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Inden for radiograffaget er mammografien
et speciale der fylder meget lidt på uddannelsen. Alligevel er det et speciale der er
helt unikt.
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Vi har fået en stor gave forærende. Vi
har fået den fane, som vi i mange år har
ønsket os.
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Debatindlæg af Torben Kirk Lehnskov,
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FORMANDEN HAR

ORDET
ER FAGLIGHEDEN
UDFORDRET?
Selv om det for
tiden handler meget
om overenskomst,
varslet strejke,
Forligsinstitution,
løn og ligeløn med
meget andet, så er radiografer først og
fremmest optaget af faglighed.
I løbet af de seneste uger har jeg talt
med medlemmer, der uafhængigt af
hinanden, har problematiseret over
udfordringer, som de oplever udfordrer
fagligheden. Og det synes jeg egentlig er en dialog vi alle bør have med
hinanden.
Udfordringerne tager formentlig
deres udspring i produktionskrav og
manglende personale. Hvis vi tager
den klassiske, som jeg også husker fra
jeg var radiograf i klinikken, ja og faktisk helt tilbage til min elevtid, så taler
jeg her selvfølgelig om den mangelfuldt udfyldte henvisning og den efterfølgende visitation. Der hvor jeg arbejdede var vi udsat for en praktiserende
læge, hvis henvisninger indeholdt
den ønskede konventionelle undersøgelse og så en fast frase: ”Hvorledes
ser knoglerne ud?”. Og det var så det.
Der blev gjort adskillige forsøg fra
radiolog-side på at øge kvaliteten af
den pågældende læges henvisninger
uden at det gav noget resultat. Og vi
nåede aldrig i mål. I stedet blev det
til en morsomhed – ”hvorledes ser

knoglerne ud?” – og så effektuerede
vi bare hans ønsker. Jeg er så gammel
at jeg har været radiograf før vi blev
autoriserede - om det er en særlig god
undskyldning skal jeg ikke bedømme,
men i hvert fald var det ikke god radiografi. Men tilbage til sagen.

Lad os debattere
dette emne og
lad os give det så
mange nuancer
som muligt og lad
os gøre det her i
Radiografen.
Af de beskrivelser og eksempler jeg
har fået i de seneste uger, så sker
der en form for resignation, som det
også skete for mig og mine kolleger i
90´erne, der påvirker fagligheden, og
lige efter følger påvirkning af arbejdsglæden.

strålehygiejne og fremstilling af præcist
diagnostisk materiale. Og det behøver
jeg jo slet ikke forklare en radiograf. Og
det er jo der fagligheden står sin prøve.
Vi skal tage ansvaret for patienten, for
det er vi de eneste der kan.
I dag har vi så også en autorisation,
der forpligter os. Og det indeholder i
min optik pligten til at gøre det fagligt
rigtige både etisk, moralsk og i forhold
til de regler, vi har på området. Autorisationen giver os faktisk ikke mulighed
for at gøre det lette - heller ikke selv
om det giver produktionsmæssige udfordringer.
Ovenstående er blot et enkelt element
af det vi har drøftet, men mon ikke du er
inde i tankegangen allerede? Er den engagerede radiograf en velsignelse eller
en der skaber dårlig stemning?
Min opfordring og udfordring til jer er:
Lad os debattere dette emne og lad os
give det så mange nuancer som muligt
og lad os gøre det her i Radiografen.
Altså: Er vores faglighed udfordret?
Send dit input til redaktion@radiograf.dk.
Størst af alt er fagligheden.

Vi ved jo alle, at det er væsentligt hurtigere at udføre en undersøgelse end
at tage dialogen. Men det handler om
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KORT NYT
KAN VI FÅ FAT PÅ DIG NÅR DET GÆLDER?
Når Radiograf Rådet sender informationer
ud til medlemmerne sker det via de kontakt
oplysningerne der er tilknyttet medlemskabet.

Vil du tjekke de
kontaktoplysninger
du har t ilknyttet
dit medlemskab

?

Du kan tjekke dine kontaktoplysninger
ved at benytte QR-koden logge ind på
”min side.
Du logger ind med NemID og får præsen
teret et overblik over dine stamdata,
herfra ændre du let i dine oplysninger
via formularerne. Rettelser slår igennem,
når de er valideret af sekretariatet og
kan tage en hverdag eller to.

Desværre oplever vi ind imellem, at de oplysninger ikke er
opdateret. Det går nok, når det er et nyhedsbrev der ikke
når frem. Helt anderledes forholder det sig hvis det er en
urafstemning eller mulighed for at ansøge om konfliktunder
støttelse.
Vi anbefaler, at du benytter dine private kontaktoplysninger, da
arbejdsgiver kan nægte ansatte adgang til mail og telefon ved
lockout.

RADIOGRAF RÅDET
HAR VARSLET KONFLIKT!
Derfor opfordrer vi ALLE medlemmer tjekker, at det er de rigtige
oplysninger der står registreret under deres medlemskab.

DANMARKS BEDSTE

mindste HOSPITAL
I sidste nummer fortalte vi at Aarhus Universitetshospital er blevet kåret som Danmarks bedste
hospital, men der skal også lyde et stor tillykke til
Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Viborg er det bedste mellemstore hospital.

RADIOGRAFER I VÆLTEN
Radiograf Rådets medlemstal svarer rundt regnet
til 3 pct. af Dansk Sygeplejeråds, hvorfor det ikke
er mærkeligt, at sygeplejerskerne løber med
overskrifterne. Trods vores størrelse er det dog
ikke gået mediernes næse forbi, at vi har varslet
konflikt fra 21. maj – langtfra.
Her kan du se nogle af de steder, hvor vi blev nævnt
de første 24 timer efter, vi afsendte vores konfliktvarsel 22. april k. 9.00. Så selvom vi antalsmæssigt er
få og derfor små i en mediesammenhæng, har vi i den
grad fået hul igennem til offentligheden.
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BESKRIVENDE
ULTRALYDS RADIOGRAF
Vi ønsker at undersøge et eventuelt behov for
en dansk beskrivende
ultralyds radiograf-
uddannelse.
Check QR-koden og
brug 2-5 minutter på
at udfylde skemaet
der kommer frem.

MAMMOGR AFI

- MERE END BARE BRYSTER
Overradiograf Jane Fraenkel, radiograf Julie Rosa Winther Eilertsen og radiograf samt klinisk vejleder
Cecilie Worre Sørensen, Mammaradiologisk afdeling Rigshospitalet Blegdamsvej

Inden for radiograffaget er mammografien et speciale
der fylder meget lidt
på uddannelsen - og
hvor der kan være
en tendens til at der opstår fordomme
omkring, hvad man som radiograf i
mammografien arbejder med i sin
hverdag. Vi har derfor fået mulighed
for at fortælle om mammografien som
speciale, hvilke undersøgelser der foretages på mammaradiologisk afdeling
og hvorfor vi er så glade for at arbejde
lige netop her.
Vi, som radiografer, er med i hele
patientens forløb på en ganske unik
måde. Fra hun kommer til screening
eller udredning i klinisk mammografi,
til afslutningen af hendes forløb og
evt. efterfølgende kontroller. Vi er også
meget forskellige. Det anser vi for at
være en af vores styrker, for så har vi
en bedre mulighed for at møde patienten der hvor de er.
Som radiograf i mammografien skelner man mellem de arbejdsopgaver
der er i mammografiscreeningen, og
de opgaver der findes i den kliniske
mammografi.

Screeningen

SCREENINGSPROGRAMMET I TAL
I perioden 2016-2018 blev der på
landsplan screenet 571.995 ud af
726.883 kvinder i målgruppen for
screeningsprogrammet. Af denne
andel blev 2,4 % genindkaldt til videre
undersøgelse i den kliniske mammografi - med henblik på udredning.
26,1% af disse blev diagnosticeret
med en mammacancer.
I samme periode var der i Region
Hovedstaden 207.680 kvinder i alderen 50-69 år. Af dem blev 153.774
screenet på en af de 5 screeningsklinikker i Region Hovedstaden. Af
denne andel blev 2,4 % genindkaldt
til videre undersøgelse i den kliniske
mammografi med henblik på udredning enten på Rigshospitalet Blegdamsvej eller Herlev-Gentofte. 29,2%
af disse blev diagnosticeret med en
mammacancer.

