, der i sidste ende bli-
ver sendt til arbejdsgiverne.

Når parterne har forhandlet en aftale 
på plads, har medlemmerne igen di-
rekte indflydelse, da de skal stemme 
ja eller nej til aftalen. På den måde er 
medlemmerne med i processen fra 
start til slut.

Hvordan finansieres en eventuel 
konflikt?
Hvis forhandlingerne ender ud i konflikt 
med strejke eller lockout, vil de enkelte 
fagforeninger understøtte deres med-
lemmer. Det kan gøres på forskellige 
måder, og i Radiograf Rådet benyttes 
konfliktlånet ved lockout. Det betyder, 
at en låneaftale med Lån og Spar Bank 
finansierer den økonomiske støtte til 
medlemmerne under konflikten.

Efter konflikten vil lånet skulle betales 
tilbage, ligesom ved alle andre måder 
at finansiere konflikt på.

Offentliggørelse 
af Sundheds-
kartellets 
urafstemnings-
resultat kl. 15.00.

1. 
marts

12.  
marts

25.  
marts

11.  
marts

24.  
martsTidsplan for 

 urafstemningen

Radiograf Rådets 
tager stilling til 
forliget flertallet i 
hovedbestyrelsen 
anbefaler et ja.

Radiograf 
Rådets 

TR-stormøde

Start på 
 urafstemningen  
kl. 8:00

Slut på 
 urafstemningen 

kl. 20:00

Du kan læse Hovedbestyrelsens 
begrundelser for anbefalingen i 
lederen.
 
Vil du kende alle detaljerne - så 
kan du få det fulde overblik ved at 
læse hele det generelle eller spe-
cielle forlig på Radiograf Rådets 
 hjemmeside

ok21
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RESULTATET AF FORHANDLINGERNE  
PÅ DET STATSLIGE OMRÅDE
I skrivende stund er resultatet af de specifikke forhandlinger endnu ikke på plads. 
Men her kan du læse om de generelle forhandlinger.

Forhandlingerne på statens 
område endte med en ramme 
på 6,75%. Aftalen dækker de 
generelle lønstigninger og sikrer 
de statsansatte lønstigninger på 
4,42% over de næste tre år.

Når rammen umiddelbart virker 
større end fx aftalen på det regi-
onelle område, så skyldes det, at 
der tradition for at tage rest-
stigningen med, når rammen 
meldes ud, derfor er de sidste 
1,5 % altså reststigning. Det vil 
sige det, der forventes udmøntet 
i forbindelse med lokal løn-
dannelse.

Den udmeldte ramme 
består af:
• 4,42 % generelle lønstigninger 

(kun 0,02 over den skønnede 
pris udvikling)

• 0,63 % reguleringsordning (tal-
let er et skøn og vurderes at være 
lavt sat – det betyder at hvis det 
private arbejdsmarked kommer 
i gang igen, så kan tallet blive 
højere)

• 0,2 % andre formål (herunder de 
2 seniordage til medarbejdere på 
62 og derover, sorgorlov)

Lægger vi disse tal sammen så når 
vi til 5,25 % og det er traditionelt 

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE  
PÅ DET KOMMUNALE OMRÅDE
Langt de fleste radiografer er ansat i regionerne og aftalen på det kommunale områder 
er derfor ikke direkte relevant. Alligevel stillede vi et krav ved de specielle forhandlinger.

tal der mere eller mindre er sam-
menligneligt med rammen på det 
regionale område.

Urafstemning på statens 
område
Her løber urafstemningen lige-
ledes i perioden fra den 12. til 
den 24. marts. Stemmesedlerne 
sendes ud på mail til de medlem-
mer, der ansat i staten.

Under de organisationsspecifikke 
forhandlinger med KL lykkedes det 
Radiograf Rådet at indgå en aftale 
om et periodeprojekt, som skal 
afdække mulighederne for at få de 
radiografer, der er ansat i kommu-
nerne dækket af Sundhedskartel-
lets overenskomster. Det er nemlig 
ikke tilfældet i dag. Det betyder at 
området skal afdækkes i de kom-
mende tre år.

Fagets historie viser, at radiogra-
ferne, som profession, kontinu-

erligt undergår store forandringer, 
både i forhold til teknologier og 
fagets anvendelse og udbredelse. 
Derfor er tilløbet til at få faget dæk-
ket ind under vores forhandlings-
område på kommunernes område 
en fremtidssikring af de radiografer, 
der potentielt vil finde beskæftigelse 
på det kommunale område og de 
radiografer, der allerede er der.

Lige nu er der kun få radiografer 
ansat i kommunerne og de har 
typisk job som plejehjemsledere, 

visitatorer og nogle i projektan-
sættelser. Det er særligt kompe-
tencer oparbejdet på det tværfag-
lige og tværsektorielle felt, der 
er brugbare i kommunalt regi. 
Derudover kan der jo ske mange 
ting i fremtiden, der øger efter-
spørgslen på radiografer i det 
kommunale.

Projektet skal bane vejen for at 
radiografer også kan være overens-
komstdækket af Sundhedskartel-
lets aftaler i KL.
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DEADLINE FOR REGIONS-
GENERELFORSAMLINGER 
UDSKYDES 
Hovedbestyrelsen har besluttet at udskyde regionernes deadline for afholdes af general-
forsamlinger til den 15. september 2021. Nogle holder fast, andre udskyder og satser på 
fysisk fremmøde.

Endnu engang påvirker situationen 
demokratiets udfoldelse. Denne 
gang er det regionernes generalfor-
samlinger der er udfordret. Ifølge 
lovene skal de have været afholdt 
inden den 15. april. Men som så 
meget andet, så er der i foreningens 
love ikke taget højde for den situ-
ation vi står i nu. Og netop gene-
ralforsamlingernes demokratiske 
processer er i højere grad end fx 
kongressens, centreret omkring det 
fysiske fremmøde. 

På det ordinære Hovedbestyrelses-
møde, mandag den 1. marts, blev 
situationen vendt i forhold til demo-
kratiets betingelser. Her gav flere 
bestyrelser udtryk for, at de i lyset 
af vaccine-programmet ønskede 
mulighed for at holde generalfor-
samlingerne senere på året. I håb 
om at de kunne afholde en fysisk 
generalforsamling.

Derfor besluttede Hovedbestyrel-
sen at udskyde deadlinen for hvor-
når de enkelte regioner skal have 
afholdt deres generalforsamlinger 
til den 15. september 2021. Hensy-
net er til de regioner, der vurderer 
at behovet for et fysisk fremmøde er 
afgørende for deres demokratiske 
proces. 