Screeningsprogrammet er en regional funktion med fem screeningsklinikker fordelt over hele regionen
med et fælles RIS/PACS, central
vurdering af screeningsmammografierne af speciallæger uddannet i
mammaradiologi, et fælles sekretariat på Bornholm og en fælles leder
samt en forankring i Regionsgården

med en enhedschef som formand for
screeningsstyregruppen.
Ved mammografiscreening foretages standardiserede undersøgelser
af asymptomatiske kvinder. Derfor
bruges begrebet klienter i stedet for
patienter.
Fra screeningens begyndelse har
screeningsassistenter og radiografer arbejdet sammen om arbejdet på
screeningsklinikkerne. Som tiden er
gået, er der nu overvejende radiografer
i screeningen - og selvom vi primært
har kvindelige radiografer, er vi glade
for diversitet.
Billedkvalitet betyder rigtig meget i
mammografien. Ligesom ved alle andre røntgenundersøgelser må vi kunne
leve op til en høj standard. Nye kollegaer får tilrettelagt et specialiseret
oplærings- og certificeringsprogram,
hvor de lærer at tage mammografibilleder og vurdere egne billeder. Som
led i certificeringsprogrammet skal
de blandt andet føre kvalitets-logbog
over 200 mammografiundersøgelser
ved hjælp af vores billedkvalitets-værktøj, PGMU (Perfekt, God, Middel og
Utilstrækkelig.) Hver kategori har en
række kriterier.
Der foretages individuel audit to
gange årligt, med fokus på om vores
billedkvalitet lever op til PGMU. Derudover er der billede-audit på hver
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▲

I 2008 påbegyndte man brystkræft
screeningsprogrammet for alle kvinder
mellem 50 og 69 år. Screeningsprogrammets formål er at undersøge

kvinder i denne aldersgruppe for mammacancer, for på den måde at kunne
udrede kvinderne på et tidligt stadie.

screenings klinik månedligt, hvor der
er mulighed for faglig sparring radio
graferne imellem - til optimering af
billedkvaliteten.
Vi stiler altid efter det bedst opnåelige billede, med stråledosis i tanke,
men er somme tider begrænsede af
klientens kunnen og mulighed for at
samarbejde. Når billedkvaliteten er i
orden, giver det de bedste vilkår for
radiologernes arbejde med at granske
disse billeder. Ved formodede maligne forandringer vil klienten blive
kaldt ind til en klinisk mammografi
på Rigshospitalet eller Herlev og fra
årsskiftet i den nyetablerede Afdeling
for brystundersøgelser på Gentofte
Hospital.
Arbejdsdagen i screeningen er præget
af standardiserede undersøgelser. Der
er som nævnt krav til en høj billedkvalitet, men fordi det er en screening af
mange klienter, er der også et krav til
den hastighed hvormed en undersøgelse skal gennemføres. Antallet af
klienter afgøres af antal radiografer på
arbejde, da der bliver inviteret klienter
til hver enkelt radiograf. På grund af
denne intensive måde at arbejde på,
har vi flere fastlagte pauser af mindst
15 minutters varighed og ergonomi i
fokus både under oplæringen og i det
daglige arbejde, hvor vi arbejder meget
selvstændigt.
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Den kliniske mammografi

Radiografernes arbejdsdag i den
kliniske mammografi på Rigshospitalet er ret flydende på den måde, at vi
ikke er låste til faste arbejdsopgaver,
rum eller patienter. Vi har ikke akutte
patienter, så vores arbejdstid er altid
i dagtid og på hverdage. Vi er der for
hinanden og er sammen om at klare
dagsprogrammet, så der er altid en
kollega at spørge om hjælp eller råd.
Vi bedømmer selv kvaliteten af vores
arbejde med feedback fra radiologerne og bidrager ligeligt kollegaer
imellem, men der er altid forståelse
for, hvis du har en dårlig dag.
Alle får en grundig oplæring i vores
specialundersøgelser, der bygger
videre på den oplæring man har fået i
mammografiscreeningen.
For at vores afdeling fungerer optimalt
er det nødvendigt med et tæt samarbejde faggrupperne imellem. Vores
søde og fagligt dygtige sosu’er tager
imod patienter og hjælper med alt, der
ikke er røntgen - og vi hjælper dem hvis
de har brug for det. Vi har en god dialog med vores læger om billedkvalitet
og patientens behov eller begrænsninger i forbindelse med undersøgelsen.
Har vi spørgsmål om bookinger osv.
står vores kompetente sygeplejersker
og sekretærer altid klar med en hjælpende hånd. Alt i alt fungerer vi som

en enhed, med en del opgaveglidning
og gensidig respekt for hinandens
faglighed.
I den kliniske mammografi kommer
patienter med symptomer til udredning og klienter fra screeningen der
er blevet genindkaldt til yderligere
undersøgelse. Desuden har vi kontroller af mammacanceropererede samt
patienter med øget genetisk risiko for
fremtidig mammacancer. Der udføres
også kontroller efter speciel aftale med
lægen.
Når en patient kommer til udredning,
bliver der udført tripeldiagnostik. Det
vil sige:
• Billeddiagnostik - røntgen og
ultralydsundersøgelser.
• Undersøgelse af brystet ved
palpation.
• Biopsi, hvis det er indiceret.
Radiografen tager mammografibilleder af patienten både 2D billeder, men
efter lægens ønske tager vi også tomosyntesebilleder. Tomosyntese er en
”snit-billede mammografi”, hvor røntgenrøret kører ud i en vinkel og tager
snitbilleder, mens røret er i bevægelse.
Snittene giver bedre mulighed for at
adskille kirtelvævet fra en eventuel
cancer og er en stor hjælp f.eks. ved
udredning af tumorer i tæt kirtelvæv.

sidder eller ligger til undersøgelsen,
og kontinuerlig kompression af brystet
sørger for at target ikke flytter sig. Undersøgelsen udføres ofte med henblik
på udredning af mikroforkalkninger,
der kan være forstadier til mammacancer. En tomosyntesevejledt biopsi
foregår efter stort set samme princip,
men i stedet beregnes target ud fra en
tomosynteseoptagelse.

Mammografi før subtraktion

Som radiograf planlægger man undersøgelsens forløb med lægen for at
kunne opnå det bedst mulige samarbejde undervejs. Man har som radiograf ansvaret for den røntgentekniske
del af undersøgelsen og at stå til rådighed ved eventuelle komplikationer.
Lægen har til ansvar at stå for biopsitagningen og begge har ansvar for at
patientkommunikationen er klar og
tydelig, så patientens behov er i fokus.

Diagnose og videre forløb

Mammografi efter subtraktion

Efter at radiografen har taget mammografibilleder, bliver patienten ultralydsskannet af en af vores speciallæger.
Lægen sammenholder røntgen med
det de ser på ultralyd. Hvis lægen
finder en forandring, der kræver nærmere undersøgelse, foretages en biopsi
hvor radiografen assisterer lægen med
steril udpakning til biopsien og med at
yde omsorg for patienten. I de tilfælde
at forandringen ikke kan biopteres
ultralydsvejledt, kan den foretages
røntgenvejledt med stereotaksi eller
tomosyntesevejledt stereotaksi.

Stereotaksi og
Tomosyntesevejledt biopsi

En stereotaksi er en røntgenvejledt
biopsi, hvor “Target” (området hvor
biopsien tages fra) beregnes ud fra
to 15 graders optagelser. Patienten

Inden patienten ankommer til svar på
sin biopsi, er hendes undersøgelse og
biopsisvar blevet drøftet på en tværfaglig konference. Til stede er blandt
andet brystkirurgerne, onkologerne,
patologerne og en radiolog fra den
kliniske mammografi. Når patienten
kommer til svar hos brystkirurgerne,
er der derfor allerede lagt en plan for
hende. Den plan bliver vi på mammaradiologisk afd. efterfølgende en del af
på forskellige måder.

Anlæggelse af jodkorn

Jodkorn, som markering, har på
Rigshospitalet efterhånden erstattet
Franks nålemarkering og i nogle tilfælde coil markeringer.
Et jodkorn er en lille titaniumstift belagt med radioaktivt jod, som indsættes i det område man ønsker at markere i brystet forud for operation. Her
bruger vi et jodkorn på 2 mBq der kan
placeres i bryst eller axil op til 14 dage
før operationen. Forud for neoadjurverende behandling bruges et jodkorn
på 4 mBq der kan blive i bryst eller axil
i op til 6 mdr., hvorefter patienten i de
fleste tilfælde kan planlægges direkte
til operation uden yderligere markering af området på mammaradiologisk
afdeling. På operationsgangen finder
de jodkornet ved hjælp af en geigertæller. At man kan anlægge jodkorn flere

dage i forvejen giver en mere fleksibel
operationsplanlægning end før da en
Franks nål skulle anlægges på selve
operationsdagen.
Jodkorn kan anlægges enten ultralydsvejledt eller stereotaktisk vejledt. Ved
en ultralydsvejledt anlæggelse af jodkorn har radiografen til opgave at assistere lægen, på samme måde som ved
en alm. biopsitagning. Ved en stereotaktisk vejledt biopsi har radiografen
samme rolle som ved en alm. stereotaksi. Efter anlæggelsen af jodkorn tages der to mammografi optagelser for
at verificere jodkornets placering og til
hjælp for de kirurger der skal udføre
operationen. Under operationen vil det
opererede område blive sendt ned til
os som præparat. Her vil radiografen
tage et billede af præparatet, lægen
godkender og dokumenterer at det
relevante område og jodkornet er med
i præparatet og giver derefter besked
til operationsgangen.

MR

En del af mammografien inkluderer
også MR af mamma. MR bruges f.eks.
ved genetiske kontroller hvor patienten
har meget tæt brystvæv, eller i forbindelse med kemobehandling (neoadjuverende) forud for operation for at bedømme om behandlingen virker. Lige nu
er det andre af vores radiografkolleger
på Rigshospitalet, der udfører MR-skanningen, som bedømmes af mammaradiologerne, men i nær fremtid vil vi selv
også stå for denne modalitet. Det er noget vi ser frem til, da vi føler, at det også
er en del af vores speciale.

Fremtiden

I begyndelsen af 2022 bliver mammaradiologisk på Rigshospitalet og Herlev/
Gentofte fysisk sammenlagt - administrativt er vi allerede nu én afdeling. Ved
sammenlægningen bliver vi en selvstændig enhed med ca. 100 personaler fra
alle faggrupper. Sammen vil vi danne et
af Europas største mammacentre.
Der ligger et travlt år foran os med
indkøb af nyt mammografiapparatur til
hele regionen, indkøb af en MR scanner og et nyt RIS/PACS-system. Men
vi glæder os til, at vi om et år på denne
tid vil være godt i gang på vores nye og
helt unikke afdeling.
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Radiograf Rådet

KONGRES 2. DEL 13. MARTS

Den udskudte del af kongressen blev, desværre også afholdt virtuelt. Denne gang var
teknikken god og kongressen forløb uden de store komplikationer.

Da nødkongressen blev afholdt
var håbet stort for,
at den sidste del
ville kunne afholdes fysisk. Den var jo
først til marts. Det har jo så vist sig at
det forholdt sig anderledes, hvorfor
kongressen igen var virtuel. Denne
gang var det med øvede delegerede og
det kunne mærkes. For selvom 2. del
indeholdt debatpunkterne og netop af
den årsag var udskudt, så forløb netop
debatterne disciplinerede og i god ro
og orden.
Nødkongressen var i sig selv at betragte som en fortsættelse af den oprindelige kongres fra oktober, blot med
en meget lang pause. Derfor var de
nødvendige punkter i forbindelse med
afholdelsen fx mødeleder, stemmetæller og diverse godkendelser af formalia, hurtigt overståede.
For at gøre det hele lidt festligt, så
havde hver deltager fået tilsendt en lille
eventpakke, som blev bragt i spil hen
over dagen. I pakken var der påskeæg
og dekoration, og det fineste æg udløste da også en præmie.

De vigtigste punkter
Behandling af medlemsformer

Det første punkt var en ændring i
Radiograf Rådets medlemsformer.
Flere medlemmer, der arbejder mindre end 20 timer, har henvendt sig
gennem årene og spurgt om det er
muligt, at være medlem til et reduceret
kontingent.
Derfor var der på kongressen et oplæg
fra hovedbestyrelsen om ændring i
medlemsformerne, således at medlem8 | RADIOGRAFEN | MAJ 2021

Regioner

2020

Aktive radiografer, overenskomstdækket

1458

Aktive radiografer, overenskomstdækket, under 20 timer/uge

2021

%-tal ifl. aktive

1458

100 %

729

Pr. 1. juli 2021
50 %

Aktive ledige og dagpengemodtagere

298

292

20 %

Studerende på SU eller revalidering - Inkl. videreuddannelse

150

146

10 %

Seniorer

150

146

10 %

Interessemedlemmer, ikke overenskomstdækket

298

292

20 %

*) gælder barsels- og sygedagpenge

mer der går ned under 20 timer/uge
kan forsætte som medlemmer, men
med en kontingentsats der afspejler
deres arbejdsandel.
Det vedtog kongressen og ved samme
punkt blev medlemsformen for efterlønnere/pensionister ændret til det
bredere seniorer, der bedre afspejler et
moderne arbejdsmarked.

HB-sammensætning

Det store diskussionspunkt var sammensætningen af HB. På kongressen
i 2017 var der en debat, hvor kongressen gav klart udtryk for, at der
var behov for en forandring. Det har
Hovedbestyrelsen siden arbejdet med,
ikke mindst en afklaring af hvordan
den forandring kunne tage form, da det
ikke helt entydigt fremgik af debatten i
2017. Især Radiograf Rådets struktur
i almindelighed og Hovedbestyrelsens
sammensætning i særdeleshed, har
været på næsten samtlige møder i
denne kongresperiode. Desuden har
strukturen også være behandlet på de
to regionsbestyrelsesseminarer i kongresperioden, med hjælp fra en proceskonsulent på det ene af seminarerne.

Efter flere behandlinger på HB-møder var der to hovedsynspunkter
tilbage, den ene gik på, ikke at gøre
noget dvs. 12 HB-medlemmer, den
anden gik på 9-modellen, (1 repræsentant fra hver region, RSD og lederne samt to fra formandskabet).
Trods ihærdigt arbejde gennem flere
år har det ikke været muligt at opnå
enighed i Hovedbestyrelsen, hvorfor
der blev fremlagt et kompromis for
kongressen i stedet, med fokus på
lighed mellem regionerne.
Forslaget, der blev vedtaget, gik på
at der fremover skal være 2 hovedbestyrelsesmedlemmer pr. region
og indebærer at hovedbestyrelsen
fremover vil bestå af 14 personer
– formand, næstformand, 1 studerende, 1 leder, samt 2 fra hver af de 5
regioner.
Forinden blev der dog stillet et
modforslag, der gik på 9-modellen.
Modforslaget, der som det mest
vidtgående, blev sendt til afstemning
først opnåede ikke 2/3-deles flertal,
og blev dermed ikke vedtaget.

Kongressens
påske-dekorationskonkurrence!

Kongres-quizzen
Vinderen var Johan
Kensler, der nu er
den glade ejer af
denne flotte kanin!

Vinder Josephine
Fadavi Vadgaard, er nu
den glade ejer af denne
flotte grisebasse!

Regionsgeneralforsamling 
Region Syddanmark
Tirsdag den 8. juni 2021
kl. 16:30 – 21:00
Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25
5500 Middelfart
Tidsplan:

16:30 – 17:00
Kaffe/the og ”det bedste kagebord”
17:00 – 17:05
Velkomst ved formand Lars Jensen.
17:05 – 19:00
Generalforsamling afholdes,
19:00 – 21:00
Spisning. Regionsbestyrelsen er
vært ved 2-retters menu
(obs. tilmelding senest 31. maj)

Dagsorden:

• Valg af dirigent og referent.
• Formandens beretning.
• Fremlæggelse af regnskab.
• Indkommende forslag.
•	Valg af regionsformand.
Lars Jensen genopstiller
•	Valg af regionsnæstformand.
Johnny Jensen genopstiller
•	Valg af 5 regionsbestyrelses
medlemmer.
Sanne Jensen genopstiller
Michael Futtrup genopstiller
•	Valg af 5 suppleanter til
regionsbestyrelse.
•	Valg af delegerede.
•	Valg af suppleanter for
delegerede.
•	Eventuelt.

Coronapas

Deltagelse forudsætter overholdelse af gældende restriktioner på afholdelsestidspunktet,
herunder fremvisning af gyldigt
Coronapas.

Punkter til dagsorden og
opstilling til formandsposten
Der skal gøres opmærksom på,
at anmeldelse af kandidater til

regionsformand og forslag til den
endelige dagsorden, skal være
Radiograf Rådets sekretariat i
hænde senest 3 uger før generalforsamlingen (18. maj 2021).