Alle generalforsamlinger vil fremgå 
af regionernes sider på www.radio-
graf.dk ligesom de vil blive oprettet 
i aktivitetskalenderen.

Afholdelse af generalforsamlinger
Det er den enkelt regions bestyrelse der beslutter om der holdes fast i en planlagt 
virtuel generalforsamling eller vælger at udskyde afholdelsen. 

Du kan se de nye datoer for generalforsamlingerne her. 
• Region Sjælland  Onsdag d. 7. april 2021              
• Region Hovedstaden  Torsdag d. 8. april 2021
• Region Midtjylland  Tirsdag d. 7. september 2021
• Region Nordjylland  Onsdag d. 8. september 2021
• Region Syddanmark  Ukendt, senest d. 15. september 2021

Opstilling til regionsformand
Opstilling af kandidatur til regionsformand skal ifølge lovene være på  
Radiograf Rådets kontor senest 3 uger før generalforsamlingen. 

Såfremt du ønsker at stille op til formandsposten i din region skal du melde dit 
kandidatur på mail kontakt@radiograf.dk inden følgende deadlines:
• Region Sjælland  Onsdag den 17. marts
• Region Hovedstaden   Torsdag den 18. marts
• Region Midtjylland  Tirsdag den 17. august
• Region Nordjylland  Onsdag den 18. august
• Region Syddanmark  Ukendt

NY DATO

NY DATO

NY DATO
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REGION SJÆLLAND
Bestyrelsen holder fast i den oprindelig dagsorden og afholder en virtuel 
generalforsamling. Dagen er fastsat til onsdag d. 7. april 2021, men tids-
punktet er endnu ikke helt fastlagt.

Arrangementet oprettes hurtigst muligt Dagsorden udsendes til regionens 
medlemmer 2 uger før afholdelse og skal indeholde følgende punkter: 
• Valg af dirigent og referent
• Godkendelse af dagsorden Inkl. happening
• Beretning
• Fremlæggelse af regionens regnskab
• Indkomne forslag
• Valg af regionsformand 
• Valg af næstformand /næstformænd
• Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer
• Valg af suppleanter til regionsbestyrelsen
• Valg af delegerede, jvf. § 15, stk. 6
• Valg af suppleanter for delegerede
• Eventuelt

Du kan læse mere om regionsgenerelforsamlingerne i Radiograf Rådets love 
under §13

Detaljer
Du kan finde detaljerne i arrangementskalenderen på hjemmesiden.

REGION HOVEDSTADEN
Region Hovedstaden inviterer alle sine medlemmer til virtuel generalfor-
samling torsdag d. 8. april kl. 16.30 – 18.00.

Generalforsamlingen afholdes digitalt
Regionsbestyrelsen har besluttet at afholde generalforsamlingen som en 
fuldstændig elektronisk generalforsamling, som følge af COVID-19 og forsam-
lingsforbuddet.

Generalforsamlingen vil forgå på mediet Zoom, som du kan tilgå via din com-
puter, tablet eller smartphone. Du vil blive guidet i, hvordan du stemmer og 
stiller spørgsmål på selve dagen. 

Alle radiografer ansat i RegionH vil senest to uger før generalforsamlingen 
modtage en mail med det skriftlige materialer såsom årsrapporter, opstillede 
kandidater og fuldmagt. Her vil også være direkte link, hvortil du kan tilgå 
generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen kræver ikke tilmelding.

Foreløbigt program
Kl. 16.00 – 16.30 Virtuel indtjekning (Tjek gerne ind i god tid)
Kl. 16.30 – 17.00 Velkommen og beretning
Kl. 17.00 – 17.20 Regnskaber 2018-2020
Kl. 17.20 – 17.40 Valg til delegerede
Kl. 17.40 – 18.00 Valg til Regionsbestyrelse, samt formand og næstformand.  
Kl. 18.00 – Tak for i dag

Detaljer
Du kan finde detaljerne i arrangementskalenderen på hjemmesiden.

REGION 
 SYDDANMARK
Regions Syddanmarks regions-
bestyrelse har afholdt bestyrelses-
møde, hvor der var stemning for 
at udsætte regionsgeneralforsam-
ling en, der skulle havde været af-
holdt den 15. april.  

På grund af Covid-19 situationen er 
det meget tvivlsomt om denne dato 
holdt. Vi vil rigtig gerne holde gene-
ralforsamlingen fysisk for at møde jer 
medlemmer, derfor denne beslutning. 

Hovedbestyrelsen har så efterfølgende 
givet dispensation fra foreningens love 
til dette, der ellers siger at general-
forsamlingen skal være afholdt inden 
udgangen af april. 

Vi håber det kan lade sig gøre at 
afholde generalforsamlingen inden 
sommerferien.

Generalforsamlingen vil blive varslet i 
god tid inden og den skal være afholdt 
senest 15. september.

Dagsorden
Radiograf Rådets love siger i § 13 stk. 3:
Dagsorden udsendes til regionens 
medlemmer 2 uger før afholdelse og 
skal indeholde følgende punkter: 

• Valg af dirigent og referent
• Godkendelse af dagsorden Inkl. 

 happening
• Beretning
• Fremlæggelse af regionens regnskab
• Indkomne forslag
• Valg af regionsformand 
• Valg af næstformand /næstformænd
• Valg af regionsbestyrelses-

medlemmer
• Valg af suppleanter til regions-

bestyrelsen
• Valg af delegerede, jvf. § 15, stk. 6
• Valg af suppleanter for delegerede
• Eventuelt

Du kan læse mere om regionsgene-
relforsamlingerne i Radiograf Rådets 
love under §13

Detaljer
Du kan finde detaljerne i arrangement-
skalenderen på hjemmesiden.



        Claus Brix, fagchef

        Carsten Gyldensted

OPVARMNING TIL 50-ÅRS JUBILÆUM

AKSIAL TOMOGRAFI AF KRANIET

- RADIOGRAF RÅDET -

Vi roder i arkiverne i tiden 
op til foreningens 50-års 
fødselsdag og bringe artik-
ler fra de første år. Dengang 
vi hed FRD. Vi dykker vi 
denne gang ned i 4. årgang 
af ”Kassetten” (1974-75) 

I 1974 kunne man lave en tomo-
grafi, som dengang var en avance-
ret måde at få flere oplysninger end 
på et almindeligt røntgenbillede.  At 
bevæge røntgenrør og filmen om 
det plan man ville se og så måtte 
man acceptere at strukturer oven-
over og under stadig var på billedet, 
men dog med så meget bevægelse-
suskarphed at man fik et indtryk af 
at der var en skive af patienten der 
stod med en rimelig skarphed. 