Studerende

Radiografstuderende i Region
Syddanmark er velkommende til at
deltage i generalforsamlingen.
Der er mulighed for refusion af
kørsel ved arrangeret fællestransport i egen bil. Aftal dette med
lokal TR.
Af hensyn til traktementet og
sikring af pladser*, er tilmelding
nødvendig senest 31. maj til Lars
Jensen larsjensen@radiograf.dk
*Vi forventer at kunne huse 50
personer til den indendørs gene
ralforsamling, hvilket erfarings
mæssigt er pladser nok. Skulle
der mod forventning ikke bliver
plads til alle på grund af stram
ninger i forsamlingsloftet er det
de først tilmeldte der kommer
fysisk med og resten kan deltage
virtuelt
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Fane og synlighed
Det er en stor dag for Radiograf Rådet. Vi har fået en stor gave forærende.
Vi har fået den fane, som vi i mange år har ønsket os.
Claus Brix, fagchef

Et ønske om en fane har med mellem
rum gennem mange år været på
Hovedbestyrelsens dagsorden efter
medlemshenvendelser, men en fane er
en kostbar anskaffelse. Den har vi nu
fået, doneret af Anette Rosenklint, tidligere formand i Region Hovedstaden
og politisk aktiv gennem mange år.
En foreningsfane er ikke bare et
stykke stof for enden af en stang. Med
fanen fulgte ”Håndbog for fanebærere”, som er udgivet af Danmarks
Samfundet. Ved nærmere granskning
i de andre fagforeningers fanehåndbøger, så er det faktisk et ret kompliceret
stykke stof vi har modtaget, og det
bliver ikke bare en klud, som enhver
kan låne og svinge med når der skal
være fest, højtidelighed eller konflikt.
Der er helt særlige regler for hvem og
hvordan den skal håndteres.
Fanen vi har modtaget, er broderet på
grå ren silke, kantsnore og fanekvast
er også silke. Motivet er et skematisk
røntgenrør (inspireret af forsiden af
Kassetten (datidens fagblad) i slut
70erne/start 80erne og udført i silketråd i farverne guld, rød, og gul. Processen er gentaget så der er tale om to
2 faneduge der er syet sammen med et
stykke silke imellem. Metaldelene er
selvfølgelig i messing.
Det færdige resultat er smukt, tungt og
på en gang sart og solidt. Den holder
til kraftig blæst og regn, men skal omhyggeligt tørres og plisseres når den
pakkes sammen.
Fanen blev overrakt til kongressens 2.
del, der desværre var virtuel som den
første, men den 27. april 2021 gjorde
restriktionerne det muligt at afholde
10 | RADIOGRAFEN | MAJ 2021

en lille ceremoni, hvor fanen blev
overrakt og indviet efter de regler som
der nu er for faner. Der blev slået et
søm i for Hendes Majestæt Dronningen, et for Danmark og et for Radiograf Rådet. Derefter blev der afsunget
første vers af ”Når jeg ser et rødt flag
smælde”.
Radiograf Rådets formand Charlotte
Graungaard Falkvard modtog fanen
med tak og ærbødighed og udtalte:
”Det er en smuk og anderledes fane
og på den måde er den egentlig et
godt billede på os. Både som individer
og profession er vi særlige, sjældne og
gjort af et helt særligt stof.”

Radiograf Rådet vil sige tusind tak til
Anette Rosenklint for fanen og vi har
nu har en smuk fane, som markant
repræsenterer vores profession uanset
hvor fanen vil blive anvendt.

RADIOGRAF RÅDETS
NYE SEKRETARIATSCHEF
Efter en længere periode med et alt for stort arbejdspres på Radiograf Rådets formand
skab besluttede Hovedbestyrelsen i slutningen af 2020 at oprette en stilling som leder af
Radiograf Rådets sekretariat.
Troels Jeppesen

Lige efter påske
tiltrådte Christian
Strøm som ny
sekretariatschef.
Ud over at bistå
formandskabet
i Radiograf Rådet med ledelsen af
hele organisationen glæder den nye
sekretariatschef sig til at være med
til at levere endnu mere værdi til
medlemmerne.
”Det giver sig selv, at Radiograf
Rådets sekretariat er til for medlemmerne, og jo mere værdi vi
kan skabe for vores medlemmer,
jo bedre gør vi vores arbejde. Jeg
synes faktisk, vi leverer rigtig godt i
forhold til de muligheder, vi har som
en relativt lille organisation, men
medlemmernes hverdag er presset
af øgede produktivitets- og kvalitetskrav, så når de skal levere mere
og bedre, skal vi følge med og gøre
det samme til dem”, siger Christian
Strøm.
Han mener, at det er meget vigtigt, at
medlemmerne kan mærke, at Radiograf Rådets sekretariat ved, hvordan
det er at være radiograf anno 2021.
Selv er Christian Strøm ikke uddannet radiograf, men cand.scient.
adm., så den nye sekretariatschef vil
prioritere højt at få mest mulig viden
og indblik i radiograffaget.
”Min læringskurve har været stejl fra
dag ét, og det går heldigvis absolut
fremad”, siger Christian Strøm med
et smil på læben. ”Når det er sagt, så
glæder jeg mig voldsomt til at blive

endnu klogere på både medlemmer og
organisation”, siger sekretariatschefen, som til gengæld har megen erfaring med at lede sekretariater. Således
har Christian Strøm siden 2007 stået i
spidsen for sekretariater med 120-140
ansatte først i DM (Dansk Magisterforening) og siden i Finansforbundet,
begge steder som adm. direktør.
”Det er på mange måder en ny udfordring for mig at lede Radiograf
Rådet, og jeg venter mig især meget
af skiftet i forhold til at kunne komme
meget tættere på både medlemmer
og medarbejdere”, siger Christian
Strøm, hvis arbejdsmæssige fortid
dog ikke er helt uden samarbejde
med radiografer.
”Jeg var en af de hovedansvarlige
for indførelsen af de såkaldte ’nye
lønsystemer’ tilbage i 1997 i det nu
hedengangne Roskilde Amt, og her
skulle vi naturligvis også have en lokal lønaftale på plads med radiograferne”, husker Christian Strøm, som
dengang altså sad på den anden side
af forhandlingsbordet.
”Den aftale fik vi på plads, og i det
hele taget bringer jeg en mængde
positive erfaringer med mig fra begge
sider af arbejdsgiver/-tager bordet.
Jeg har været meget privilegeret i mit
arbejdsliv og har håndteret problemer med flere perspektiver. Det tror
jeg skærper evnen til at finde holdbare løsninger”, siger den nyslåede sekretariatschef fra Radiograf
Rådets lokaler på H.C. Ørstedsvej på
Frederiksberg.

BLÅ BOG
BLÅ BOG for Radiograf Rådets nye
sekretariatschef CHRISTIAN STRØM,
som er uddannet cand.scient.adm.
fra Roskilde Universitet. Christian
Strøm har tidligere haft følgende
ansættelser:
2016-2021: Adm. direktør i
Finansforbundet
2007-2016: Adm. direktør i DM
(Dansk Magisterforening)
2006-2007: Forhandlingschef i DM
(Dansk Magisterforening)
2000-2006: HR-chef på Roskilde
Universitet
1998-2000: Vice-HR-chef i Roskilde
Amt (Centralforvaltningen)
1997-1998: HR-konsulent i Roskilde
Amt (Centralforvaltningen)
1995-1997: Leder af forsker
uddannelseskontoret på Farmaceutisk
Højskole (nu Københavns Universitet)
1994-1995: Koordinator i Roskilde
Kommune (Socialforvaltningen)
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HVORFOR KONFLIKT

– ET INDBLIK I MEDLEMSUNDERSØGELSEN
Efter urafstemningen gennemførte Radiograf Rådet
en undersøgelse blandt medlemmerne om resultatet.
Radiografen har spurgt formand Charlotte Graungaard
Falkvard om hvad den viser.
Interview med Formand for Radiograf Rådet, Charlotte Graungaard Falkvard

ok21

Troels Jeppesen

Hvorfor lave en undersøgelse af
en urafstemning?

OK21 har været meget anderledes end
tidligere overenskomstforhandlinger.
Det gjorde sig også gældende for det
resultat, der blev sat til afstemning.
Og vi fornemmede allerede undervejs,
at det delte vandene. Derfor havde vi
efter urafstemningen behov for at få
et indblik i hvilke årsager der var til at
medlemmerne stemte som de gjorde og
hvordan de forskellige elementer fylder.
Og faktisk er både ja´erne og nej´erne
interessante.

Er der mange der har svaret?

Ja, der er rigtig mange der har taget sig
tiden til at svare. Faktisk har hele 1079
medlemmer givet os deres input om
baggrunden for deres stillingtagen til
overenskomstresultatet.

Hvad fortæller undersøgelsen om
årsagen til resultatet?