CAT-scanneren (Computer Assisted 
Tomografi), eller mere kendt som 
CT-scanneren er netop fyldt 50 år. I 
1974 var der kun få radiografer der 
havde hørt om den indtil Kassetten 
bragte en artikel som er skrevet ud fra 

et foredrag på Rigshospitalet. Her 
blev sløret løftet for, hvad fremtiden 
vil bringe i diagnostikken når compu-
teren bliver taget med i tomografien. 
Nyd den tekniske gennemgang og 
billedkvaliteten 😉.

af kraniet kaldes i angelsaxisk lit-
teratur computer assisteret aksial 
tomografi (EMI-scanning), EMI står 
for Electric and Musical Industries, 
som er mest kendt for fremstilling 
af grammofonplader og bånd, f.eks.: 
Columbia og His Masters Voice. Det 
er et stort industriforetagende, som 

Rigshospitalet - Neuroradiologisk afdeling. Foredrag ved generalforsamlingen i Foreningen af Neurofysiologi-assistenter i Danmark.  

November 1974. Med tilladelse af ”NEUROFYSIOLOGI-ASSISTENTEN”

beskæftiger 41.000 mennesker, heraf 
27.000 i England, hvor koncernen også 
ejer flere medicotekniske firmaer.

I 1968 lykkedes det den britiske elek-
troingeniør og forsker Hounsfield på 
EMI’s forsøgslaboratorium i Hayes at 
udarbejde en anvendelig computermo-

del, således at han kunne kombinere 
røntgentomografi med databehandling 
af informationsmængden.

I 1970 påbegyndte han klinisk forsøgs-
arbejde sammen med neuroradiologen 
Ambrose fra Atkinsons Morley hospital 
i Wimbledon. De første resultater blev 
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publiceret i Brit. Radiologisk Selskab i 
april 1972, og siden er der kommet ca. 
10 artikler om emnet.

Ved konventionel filmteknik tabes 
en stor del af den mulige og tilstede-
værende informationsmængde i den 
røntgenstråling, som passerer gennem 
det fotograferede objekt, i forsøget på 
at afbilde et 3-dimensionalt legeme på 
en 2-dimensional film. For at en indre 
struktur i et sådant legeme skal være 
synlig, skal den afvige væsentlig i rønt-
genabsorption fra foran- og bagvedlig-
gende materiale.

I EMI-scanneren præsenteres signalerne 
opstået ved transversel, aksial tomografi 
af kraniet og hjernen med en smal kon-
stant udsendt røntgenstråle på en matrix 
med 160 x 160 billedpunkter efter at 
være behandlet i en minicomputer.

Principielt drejer det sig altså om en 
tomografi, hvor røntgenstrålen er pa-
rallel med billedplanet - (i modsætning 
til almindelig tomografi, hvor strålen 
danner en vinkel på 60-70 grader med 
filmplanet). Røntgenstrålen er 2,6 cm 
bred og opfanges efter at have passeret 
hovedet, som er indført i en 27 cm bred 
og lang plasticbox fyldt med vand, af 2 
modsidige skærmede detektorer bestå-
ende af Na-Jodidkrystal. 

Na-Jodidkrystallen udsender synligt 
lys proportionalt med indkommende 
røntgenstråling, lyset forstærkes via 
fotomultiplierrør og omdannes til elek-
triske impulser, som behandles i en 
datamat. Systemets store følsomhed 
tillader at adskille væv, hvis absorption 
kun varierer 4% fra hinanden: således 
liquorfyldte ventrikler fra hvid og grå 
substans.

Man har billedfladen delt op i 240 
linier, hvis enkelte punkters ukendte 
røntgenabsorption tilsammen udgør 
svækkelsen af røntgenstrålen. Ved at 
ændre vinklen hvorunder ”vævsskiven” 
eller billedfladen scannes, kan man få 
de enkelte billedpunkters ubekendte 
absorptionsværdi til at indgå i flere lig-
ninger, dvs. røntgenstrålelinier.

Principielt kan man så løse disse lig-
ninger af 1. grad, når blot antallet af 
ubekendte er lavere end antallet af lig-
ninger. EMI-scannerens matrix har 160 
x 160 = 25.600 billedpunkter, og 240 x 
180 aflæsninger = 43.200 ligninger.

Apparatet kører i alt 180 trin a 1 grad 
med transversel scanning af kraniet, 
opdelt i ”vævsskiver” af 1,3 eller 0,8 cm’s 
højde. Det enkelte billedpunkt har såle-
des målene 1,5 x 1,5 x 13 mm. Compute-
ren kan så præsentere billedet enten på 
linieskriver på papir, eller som gråtoner 
på et katodestråleoscilloscop, som så 
affotograferes med polaroidkamera.

Væv med høj absorption fremtræder 
hvidt, væv med lav absorption sort. 
EMI-scannerens absorptionsskala er lagt 

arbitrært med vands absorptionsværdi 
som nulpunkt: luft er således minus 
500 og knogle + 500 EMI-enheder. 
(Kan i tætte dele stige helt op til 1.000).

Hjernerygmarvsvæske (liquor cere-
brospinalis) har absorptionsværdien 
+1. Hvid substans: 12-18. Grå hjerne-
substans: 18-26.

Man har endvidere mulighed for at 
diagnosticere forskellige sygelige 
tilstande i hjernen ved den ændrede 
røntgenabsorption, således kan man 
skelne hjerneinfarkt (følger efter ar-
terietilstopning) fra hjerneblødning. 
Svulster (både primære hjernetu-
morere og metastaser) vil ofte være 
direkte synlige på billederne, især når 
de er omgivet af hjerneødem.

Fig. 1. EMI 
scannerens 
princip 
skematisk 
angivet.

Fig. 2. Forskellige 
vævs røntgen
absorption i 
EMIenheder.

Fig. 3. Normal 
EMIscanning. 
 Bemærk symmetri
ske forhorn af side
ventrikler (mørke), 
samt de kalkholdige 
plexus chorioidei 
(hvide på billedet).