Der er ingen tvivl om, at lønefterslæb
også spiller en stor rolle for radiografer. Mange radiografer oplever simpelthen, at lønnen er for ringe i forhold til
den klare værdi, vores medlemsgruppe

hver eneste dag er med til at skabe i
sundhedsvæsenet.
Men det der fremgår meget tydeligt og
som har overskygget hele aftalen, er den
store ærgrelse over, at det vi – radiografer – forventede var et overenskomstmæssigt parløb med sygeplejerskerne
alligevel ikke var det hele vejen til målet.
Så den helt store årsag til nej ‘et skal
især findes med begrundelse i, at radiograferne er dybt skuffede over den
kile, det lykkedes arbejdsgiversiden at
sætte ind mellem radiografer og sygeplejersker. Det betyder ikke at lønefterslæbet og rammen findes acceptable af
radiograferne, men den store uretfærdighed har altså overskygget resten af
resultatet.
Nej´et er interessant, men det er ja´et
også og faktisk bliver det tydeligt at der
ikke er stemt ja, fordi aftalen var god,
men primært fordi ja-sigerne ikke har
troen på at det nytter at stemme nej.
Og det giver jo et helhedsbillede af, at
uanset om man har stemt ja eller nej,
så er ingen tilfredse med aftalen.

Hvordan kan du bruge r esultatet
af undersøgelsen i de videre
forhandlinger?

Undersøgelsen er guld værd for det
videre forløb. Det tydelige signal om
utilfredsheden med forskellen mellem
radiografer og sygeplejersker gør, at
det står lysende klart at forskellen skal
nivelleres, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at radiograferne vil stemme
ja på et senere tidspunkt.
Det jeg er mest spændt på, er hvor
afgørende de øvrige elementer som
rammen og lønefterslæbet bliver når
og hvis vi får udlignet forskellen. For
så står de elementer uden skygger og
kan få radiografernes udelte opmærksomhed. Og så kigger vi på det samme
som sygeplejerskerne. Indtil nu er det
det særlige for radiografer, der har
fyldt. Der er ingen tvivl om at det vi
står overfor lige nu, er svært og krævende for alle, men radiograferne har
givet os tydelige svar og det er godt
og trygt. Det er ikke ensbetydende
med at vi får løst det til radiografernes
tilfredshed, men det er et godt skridt
på vejen.

Hvis der bliver konflikt – spørgsmål og svar
I Konflikt-ABC‘en finder du en alfabetisk oversigt over emner og situationer, som relaterer sig til konflikt i
forbindelse med OK21-forhandlingerne om nye overenskomster. Em12 | RADIOGRAFEN | MAJ 2021

ner som arbejdsforhold, ferie, barsel
og økonomi under en konflikt.

Rådet under strejke og lockout, og
hvordan en varslet konflikt foregår.

Brug emnerne til at læse, hvordan du
er stillet som medlem af Radiograf

Konflikt ABC’en finder du på hjemmesiden under vores OK21-temasider.

AFSENDELSE
AF KONFLIKT
VARSEL
Her kan du se situationen trin
for trin efter Radiograf Rådet har
udsendt konfliktvarsel. Bemærk,
at dette kun er gældende, hvis
ikke der bliver lavet en aftale med
arbejdsgiver.

Drøftelse med arbejdsgiver

Parterne drøfter årsag til et evt.
konfliktvarsel

RADIOGRAFERNE LIVE PÅ TV2-NEWS
Radiograferne var på pletten, onsdag den 5. maj, da forhandlerne mødtes i
Forligsinstitutionen for at forsøge at forhandle en ny aftale til radiografer og
sygeplejersker. Fane, balloner og guldmønter var klar da vores forhandlede
blev klapper ind
Det samme var Radiograf Rådets formand, Charlotte Graungaard Falkvard,
da Tv2 News Ole Krohn rapporterede live og hun udnyttede chancen og kom
med på TV2-nevs kl. 8:46.
Se klippet, hvor Radiograf Rådets formand, Charlotte Graungaard F
 alkvard
interviews live til TV2 News foran Forligsinstitutionen.

Afsendelse af konfliktvarsel
den 22. april

Radiograf Rådet afsendte konfliktvarsel den 22. april

Konflikten kan træde i
kraft den 21. maj (ingen
udskydelse)

Konflikten kan træde i kraft den
21. maj ved døgnets begyndelse,
hvis Forligsinstitutionen vælger
ikke at udskyde.
Hvis forligsinstitutionen vurderer, at der måske kan opnås enighed ved yderligere forhandlinger,
kan den udskyde forhandlingerne
med 14 dage.

HVAD SKER DER EFTER
STREJKEVARSEL?

Konflikten kan træde i
kraft den 9. juni (ved
1. udskydelse)

Konflikten kan træde i kraft den 9.
juni ved døgnets begyndelse, hvis
den er blevet udskudt 1 gang og
Forligsinstitutionen vælger ikke at
udskyde 2. gang.

Radiograf Rådet
Varsler strejke
Arbejdsgiverne kan
også varsle lockout

Forligsinstitutionen fremlægger mæglingsforslag

Hvis forligsinstitutionen vurderer,
at der måske kan opnås enighed
ved yderligere forhandlinger, kan
den udskyde forhandlingerne med
yderligere 14 dage.

Konflikten kan træde i
kraft den 23. juni (ved
2. udskydelse)

Konflikten kan træde i kraft den
23. juni hvis Forligsinstitutionen
benytter begge sine to muligheder for 14 dages udskydelse.
Herefter kan en konflikt ikke udskydes længere, selvom forhandlingerne fortsætter.

Forligsinstitutionen indkalder
partierne til forhandlinger/mægling

Partier nikker
ikke til forslaget

Partier nikker
til forslaget

Mæglingsforslag til
urafstemning
Medlemmerne
stemmer nej

Det samlede resultat af
urafstemningen er et ja

Strejke

Regerings
indgreb

Nye
f orhandlinger

Mæglingsforslaget ved
tages og ny overenskomst
træder dermed i kraft
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- RADIOGRAF RÅDET -

OPVARMNING TIL 50-ÅRS JUBILÆUM
Claus Brix, fagchef

Vi roder i arkiverne i tiden op til foreningens 50-års fødselsdag og bringer artikler fra de første år. Dengang
vi hed FRD. Vi dykker denne gang
ned i 5. årgang af ”Kassetten” (1976).
Kassetten fortsætter, men denne
gang kan man spore en vis udbrændthed fra den lille gruppe af ildsjæle.
Artiklerne bliver kortere og de faglige
af dem udebliver. Årgangen bliver
præget af kritiske indlæg og modsvar
fra redaktionen, og det fremmer ikke
ligefrem dennes motivation for at fort-

sætte - man efterlyser en ny redaktion
der kan puste liv i bladet.
Stillingsannoncerne bugner. Radigrafen er opdaget af sygehusene og
er en eftertragtet vare. Hvidovre har
anskaffet sig en EMI-scanner hvor et
singlesnit kan tages på 20 sekunder. Et
Landskursus over 3 dage ser dagens
lys – det trækker de fleste radiografer i
Danmark til der gerne brugte en weekend til at høre om breddden i radiografien og så få FRDs kongres med som
bonus. Her er lidt udpluk fra 1976.

ET UDPLUK FRA FRDS BESTYRELSES
ORIENTERING TIL MEDLEMMERNE I 1976-77:
”Der er i den senere tid fremkommet
en del kritik af bestyrelsens arbejde.
I bestyrelsen har man efterhånden
fået den opfattelse, at der er planer
om at danne en alternativ forening
for radiografer.
Bestyrelsen vil i den forbindelse
gerne gøre det klart, at man selvfølgelig altid er parat til at modtage kritik med et sagligt og reelt
indhold. En sådan kritik vil kunne
hjælpe til at forme FRD’s politik
efter medlemmernes ønsker, hvilket
absolut er bestyrelsens hensigt.
Man skal blot altid tænke på, at der
er 2 parter i en forhandling, og at
man ikke altid kan få, hvad man vil
have blot ved at knipse med fingrene. Det værste der kan ske for os
er, at FRD splittes. Hvis dette sker,
vil begge foreninger komme til at
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stå meget svagt i enhver forhandlingssituation.
Som bekendt er bestyrelsen valgt på
generalforsamlingen. Dette er altså ensbetydende med, at generalforsamlingen
er foreningens øverste myndighed og
ikke bestyrelsen. Hvis medlemmerne
ikke er enige med bestyrelsen i dens arbejde, står det medlemmerne frit for at
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Her kan man fremkomme
med klager og forslag til ændringer af
bestyrelsens politik eller ganske simpelt henstille til bestyrelsen om at gå
af. Bestyrelsen vil ikke sidde en sådan
henstilling overhørig.”

GENERALFORSAMLING

Der afholdes landsmøde for radiografer
kombineret med generalforsamling i
dagene 7. – 8. – 9. oktober 1977.

Stedet er: CENTRALSKOLEN,
HERLEV SYGEHUS
Landsmødet starter fredag den 7.
oktober kl. 18.30 – 19.00 med registrering og slutter søndag omkring middag
med rundvisning på Herlev Sygehus.
Tilmeldingsblanket er tilsendt samtlige medlemmer.
Der skal på generalforsamlingen
være valg til bestyrelsen.

ELEVMØDE I KØBENHAVN

Der blev den 22. marts afholdt elevmøde i København med fremmøde af
20 elever. På dette møde blev der nedsat et elevråd, bestående af en repræsentant fra hvert uddannelsessted, samt
Keld Karlsmark, som repræsentant
for bestyrelsen. Dette råd besluttede at
mødes en gang om måneden.
På disse møder har der bl.a. været

diskuteret den uddannelsesbog, som
findes for eleverne i København. I denne
bog får eleverne bl.a. en opgave, som går
ud på at klarlægge alt fra A til Z omkring
en pt.
Karakteren for denne opgave, ønsker
man fra skolens side, skal tælle med
i den slutkarakter, eleven får ved den
praktiske prøve.
Dette er man utilfreds med fra elevernes side.

ISRRT

Som tidligere nævnt skulle et af hovedemnerne på Island være ”The Role”.
Det er også tidligere nævnt, at man fra
FRD’s side var utilfredse med beskrivelsen af radiografens evne til observations- og plejemæssige omkring pt.
Her er forslaget til tilføjelsen:
Radiografen skal drage omsorg for,
at der ydes pt. den optimale sygepleje,
under pt’s ophold på røntgenafdelingen,
det være sig både under selve undersøg
elserne som under pt’s ventetid.
Det er derfor nødvendigt for radiografen at observere pt. meget intenst, og
dette indebærer, at radiografen gennem
sin uddannelse skal være i stand til:
1. Kontrollere puls, BT, temp. og
respiration.
2. Kunne skifte infusionsvæsker og
lign.
3. Kunne beherske steril teknik fuldstændigt.
4. Være i stand til at vurdere pt’s
bevidsthedsniveau.
5. Kende alle former for allergi
reaktioner, og kunne iværksætte
øjeblikkelig behandling.
6. Beherske alle choksymptomer, især
anafylaktisk chok og kunne iværksætte øjeblikkelig behandling.
7. Kunne afgøre, hvorvidt pt’s tilstand
er således, at pågældende undersøgelse kan udføres uden risiko for
en forværring af pt’s tilstand, eller
om der skal kontaktes en læge for at
foretage en vurdering af behovet for
undersøgelsen.
8. Kunne afgøre hvilken metode, der
skal anvendes for at undersøge pt’s
mest skånsomt, og samtidig helst
på en måde, hvorved man opnår den
optimale billedkvalitet.

9. Sørge for, at pt. ikke udsættes for
unødvendig stråling og vurdere om
ændringer i pt’s tilstand kræver
lægebistand.
10. Kunne vurdere, hvorvidt der foreligger alle oplysninger, det være sig
blodprøver, øjenundersøgelser eller
lign., der er nødvendige, før man kan
tillade sig at starte undersøgelsen.

AVANCEMENT

Det kan måske undre nogen, at man i
Hvidovre søger radiografer til 1. assistentstillinger. Der er som bekendt ikke
nogen endelig afgørelse omkring disse
stillinger mellem FRD og DSR. Hertil
kan oplyses, at der er tale om en særaftale mellem Københavns Kommunes
Sygeplejerske-forening og Københavns
Kommune angående Hvidovre Sygehus. Man har der normeret 1. radiografstillinger, til forskel fra andre hospitaler,
hvor stillingerne er normeret sygeplejerske/radiograf 1. assistentstillinger.
Lønnen for de som ansættes i Hvidovre
vil blive løntrin 16 – 21. (Det samme
som for sygeplejersker).
Så vidt vides, er i hvert fald den ene
stilling ikke besat endnu.

VIDEREUDDANNELSE

Som tidligere omtalt skulle problemet
omkring radiografers mulighed for optagelse på Danmarks Sygeplejerskehøjskole igen tages op på et hovedbestyrelsesmøde i DSR. Som ventet var svaret
atter en gang: Nej!

RØNTGENREGLEMENTET

Dansk Sygeplejeråd oplyser, at man
på baggrund af klager indkommet fra
rådets medlemmer samt det faktum, at
der i det nye røntgenreglements afsnit 9
står følgende at læse:
”Ændringer af røntgenanlæg, der er en
følge af bestemmelserne i afsnit 5 og 6,

skal dog først være bragt til udførelse
den 1. april 1980, medmindre sundhedsstyrelsen inden dette tidspunkt
efter besigtigelse af anlægget kræver,
at der foretages ændringer.”, på ny vil
rejse sagen vedrørende overgangsordninger for stråleudsat personale overfor arbejdsgiverne. DSR var under
overenskomstforhandlingerne ikke
vidende om, at der fandtes overgangsordninger for visse sygehusejere.
DSR vil desuden undersøge de indkomne klager vedrørende tvivl om
sikkerhedsforanstaltninger og andre
arbejdsmiljøforhold.

MEDLEMSKARTOTEKET

Kassereren, der bl.a. tager sig af
udsendelsen af KASSETTEN, får
hver gang en masse blade retur, fordi
modtageren er flyttet og har glemt at
melde flytning. Dette er en af grundene til den til tider sene udsendelse
af tidsskriftet.
Hvis der er nogle kolleger på din
arbejdsplads eller nogle af dine kammerater, der er flyttet i den senere
tid, så spørg om vedkommende har
husket at indsende medlemsregistreringsblanket.
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RADIOGRAF KURSER ER TILBAGE
Foråret er over os – måske lysere end 2021. Ved denne tid i 2021 sagde jeg det samme og
Covid-19 løsnede grebet lidt sidste år for at bide sig mere fast hen over efteråret igen, men nu tror
jeg på det og du sidder med det nye kursuskatalog der er vedlagt maj nummeret af Radiografen.
I kataloget finder du et udpluk af de
gamle kendte kurser, men der er også
nyheder som for eksempel ”Digital
Radiografi ”og ”Demens”, som er
etableret på opfordring fra medlemmernes udfordringer og ledernes ønsker. Endvidere er farmakologikurset
ændret til et webbaseret kursus med
en efterfølgende prøve.
Vi arbejder fortsat sammen med bl.a.
Norsk Radiografforbund, Danske
Bioanalytikere samt Koncern HR,
Center for Kompetenceudvikling,
Region Midtjylland for at sikre at der
udvikles tilbud i specialerne hvor vi
ikke er mange.
Kurserne udarbejdes i samarbejde
med specialister, ledere eller politikere for at sikre at det faglige
indhold og niveau er i tråd med

fagets udvikling og Radiograf Rådets
politik.
Ved siden af kurserne fra Radiograf Kurser er de kendte kongresser
stille og roligt ved at slikke sårene og
komme til sig selv og det tager tid, når
så store tandhjul skal op i omdrejninger igen, men krigen mod Covid-19 har
skabt nye tanker og veje mod videns
deling og små kurser som store kongresser ser ud til i fremtiden at blive
både on-site men samtidig virtuelt i
mere eller mindre omfang.
Disse nye tider skal vi vænne os til,
men det giver flere muligheder for at
deltage til reducerede omkostninger,
når den virtuelle verden udnyttes, men
de personlige møder og kurser vil
aldrig kunne erstattes helt af et møde
på Teams, ZOOM eller andre virtuelle
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platforme som i mange tilfælde er
effektive til videndeling.
Tag godt imod det nye katalog og
kig det igennem. Finder du ikke det
kursus som du kigger efter, så kontakt
mig og lad os få en dialog hvor du kan
finde det, eller hvordan vi sammen
kan få det bygget op hvis flere end du
har samme behov.

PKA GENERALFORSAMLING 2021
PKA er radiografernes pensionskasse, og den årlige generalforsamling blev afviklet virtuelt
den 19. april 2021.
Claus Brix, fagchef

I alt 116 delegerede, heraf 5 radio
grafer, deltog da formand for PKA,
Louise Lohse, berettede om det uforudsigelige 2020. Hin fortalte, at PKA
har navigeret sig sikkert igennem og
leveret en god rente til medlemmerne
I PKA har radiograferne 5 pladser
som delegerede der vælges på landsplan 4 år ad gangen.
Indtil efteråret 2022 er det: Anette
Rosenklint, Claus Brix, Joan Bødker
Olsen, Karina Henriette Frølich og
Stinne Lausten Munthe-Brun. Se
mere på www.pka.dk
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og samtidig har formået at tilpasse sig
virkeligheden digitalt med flere muligheder for medlemmerne.
PKA er sund og i stadig vækst og har
igen formået at effektivisere og reducere omkostningerne til 340 kr./år pr.
medlem (2019: kr. 345). Der investeres
fortsat forsigtige og langsigtede og det
viser afkastet også over de sidste 10 år,
hvor det har været 7% i gennemsnit.
I den kommende tid sætter man fokus
på medlemstilbud som ”Fleksibel tilbagetrækning”, flere digitale valgmuligheder og større datasikkerhed.