Fig. 4. Kronisk sub
duralt hæmatom på 
ve. side. Bemærk 
kompressionen af 
ve. hemisfære.

Fig. 5. Hæma
tom i venstre 
parietallap (hvidt) 
med omgivende 
hjerne ødem 
(mørkt).

Fig. 6. Stor tumor i 
venstre hemisfære 
med omgivende 
randødem. Bemærk 
overskydning af for
horn mod højre samt 
asymmetri af plexus 
chorioideus.
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        Forskningsradiograf, Ph.d. Malene Roland V. Pedersen, Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus – del af Sygehus Lillebælt.

Hvordan vælger man den 
 rigtige vejledningsstrategi hos 
 nystartede ph.d.-studerende?

Et universitetspædagogikum er en spændende udviklings-
proces med fokus på det pædagogiske, som er en helt ny 
disciplin for mig, og sikkert størstedelen af radiografer som 
ikke beskæftiger sig med at uddannelse. En af opgaverne er 
et udviklingsprojekt med pædagogisk fokus. Her faldt valget 
på vejledningsstrategier. Men er ph.d.-vejledning blot et pæ-
dagogisk redskab, eller er det en form for videnskab? Vejled-
ning dækker mange områder, og kaldes alt lige fra én til én 
vejledning, supervision, coaching, kollektiv vejledning, aktiv 
lytning m.m. Der findes ingen eksakte nedskrevne evigtgyl-
dige normer eller regler for hvordan en god ph.d.-vejledning 
skal foregå. Så hvordan sikres opbygning af en god relation 
mellem vejleder og ph.d.-studerende. Hvordan sikre vejleder 
at den ph.d.-studerendes akademiske evner udvides og ud-
vikles igennem vejledningsprocessen? Wichmann-Hansen 
et al fremhæver at ”vejleder rollen udfyldes meget forskel
ligt afhængigt af den enkelte vejleders personlighed, ligesom 
variationen mellem studerende betyder, at de forventer og 
værdsætter forskellige vejlederroller (1).

Vejlederroller
Hvilken rolle kan man så antage, og er der roller som er 
gode til kommende/ny-indskrevne ph.d.-studerende, og 
andre roller som måske er bedre på et senere tidspunkt? I 
tabel 1 ses fire ofte nævnte typer nemlig; Proces-vejlederen, 

Produkt-vejlederen, Laissez-faire-vejlederen og Kontrol-vej-
lederen (2,3). Typerne kan anses som arketyper, men i virke-
ligheden sker vejledning måske som et miks af flere typer. 

Tilgang Involvering

Proces Forløbsorienteret Opsøgende

Produkt
Resultatorien-
teret

Gruppemedlem

Laissez-faire
Konfliktsky eller 
uengageret

Konsulent

Kontrol
Eksamensrettet 
og kapacitetsun-
dersøgende

Opsøgende eller konsulent

Partnerskabsmodel
Personligt hælder jeg til brug af proces-vejlederen eller brug 
af partnerskabsmodellen. Partnerskabsmodellen som byg-
ger på 3 elementer; metakommunikation, rammesætning og 
dialog (4). Metakommunikation: at vejleder kan samtale om 
selve vejledningen. Herunder f.eks. fortælle at selv om den 
studerende gerne vil fyldes med gode råd, så vil vejlederen 
gerne give svar hen ad vejen. 

Rammesætning af studerendes ansvar: at afsætte tid til at 
forventningsafstemme. 

En kort guide til at forstå de forskellige vejledningsstrategier, og hvordan valget kan påvirke 
det fremadrettede samarbejdet.
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  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

Dialog baseret vejledning: overvejelser omkring brug 
af undersøgende udfordrende, konkretiserende og 
evaluerende spørgsmål. Partnerskabsmodellen er 
god til at fremme aktivitetsniveauet og hæve den 
ph.d.-studerendes selvstændighed, kritiske tænkning, 
ejerskab og ansvarlighed. 

Hands-on eller Hands-off 
Vejledningsstrategien hands-on (modsat “hands-off”) 
 handler om hvor styrende en vejleder fremtoner. 
Hands-on” anses som en styrende og intervenerende 
vejledningsstrategi, hvor vejleder ofte mødes med 
ph.d.-studerende. Hands-on bærer præg af sidemands-
oplæring, og vejlederen deltager typisk i de fleste faglige 
beslutninger. (5). Hands-on kan minde om produkt-ori-
entering, og i en radikal form ses vejlederen overtage en 
skrive proces (såfremt den ph.d.-studerende mangler 
selvstændighed). I rapporten ”Kvalitet i ph.d.-forløb” 
som bygger på evalueringer fra ph.d.-studerende fra 
Aarhus Universitet beskrev ph.d.-studerende at de var 
mere tilfredse jo hyppigere kontakt de havde med deres 
vejleder. Generelt havde tilfredse ph.d.-studerende en 
større tiltro til egne forskningskompetencer (5). Derfor 
bør vejleder overveje hvilken vejledningsstrategi, der 
vil mindske den ph.d.-studerendes usikkerhed men 
stadigvæk fremme selvstændigheden. Selvstændighed 
er typisk mere udbredt i en ”hands-off” vejledningsstra-
tegi, hvor der stilles høje krav til den ph.d.-studerende 
tidligt i forløbet. Det forventes at den studerende selv 
kan vurdere behovet for vejledning, og tage ansvar for 
fremdrift i ph.d.-projektet 

Ph.d.-studerende og udvikling af 
 selvstændighed
Implicit i ph.d.-vejledning forventes ofte at den stude-
rende udviser selvstændighed. 

Ifølge ph.d.-bekendtgørelsen nr. 1039 af 27/08/2013 
kap 1, beskrives formået med ph.d.-uddannelse såle-
des: 

§ 1”… ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, 
der på internationalt niveau kvalificerer den ph.d.-stu-
derende til selvstændigt at varetage forskning, udvik-
lings- og undervisningsopgaver ….

§ 2. ”Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt 
ved udøvelse af forskning under vejledning.” 

Formålet med et Ph.d.- projekt er jo at udvikle en 
selvstændig forsker på internationalt niveau. Derfor 
skal vejlederrolle og strategi kunne bibringe opnåelse 
af forsknings self-efficacy, således at den ph.d.-stude-
rende opnår selvstændighed igennem vejledningsfor-
løbet, og altså evne til at drive ph.d.-projektet fremad.