Der satses ambitiøse klimainvesteringer og har ekskluderet de fossile
selskaber i investeringsstrategien.
Et stort projekt som de har iværksat
er ”Climate Action 100+ 2025”. I det
hele taget vejer etik, sociale mål og en
retfærdig verden højt i PKA’s investeringsstrategi.
Medlemmerne havde spørgsmål til
formandskabet bl.a. om mulighed for
dækning ved C-19 senfølger. Det blev
dog umiddelbart afvist, da det skal
være en fremadskridende proces for
dækning, men derimod tager arbejdsskadeordningen over her.

Har du luft i økonomien
til en ekstra opsparing?
En løbende opsparing kan godt betale sig. Er du fx 47 år, kan 500 kr. om måneden give dig 142.000 kr. mere i
pension*. Og du kan endda få skattefordele. I 2021 kan du få fradrag for helt op til 58.500 kr. på en ratepension.
Så har du lidt luft i økonomien nu, kan du få råd til dine drømme senere i livet.

Fordele ved ratepension i PKA
3,5% i rente i 2021
Ekstra pension i 10 år
Fradrag op til 58.500 kr.

* Beløbet er vejledende og forudsætter, at du går på pension som 67-årig. Det er beregnet ud fra
en række forudsætninger, som omkostninger og kontorente for et gennemsnitligt medlem i PKA.

Se, hvad en ekstra opsparing kan blive til på pka.dk/sparop

Stolthed over radiografers
COVID-indsats
Vaccinerne er her, og COVID-19 fylder forhåbentlig mindre og mindre, men vi må ikke
glemme, hvad vi har lært.
Af Jonatan Steengaard, Jakob Westergaard Poulsen, Charlotte Graungaard Falkvard, Pica Andersen

Nu har COVID-19
været en del af alle
danskeres og ikke
mindst alt sundhedspersonales liv i mere end et år. I
samarbejde med ledende radiografer
over hele landet har Radiograf Rådet
samlet et hav af erfaringer, problematikker, smarte ideer og praktiske overvejelser i arbejdet som radiograf under
COVID-19.
For selvom øget pres på afdelingerne
og praktiske udfordringer har gjort det
svært at være både radiograf og leder,
er der også kommet gode løsninger ud
på den anden side. Vi har samlet en
del af de både gode og dårlige erfaringer her. Du kan måske genkende nogle
– ellers kan det være, du kan blive
inspireret.
Citaterne i artiklen kommer fra ledende radiografer rundt omkring i landet, der har svaret på spørgsmål om
blandt andet nye opgaver, overarbejde,
personalemangel og gode erfaringer.
Rosen til og stoltheden over radio
grafernes arbejdsindsats er tydelig i
alle besvarelserne.

Udlån af personale

Da pandemien ramte Danmark, skulle
omstillingsparatheden være stor, da
mange radiografer var nødt
til at tage andre opgaver.
Det var blandt andet
som dørvagter ved
hospitalets indgange
i foråret.
“Det var interessant
at se, hvordan grup
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pen løbende forbedrede dørfunktionen
med information, skiltning, telefon
lister, opslag og hjælp til de patienter,
som skulle ind eller ud af huset. Det
gav også radiograferne en anden
opfattelse og forståelse for
de dele af hospitalet, vi nor
malt ikke mærker.”
Det har dog ikke kun været
positivt med nye opgaver.
Radiografer har mange steder
også deltaget i podning - en opgave
der ikke var lige populær alle steder.
Ifølge en leder blev opgaven taget af
tre radiografer, og de gjorde det “kun
hvis ingen andre kunne.”
“Det var med andre ord ikke super
populært. Arbejdsforholdene var ikke
optimale. Man stod i telt med skævt
underlag. Man havde fuld COVID-uni
form på, og arbejdet var ensformigt.”
Flere radiografer nåede også at blive
oplært som ”runnere” og i andre opgaver som en del af COVID-beredskabet,
men nåede ikke at komme i gang, da
radiograferne flere steder fik til opgave
at oprette telte til podning i stedet for.
“Vi fik derfor lov til at trække vores
medarbejdere ”hjem” så de kunne
indgå i denne opgave. Dermed skulle
de lære nye ting og varetage andre op
gaver, men de kunne blive under
samme ledelse og have en tæt
tilknytning til afdelingen.”

En ny måde at holde
møder på

Krav om afstand har gjort
det svært at holde møder på

afdelingerne i en tid, hvor der bestemt
har været nok at holde møder om.
Videomøder viste sig dog at være et
ganske udmærket alternativ hos flere.
“Det er fantastisk, hvad der kan
gøres og aftales på korte møder.
Vi er meget fokuseret på disse
møder, og videomøder er kom
met for at blive.”
En anden leder påpeger fordelen
i sparet køretid ved at holde møder
online frem for at mødes fysisk – noget der bestemt kan fortsætte efter
COVID-19.
“Vi behøver ikke fare land og rige rundt
for at deltage i møder. Meget af det kan
faktisk gøres lige så godt på teams og
give lidt luft i kalenderen, da køretiden
er sparet.”
Online kaffemøder og fredagsbarer
over skærmen blev introduceret i foråret under første nedlukning, men det
er stadig en udfordring i, at det “bare er
gennem en skærm.” Så selvom videomøder kan være tidsbesparende, har
flere altså også savnet det fysiske møde.

Hvordan holder man
humøret oppe?

Når overarbejde bliver hverdag, de
sociale muligheder bliver indskrænket
og lunten bliver kortere, har det været
en udfordring at holde humøret oppe.
Derfor har det også været vigtigt med en
ekstra indsats for at få tingene til at køre.
Lederne på afdelingerne er blevet
spurgt, hvordan de har holdt humøret
oppe. En leder skriver blandt andet, at

de har forsøgt at gøre hverdagen så
normal som mulig, og med en velfungerende afdeling kommer man langt.
“Vi har forsøgt at afholde personale
møder på nye måder, vi har givet lidt
corona-venligt slik, så hverdagen bliver
lidt sødere. Og så har jeg en generelt
virkelig god afdeling, som altid hjælper
hinanden. Vi arbejder meget hårdt for,
at kulturen er god ved at snakke åbent
og ærligt om tingene.”
Derudover har det været en udfordring
ikke at kunne mødes, som man har
kunnet før COVID-19.
“Vi har alle haft svært ved at holde
humøret oppe. Alt det, man skulle i
fritiden, er blevet aflyst. Vi har dog for
søgt at lave lidt hygge i afdelingen. Det
værste er nok, at vi ikke kan mødes i
flok, uden at vi er i et stort lokale. Dem
findes der kun to af i huset, så der er
rift om dem.”
En anden leder svarer, at metaltrætheden er kommet snigende, selvom
humøret generelt har været godt.
“Der opstår flere små konflikter, som
jeg har været nødt til at tage mig af,
som de normalt selv ville have løst.
Og så orker man næsten ikke at for
holde sig til nye restriktioner om, hvor
mange man må være i kaffestuen, for
man har brug for det sociale, der fore
går der. Så indimellem må vi lige repe
tere, at restriktionerne ikke er til for at
irritere nogen, men blot for at beskytte
os selv og patienterne.”
Man skal heller ikke undervurdere
effekten af kage og morgenbrød (af den
corona-venlige slags selvfølgelig). Og
så er det ifølge denne leder også vigtigt
at fortsætte med at lære nye opgaver,
selvom der er travlt.
“Til jul arrangerede jeg
Kahoot, og jeg har lavet
et billedshow med
alt det gode, vi har
præsteret og oplevet i
2020 (ingen billeder af
Corona-sure ting). Per
sonalet har selv været

meget gode til at finde på ting, som har
holdt humøret oppe. Vi har også holdt
fast i at oplære i nye arbejdsopgaver
og udstyr og kørt projekter online. Mit
tip må være, at lige meget hvor travlt
man har, skal der være plads til et grin
– Corona må ikke få lov til at fylde det
hele.”