Metodevalg 
Jeg er med-vejleder på 2 lægelige ph.d.-projekter, 
og inden opstart af min vejledning er der frem-

▲
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sendt vejlederbrev, som præciserer at ph.d.-vejledning 
sker ud fra partnerskabs-modellen. Herefter udarbejdet en 
skriftlig forventningsafstemning. Igennem vejledninger er 
der sket en analyse i forhold til hvilken rolle den ph.d.-stu-
derende ønsker fra vejleder – facilitator eller ekspert. Data 
stammer fra 6 vejledninger fra efteråret 2020. 

Resultater
Valg af partnerskabsmodel, er måske ikke altid et klogt valg 
til nystartede ph.d.-studerende, som først skal i gang med at 

lære disciplinen ”selvstændighed”. Især hvor den ph.d.- stu-
derende ikke selv har skrevet forskningsprotokollen, ansøgt 
videnskabs etisk komite m.m. Her er risikoen stor for at 
projektejerskabet endnu ikke er etableret. Dette ses i tabel 
2, hvor de ph.d.-studerende (begge > 6 måneders erfaring 
som ph.d.-studerende) efter søger ekspert og produkt- vej-
leder rollen. Derfor er partnerskabsmodellen måske ikke 
den optimale valg først i ph.d.-forløbet, og kan med fordel 
udskydes til senere.  

Tabel 2: Evaluering af vejledningsforløbene

Vejlednings fokuspunkter
Ph.d.- studerende X1 Ph.d.- studerende X2

Vejledning 1            Vejledning 2          Vejledning 1           Vejledning 2 Vejledning 3        Vejledning 4          

Hvem taler (studerende eller vejle-
deren) under vejledningen? 50/50 60 (ph.d.) /40 

(vejleder)
30 (ph.d.) / 70 

(vejleder)
30 (ph.d.) / 70 

(vejleder)
30 (ph.d.) / 70 

(vejleder)
30 (ph.d.) / 70 

(vejleder)

Opleves initiativ fra studerende/ 
Sker der aftale for nyt møde? Ja/ja Ja/ ingen ny 

aftale Ja/ja Mindre grad/ja Mindre grad/ja Mindre grad/ 
ingen ny aftale

Hvad ønsker den studerende fra 
vejlederen – en Facilitator eller 
Ekspert?

Facilitator Facilitator/    
Ekspert

Facilitator/   
Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert

Hvilken vejleder strategi opnås? Proces Proces og 
produkt

Proces og 
produkt Produkt Produkt Produkt

Antal spørgsmål fra vejleder, og 
hvilke 3 typer stilles oftest?

14 sp. (hvad, 
hvordan, 
 hvilke)

5 sp (hvor, 
hvordan, hvad) 14 sp (hvad) 12 sp (hvad, 

hvordan) 10 sp (hvad) 10 sp (hvad)

Antal spørgsmål fra Ph.d.-studerende 
(hvilke 3 benyttes oftest) 

5 sp (hvad, 
hvilke)

7 sp (hvad, 
hvordan) 5 sp (hvad) 12 sp (8 * hvad 

synes du?)

14 sp (12 * 
hvad synes 

du?)

11 sp (8 * hvad 
synes du? hvad 
skal jeg gøre, 

hvordan)

Benyttes opsummering inden  
mødets afslutning? Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Overholdes aftale indgået fra sidste 
møde? Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Diskussion og konklusion
Hvis partnerskabsmodellen ikke er det optimale valg først i 
ph.d.-forløbet, hvad er så det bedste valg? Måske en tilgang 
præget af hands-on, når ph.d.-studerende efterspørger pro-
dukt-vejledning og ikke proces. Hands-on er måske et bedre 
valg, indtil et solidt projektejerskab er blevet etableret hos 
den ph.d.-studerende. Et kendetegn ved begge ph.d.-stu-
derende er at deres protokol og ansøgning hos videnskabs 
etisk komite er udarbejdet af deres hovedvejleder. Hvilket 
ikke fremmer ejerskab eller kendskab til projektet. Dette 
er også overvejelser som bør indgå, når vejleder træffer 
beslutning om valg af vejleder-strategi. Som vejleder bør 
det overvejes jævnligt om det er tid til at skifte strategi, når 
vejledningerne ikke fungere efter hensigten. I dette ud-
viklingsprojekt, har jeg fundet partnerskabsmodellen og 
proces-rollen som de ideelle vejledningsredskaber, men 
det har ikke fungeret optimalt da de ph.d.-studerende ikke 
havde etableret deres selvstændighed som forsker. Måske 
er partnerskabsmodellen ikke det kloge valg til nystartede 
ph.d.-studerende. I stedet ønsker de ph.d.-studerende en 

mere produkt-orienteret eller hands-on strategi. Når selv-
stændigheden er opbygget hos ph.d.-studerende, kan en 
mere krævende vejlederstrategi benyttes som f.eks. part-
nerskabsmodellen. 

Hvis du er i tvivl om et universitetspædagogikum et noget 
for dig, så kan det varmt anbefales. Jeg har fået sparrings-
partnere fra hele regionen, som arbejder med de samme 
problemstillinger og udfordringer som fylder i min hverdag. 
Ønsker du at vide mere om ph.d.-vejledning kan litteratur 
skrevet af Gitte Wichmann-Hansen anbefales, da hendes 
forskningsfelt er vejledning.
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blandt ph.d.-studerende på Aarhus Universitet. 2013. 



MARTS 2021   |   RADIOGRAFEN   |  17

Tjek dine indefrosne feriepenge
Til foråret 2021 udbetales den del af de indefrosne feriepenge, der ikke 
blev udbetalt i efteråret, hvor du kunne få op til 3 uger udbetalt. Læs her, 
hvordan du skal forholde dig.

Din arbejdsgiver har indberettet dine 
indefrosne feriepenge til Lønmodtager-
nes Feriemidler. I starten af 2021 vil du 
få et brev i e-Boks, hvor du skal tjekke 
de oplysninger, din arbejdsgiver har 
indberettet. I denne artikel kan du læse, 
hvordan du kan få de resterende to 
ugers indefrosne feriepenge udbetalt.

Du modtager en opgørelse over 
indefrosne feriepenge
Hvis du har været i job i perioden 1. sep-
tember 2019 til 31. august 2020, så har 
din arbejdsgiver slut december 2020 
indberettet dine indefrosne feriepenge 
til Lønmodtagernes Feriemidler.

I starten af 2021 får du et brev fra Løn-
modtagernes Feriemidler i din e-Boks, 
om at du skal tjekke de oplysninger, din 
arbejdsgiver har indberettet.

Så meget har din arbejdsgiver 
indberettet
Din arbejdsgiver skal indberette 12,5% 
af din ferieberettigede løn (før skat) 

for perioden 1. september 2019 til 31. 
august 2020. Den ferieberettigede løn 
er fx:
• Din faste løn hver måned
• Overarbejde
•  Faste tillæg fx funktions- og  

kvalifikationstillæg mv.
• Optjent bonus eller provision
• Løn under sygdom
•  Løn under barselsorlov, hvor du  

har modtaget enten fuld løn eller 
pension.

•  Feriepenge har du ikke optjent, hvis 
du hverken modtog løn eller pension.

Du skal også være opmærksom på, at 
du ikke optjener ferie af de dage, hvor 
du fx har afholdt ferie eller ulønnet 
orlov i perioden.

Hvis du har været på barselsorlov i 
indefrysningsperioden, har du kun op-
tjent feriepenge i den del af din barsel, 
hvor du har modtaget løn eller pension.
Har du været ansat og modtaget løn 
eller pensionsindbetalinger, mens 

du har været på barselsorlov, har du 
optjent feriepenge på baggrund af din 
sædvanlige løn, du modtog i de senest 
4 uger, hvor du fik fuld løn under bar-
selsorloven og ikke kun af pensions-
indbetalingen.

Hvis du allerede har fået 
udbetalt 3 ugers indefrosne
feriepenge
Har du ikke fået de 3 ugers indefrosne 
feriepenge udbetalt, er det sket på 
baggrund af 12,5% af din A-indkomst 
inkl. AM-bidrag, da din arbejdsgiver 
ikke var forpligtet til at indberette dine 
feriepenge til fonden før 31. december 
2020.

Du kan derfor have fået udbetalt for 
meget eller for lidt, da udbetalingerne 
ikke tog højde for f.eks. barsel eller 
afholdt ferie i optjeningsperioden. Er 
det tilfældet bliver det korrigeret i de 
resterende to ugers feriepenge, som 
fortsat er indefrosset, og som forventes 
udbetalt efter ansøgning til foråret.

Indefrosne feriepenge: få de resterende to uger 
udbetalt
Feriepenge, der er optjent fra 1. september 2019 til 31. august 
2020, kan du få udbetalt. Hvis du har været i beskæftigelse i 
hele perioden, svarer det til fem ugers feriepenge. 
Har du kun arbejdet en del af perioden, vil du få forholdsmæs-
sigt mindre udbetalt.

Tre ugers feriepenge var til udbetaling i efteråret 
2020
De første tre uger, optjent i perioden 1. september 2019 til 31. 
marts 2020 kunne du få udbetalt frem til 1. december 2020.

Feriepengene for de sidste to uger kommer til 
udbetaling i foråret 2021
De resterende to ugers feriepenge, som du har optjent i pe-
rioden 1. april til 31. august 2020, vil du kunne ansøge om i 
foråret 2021, når der på Borger.dk åbnes op for ansøgningerne.

Sådan får du de 2 ugers feriepenge udbetalt
Det vil være Lønmodtagernes Feriemidler, der udbetaler ferie-
pengene til din NemKonto og ikke din arbejdsgiver.
Du skal være opmærksom på, at udbetaling er frivillig og derfor 

ikke sker automatisk, så hvis du ønsker dem udbetalt nu og 
ikke først når du går på folkepension, skal du søge om det i 
foråret 2021.

Den præcise dato for ansøgningsfristen kendes endnu ikke. 
Radiograf Rådet følger udviklingen tæt og opdaterer vores 
hjemmeside, når ansøgningsfrister og ansøgningstidspunktet 
offentliggøres.

Du kan stadig nå at få de tre ugers feriepenge fra 
efteråret med
Hvis du ikke fik ansøgt om at få de første tre ugers feriepen-
ge udbetalt senest indenfor ansøgningsfristen, vil der være 
mulighed for at du kan vælge at få alle de 5 ugers feriepenge 
udbetalt til foråret.

Hvis du har fået udbetalt de 3 ugers indefrosne feriepenge i 
efteråret 2020, blev dine feriepenge beregnet på baggrund af 
oplysninger i e-indkomst fra 1. september 2019 til 31. marts 
2020 og ikke på baggrund af indberetninger fra din arbejds-
giver. Hvis du hhv. har fået for meget eller for lidt i forhold til 
de faktiske optjente feriemidler, vil dette blive reguleret i de 
tilbageværende feriemidler.

        Homma Yusuf, Juridisk konsulent
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EFRS har, trods covid-19 situationen, 
været særdeles aktive i det forløbne år 
med de mange forskellige aktiviteter 
der arbejder og nogle af dem vil blive 
omtalt her.

Webinarer
Flere af Radiograf Rådets medlemmer 
har allerede stiftet bekendtskab med 
de webinarer der har været udbudt i 
2020 og på mødet blev det fastslået at 
nogle af disse har været succesfulde: 
da næsten 13000 radiografer deltog i 
webinarserien ”Radiation Protection 
in Computed Tomography”, mens 3911 
deltog i ”Radiation Protection in Radi-
otherapy”.  

Publikationer
I 2020 har EFRS – i samarbejde med 
ekspertgrupper af radiografer - udar-
bejdet publikationer om blandt andet 
patientens rolle i radiografisk prak-
sis, audits og strålebeskyttelse. Disse 
publikationer er vejledende og kan 
sikre udviklingen for professionen i de 
enkelte lande. På mødet blev publi-
kationerne godkendt som officielle 
EFRS-dokumenter og kan nu frit 
anvendes.

Arbejdsgrupper/komitéer
Som tidligere nævnt har EFRS særde-
les aktive arbejdsgrupper og komitéer 
nedsat i de radiografiske specialer 
og subspecialer, og der blev denne 
gang fremhævet bidrag fra specielt: 
”Radiotherapy Committee”, ”Nuclear 
Medicine Committee”, ”New EFRS 
Research Committee”, ”Ultrasound 
Surveys Working Group” og ”EFRS/

            AGM 2020 
Radiograf Rådet er medlem af EFRS (European Federation of Radiographer Societies) og 
den 13. februar 2021 blev AGM (Annual General Meeting) afholdt. Denne gang som virtuel 
kongres med 90 deltagere heraf 27 stemmeberettigede. AGM-mødet var udskudt fra no-
vember 2020 grundet covid-19.

        Claus Brix, fagchef

ISRRT Artificial Intelligence Working 
Group”.  

Samarbejdspartnere
EFRS søger til stadighed at sikre 
indflydelse og kendskab til vores pro-
fession. ESR (ECR) samarbejdet er 
udviklet yderligere siden 2019 og der 
var rekordmange bidrag af radiogra-
fer til oplæg på ECR 2020 og 2021.  
Samarbejdet med CIRSE, EURAMED, 
EANM og ESTRO er kun et udsnit af de 
samarbejdsorganisationer der nu er på 
EFRSs liste og antallet øges hele tiden.

Medlemmer
Medlemstallet i EFRS øges ligeledes 
kontinuerligt og er indenfor de sidste 3 
år øget med 15 organisationer!  Denne 
gang blev der behandlet ansøgere fra 
Palæstina, Israel og UAE.  Der synes at 
være prestige i at være en del af dette 
selskab. Landene udenfor Europa 
bliver dog ikke fuldgyldige medlemmer 
men ”affiliate members”.

Radiograf Rådet og EFRS
Radiograf Rådet har været en del af 
EFRS siden starten for 13 år siden.  
Vores medlemmer yder et stort bidrag 
i EFRSs ekspertgrupper, hvor de 
videnskabelige programmer til kon-
ferencer udarbejdes og publikationer 
produceres.  Mange danske radiogra-
fer har via disse kanaler fået mulighed 
for at deltage som oplægsholdere, eller 
indgå i samarbejde omkring radiogra-
fisk udvikling.  

I de seneste år har Radiograf Rådets 
formand Charlotte Graungaard Fal-

kvard siddet i EFRSs Board, og på 
AGM 2020 (2021) blev hun enstemmigt 
valgt som Vicepræsident for EFRS, og 
det var en stor anerkendelse af Radio-
graf Rådets formand og den profession 
vi i dag står med i Danmark.

EFRS i 2021
EFRS har en omfattende aktivitetsplan 
for 2021 (indbefattet i ”Strategic Plan 
2019-2022”) og denne kan findes detal-
jeret på EFRSs hjemmeside. Som med-
lemmer vil I se EFRSs arbejde i form 
af danske oplæg på internationale kon-
gresser og medvirkende i publikationer. 
Danske radiografer vil i øget omgang 
få mulighed for at vidensdele interna-
tionalt, mens der løbende vil komme 
en række EFRS-undervisningstilbud i 
form af webinarer. Med en dansk post 
som Vicepræsident i EFRS vil vi kunne 
se frem til øget politisk indflydelse euro-
pæisk, internationalt og nationalt til 
gavn for vores profession.

Public Awareness Campaign
AGM 2020 blev afsluttet med premiere 
på ”EFRS Public Awareness Cam-
paign” – en specialfremstillet film der 
fremadrettet skal bruges internatio-
nalt til at sætte fokus på vores profes-
sion. Filmen, der er lavet af Radiograf 
Rådets kommunikationsmedarbejder 
Troels Jeppesen, fik mange roser med 
fra mødets deltagere.

Den næste generalforsamling bliver af-
holdt i Tuusula/Helsinki november 2021. 

Du kan læse alt om EFRS på  
www.efrs.org



For at få Danmarks bedste studiekonto, skal du samle hele din privatøkonomi hos Lån & Spar  
og være medlem af Radiograf Rådet. Du får 3% i rente på de første 20.000 kr. – derefter 0,00%. 
Du får studiekontoen på bag grund af en almindelig kreditvurdering. Du kan have studie kontoen  
i op til 3 år efter endt uddannelse. Hvis du bruger hele din kassekredit på 50.000 kr., vil det koste 
dig 625 kr. i omkostninger efter tre måneder. Stiftelsesomkostninger 0 kr., debitorrente (var.)  
5,09%, ÅOP 5,09%. Efter tre måneder skylder du 50.625 kr. Kreditten er gældende indtil videre 
og uden faste afdrag. Alle rentesatser er variable og gældende 9. maj 2019. 

på din
lønkonto

Lån &
 Spar Bank A/S, H

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

Når du er medlem af Radiograf Rådet, kan du få en  
studie konto hos Lån & Spar. Med 3% på kontoen  
kan du faktisk få penge ud af at have penge i banken  
– og hvis du skal bruge en kasse kredit på op til  
50.000 kr., er Lån & Spar blandt de billigste.

Der er meget mere. Se alle dine fordele på  
studiekonto.dk. Ellers send en mail til  
radiografbank@lsb.dk eller ring  
på 3378 1987 og book et møde.

Studiekonto – ganske kort
 Du får 3% i rente på de første 20.000 kr.  

– derefter 0,00%
 Vælg en kassekredit på op til 50.000 kr.  

Du betaler kun 5% i rente
 Visa/Dankort og MasterCard  

– med samme pinkode 
 StudieOpsparing – som giver 0,05% i rente
 Gebyrfri hverdag
  Behold dine fordele i op til 3 år efter endt studie
 Søg nemt og hurtigt via mobilen. 

Download app’en Zapp og søg om en studiekonto.

Få Danmarks
bedste 
studiekonto
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RSD – RADIOGRAF  
STUDERENDE I  DANMARK

V E L K O M M E N  T I L  
E T  N Y T  S E M E S T E R ! 

Så blev det tid til et nyt semester. Der er stadig corona og online 
 undervisning, men forhåbentligt ses vi snart på skolens lokaler igen. 

Gæk gæk gæk – vores navn er blevet væk 
Vi fra RSD er i påske humør, og afholder der-
for en lille påske konkurrence. Den foregår 
på vores Facebook: RSD – radiograf stude-
rende i Danmark. Konkurrencen foregår 

dagene op til  påske, så følg med! 

VIDSTE DU AT RADIOGRAF RÅDET  
SAMARBEJDER MED LÅN OG SPAR BANK? 
Som studerende og medlem af 
Radiograf Rådet kan du søge om en 
studiekonto hos Lån og Spar. Du får 
masser af kontante fordele. 
 

Søg nemt og hurtigt via Lån & Spars 
app Zapp. Du finder den der, hvor du 
henter dine apps. Se alle dine mange 
fordele på www.studiekonto.dk 

Lån og Spar holder også ofte en 
masse konkurrencer hvor du f.eks. 
blandt andet kan vinde et gavekort til 
netto på 1000 kr. 

Påske-
konkurrenc



VIL DU SIDDE I  
RSD'S BESTYRELSE? 
Lige nu står vi og mangler to bestyrelsesmedlemmer 
fra Københavns Professionshøjskole. 

Kunne du tænke dig at være med til at arbejde med 
studiepolitik, 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 
møder otte gange om året! 

For at høre mere kontakt os på Facebook: RSD  
– radiograf studerende i Danmark, eller på mail:  
rad.stud.dk@gmail.com



Stillingsopslag

HAR DU LYST TIL 
NYE UDFORDRINGER?

RADIOGRAF RÅDETS REGIONER 
søger interesserede radiografer til at stille op som delegerede 

og/eller regionsbestyrelsesmedlemmer samt som deltagere i regionsgeneralforsamlingerne.

På vores Regionsgeneralforsamlinger skal vi vælge de radiografer, der ønsker at tale deres 
kollegaers sag de næste tre år. Du vil få indflydelses, ikke blot på regionsbestyrelsens virke,

 men også de beslutninger der træffes i Radiograf Rådet centralt. 

Som regionsbestyrelsesmedlem og/eller delegeret, skal du have interesse i at følge  
med i Radiograf Rådets arbejde, lokalt såvel som centralt. I 2023 skal du deltage i 

Radiograf Rådets kongres.

Vi ønsker:
Radiografer med faglig og politisk interesse.

Radiografer som vil have indflydelse på Radiograf Rådets arbejde og udvikling.

Vi kan tilbyde:
Fællesskab med andre radiografer.

Inspirerende læsning om Radiograf Rådets virke.
Fri transport til kongressen og lækker fortæring.

Du kan stille op til alle poster på selve generalforsamlingen. Se hvornår din region 
afholder generalforsamling på et af de foregående opslag.

Vi glæder os til at se dig

Regionsformændene
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Dato Seneste 
 tilmelding Tema Sted Arrangør Information 

og tilmelding Pris

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

18-19/3 2021 se link
BIR Annual Radiotherapy 

and Oncology Meeting 2021
London BIR www.bir.org.uk se link

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

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

London
www.radiograf.dk

kr. 2250 (kr. 3375 
ikke medlemmer)

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

23/4 2021 15/3 2021 DUDS Årsmøde København DUDS www.duds.dk
gratis (medlemmer af 

DUDS prioriteres)

1+2/6 2021 EKSTRA
der optages på 

venteliste
Ortopædisk Radiografi - det 

perifere skelet
Odense Radiograf Kurser på vej

3695 kr (5495 kr  
ikke medlemmer)

 2021 flyttes til 2022 se link
Nordic Congress of Radiol-

ogy 2021
Helsinki NCR/NSR ncr2021.fi se link

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

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

8-9/6 2021 se link Canon CT Brugermøde Nyborg Tromp medical trompmedical.dk se link

9/6 2021 9/5 2021
Årsmøde Kvalitets- og stråle-

beskyttelseskoordinatorer
Odense Radiograf Kurser www.radiograf.dk

kr. 660 (kr 990  
ikke medlemmer)

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

23-27/8 2021 OPTAGET Radiografisk Pædiatri Nuuk/Grønland Radiograf Kurser kun for ansatte i NUUK

31/8 2021 30/6 2021
Mammografi fokus 

ergonomi
Aarhus RadiografKurser www.radiograf.dk

kr. 1200 (kr. 1800  
ikke medlemmer)

6-10/9 2021 se link CT Aarhus
Center for kompetenceud-

vikling/Region Midt
rm.plan2learn.dk se link

23-24/9 2021 23/8 2021
PET/CT - PET/MR skandina-

visk fagkursus
København

Radiograf Kurser/ Norsk Radio-
grafforbund

www.radiograf.dk dkr. 3750

27/9-1/10. 2021 30/8 2021 mammografiscreening København
Københavns Professionshø-

jskole
phmetropol.dk/kurser kr. 7300

28-30/9 2021  
(flyttet fra maj 2021)

se link Mammografi (215238) Aarhus
Center for kompetenceud-

vikling/Region Midt
rm.plan2learn.dk se link

2+3/11  2021 2/9 2021
Ortopædisk Radiografi - det 

perifere skelet
Odense Radiograf Kurser www.radiograf.dk

kr. 3695 (kr. 5495  
ikke medlemmer)

25/11 2021 25/9 2021 Radiografisk Pædiatri Aarhus Radiograf Kurser www.radiograf.dk
kr. 1250 (kr. 1875  
ikke medlemmer)

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 modta-
get fra arrangørerne, ligesom flere muligvis er ændret efter Radiografens deadline. Tjek derfor også ved arrangørens hjemmeside.
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Radiograf Rådet har fået 
fremstillet yoyo der er 
afprøvet i felter indtil 1.5T 
(se artiklen i Radiografen 
november 2020)

Du kan som medlem  
af Radiograf Rådet  
bestille disse for:  

57 kr/stk  
inkl. moms – hertil 
kommer  forsendelse.

MR-KOMPATIBEL

- KORTHOLDER
YOYO 

Skriv din bestilling på  
kontakt@radiograf.dk 

med antal,navn, mail- og 
 leveringsadresse, hvorefter 
vi meddeler dig det endelige 

beløb du skal overføre  
til os. (reg. 1551 konto  

nr. 310 106 5545.)



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

Region Hovedstaden:

REGIONSFORMAND
Stinne Lausten Munthe-Brun
T: 2074 0093
E: stinne.lausten.  munthe-
brun@regionh.dk 

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

2. NÆSTFORMAND
Anette Rosenklint
T: 2065 4848
E:  anro@geh.regionh.dk
a.rosenklint@webspeed.dk  

Region Sjælland:

REGIONSFORMAND
Peter Butty
T: 2134 1790
E: ptb@regionsjaelland.dk

Ledernes repræsentant:

LEDERREPRÆSENTANT
Pica Ann Blackburn Andersen   
E: Pica.Ann.Blackburn.
     Andersen@rsyd.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 

Radiograf Rådets Kontor:

KOMMUNIKATIONS-
KONSULENT
Troels Jeppesen
T: 3537 4339
M: 2214 2414
E: troels@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 

JURIDISK KONSULENT
Homma Yusuf
T: 2789 2360
E: homma@radiograf.dk

FAGLIG KONSULENT
Shady Khalil
T: 2621 9140
E: Shady@radiograf.dk

Afsender: Radiograf Rådet, H.C.Ørstedsvej 70, 2. sal, 1879 Frederiksberg C
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