Trygge rammer og samarbejde

Som frontpersonale har tryghed spillet
en stor rolle for radiografer på landets
hospitaler, og det har ifølge denne
leder været vigtigt at få talt situationen og opgaverne igennem.
“Vi brugte lang tid i afdelin
gen på at tale om tryghed
og retfærdighed. Men med

Hele hospitalet er
kommet tættere på
hinanden, da man
arbejder sammen på
tværs.
den opgave, vi endte med, kunne vi se
en klar lettelse blandt personalet, da
opgaven blev meget skarpt defineret,
og det var i mere trygge rammer.”
Selvom personalet ikke nødvendigvis
blev hårdt ramt af COVID-19, og radiograferne flere steder har været vant
til at arbejde med isolationspatienter,
kunne den første patient med COVID19 godt give et gib.
“Pulsen steg, da den første patient kom,
og vi skulle trække i COVID-uniformen.
Men samtidig var der også en stolt
hed over, at vi var med ”i kampen mod
COVID-19”. Nu har vi vænnet os til, at
patienterne kommer, og vi er trygge
i situationen og har styr på værne
midlerne.”
Og så skulle det vise sig, at
 OVID-19 kunne bringe personaC
let på landets sygehuse sammen og

forbedre samarbejdet med det fælles
mål, alle pludselig havde. Det har
skabt en fælles forståelse for hinandens opgaver.
“Hele hospitalet er kommet tættere på
hinanden, da man arbejder sammen
på tværs. Man har mere forståelse
for, at sygeplejersken på afdelingerne
også er udsendt og har andre opgaver
end normalt. MR-radiograferne har
været meget villige til at hjælpe på CT
og røntgen, da de har haft respekt for,
at deres andre kollegaer har fået ind
draget deres jul og nytårsaften med
kort varsel, da de skulle bemande
COVID-afdelingerne.”
Selv samarbejdet på tværs af afdelinger og fag har fungeret bedre under
pandemien.
“Desuden har det vist sig at husets
personale har rykket sammen. Der
hjælpes på tværs som aldrig før, både
tværfagligt og på tværs af afdelinger.
Nogle af de problemer med samar
bejde, som vi har hørt om før, er væk,
da vi har fælles mål.”

Praktiske udfordringer

Særligt udførslen af udefoto har for
mange radiografer været en tidskrævende opgave og en udfordring i det
daglige arbejde. Det var dog også en af
de opgaver, der blev lettere med tiden, i
takt med at det blev muligt at lynteste.
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for radiograferne og undlod at beskrive
deres egen situation.

Vi har til tider haft flere hold radiografer til
at udføre udefotos i dagstid – ganske enkelt
for at kunne nå det hele.

“I foråret var der en stor belastning
af især udefoto på stort set alle obscorona-patienter. Vi var oppe
på mellem 30 og 50 rønt
genundersøgelser af thorax
som udefoto i døgnet, da
smittetallet var på sit høje
ste. I slutningen af foråret fik
akutafdelingen muligheden for
at lynteste patienterne, hvilket betød et
stort fald i udefoto, da patienterne så
kunne vente med at få taget thorax, til
vi vidste, om de var testet positive eller
negative.”
Med et normalt indtag af patienter ved
siden af COVID-19-patienterne har det
for nogen også været nødvendigt med
flere hold, der kunne udføre udefotos.
“Det har i perioder været svært at
håndtere og også at få afsat det nød
vendige antal radiografer til opgaven
– ikke mindst i de perioder hvor der
var normalt indtag af patienter ved
siden af. Vi har til tider haft flere hold
radiografer til at udføre udefotos i
dagstid – ganske enkelt for at kunne
nå det hele.”
Testning af patienter var også en stor
udfordring, inden personalet begyndte
at blive vaccineret. Heldigvis har den
store velvilje blandt personalet gjort
det muligt at løse også de udfordringer.
“Det, der var den store udfordring, var
alle patienter, som ikke var testet – og
om vi kunne stole på testen fra i går?
Det medførte nogle situationer, hvor
vi har haft en patient, som viste sig at
være positiv med COVID-19. Det betød
at vi skulle igennem test af personale
og hjemsendelse - dermed også vagter
der skulle dækkes. Vi har klaret udfor
dringerne, ved at alle har været rigtig
gode kolleger og hjulpet til.”
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Det er nu blevet forår, og sammen
med lyset og vaccinerne kommer også
håbet om en normal hverdag. Der er
dele af året 2020 som vi lægger
bag os og aldrig ønsker tilbage,
men der har også været læring og
inspiration at hente. Lad os tage
det bedste med videre og bruge det
konstruktivt til at højne patientbehandlingen og arbejdsmiljøet fremover.

Lederrepræsentant i HB og
ledende overradiograf Pica
Andersen, Sygehus Lillebælt

Tak til de mange ledende radiografer,
der har svaret på de spørgsmål vi
sendte ud og som har muliggjort
denne artikel. Fælles for alle lederbesvarelserne var den store ros der blev
uddelt til alle radiografer. Et fællestræk mere var, at lederne hele tiden
forholdt sig til, hvordan det har været

De opgaver som lederne har stået med
det sidste års tid bliver ikke omtalt
ret meget i medierne, og sikkert med
rette, for administrative opgaver er
ikke så spændende at læse om, som
frontpersonale der arbejder med syge
patienter. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at sende en anerkendelse til alle
de ledende radiografer der er lykkedes
med de radiografiske opgaver i en tid
der krævede mange forandringer, hvorfor det også er blevet til meget lange
arbejdsuger:
•	Der skulle laves strategi for aflysning af patienter, og det samme igen
efter 1. bølge da alle patienter skulle
bookes igen
•	Informationerne ændrede sig på
daglig basis og skulle videreformidles efter omformulering
•	Alle interne frustrationer blandt personalet skulle håndteres
•	Arbejdsplaner skulle gå op trods
sygdom, isolation og børns sygdom
og isolation
•	Alle spørgsmål fra personalet gik
til lederne, ofte uden at lederne selv
havde svaret
•	De spørgsmål kom i øvrigt nat og
dag, weekend og hverdag både pr.
mail, sms og telefonisk
•	Lederne skulle finde på nye
kommunikationsveje
•	Sikring af hygiejnekrav og arbejdsmiljø herunder afstandskrav for
patienter og personaler, korrekt brug
af værnemidler og sikker adfærd
• Smitteopsporingsarbejde
•	Sikring af trivsel trods svære og anderledes vilkår
• Prioritering af vacciner
•	Indgåelser af FEA og andre vilkårsaftaler for at klare ”coronaophobningen”
Alle radiografer og ledende radiografer bør, sammen med radiologer,
sekretærer, social- og sundhedsassistenter og andet personale ansat på
de radiologiske afdelinger, være rigtig
stolte af de opgaver vi har bidraget
med på hospitalerne. Måske omtales
vi ikke så meget men vi kender selv
vores værdi!

DEBATINDLÆG

MEDBESTEMMELSE I
VEJEN TIL ROM
Af Torben Kirk Lehnskov, Radiograf og Klinisk underviser, Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

rende at skulle huske hvordan hver
Jeg ramte bunden da en alt for lille
enkelt radiograf ønskede et lateralt
pose til gonadebeskytteren, blev brugt
håndled udført! Jeg tænker at mange
som brækpose, så patientens klistrede
mørkegrønne bræk ramte mine hænder af jer, genkender følelsen. Personligt
har jeg længe sagt til vores studerende,
og uniform… får stadig en kvalmende
at dette er et uundgåelig grundvilkår,
fornemmelse ved tanken. Dette var
som den studerende må acceptere.
min første dag som studerende på en
Men jeg tog fejl, for der er mange veje
røntgen afdelingen, som var fyldt med
til Rom og sådan er det også i radiospænding over endelig at skulle udføre
 grafens arbejde. Det afgørende er at
undersøgelser. Men frygt og et overdrevet behov for hurtig anerkendelse,  kommer til den rette destination = en
medførte en elendig først dag.


diagnostiske valid undersøgelse. Efter
jeg er begyndt at giver mere plads til
medbestemmelse, oplever jeg nu mere
energiske og engageret studerende. Så
lad os alle skabe lidt mere plads, til at
den studerende får rum til medbestemmelse. Det opfulgt af god konstruktiv
feedback, vil være en investering som
giver et tifoldigt udbytte. Fordi kompetente og engagerede studerende, en
dag bliver vores nye kollega.

Men brækhistorien var en humoristisk
indslag i kaffestuen og hjalp med at få et
tilhørsforhold til afdelingen. En senere
deltagelse i afdelingens sommerfest,
øgede relationen og fællesskabsfølelsen. Det styrkede mulighederne for at
indgå aktivt i klinikken og gav en masse
succes oplevelser, som medførte en personlig vækst, fordi følelsen af kompetencer kom i en let strøm.
Her 10 år senere er en dag i rum, fyldt
med rutiner, men jeg elsker en behagelig arbejdsdag med hospital kaffe,
mødet med en masse forskellige patient
og kollegial hygge. Men vores radiografstuderende bør aldrig have en rutinepræget dag, fordi gode læringsprocesser kræver udfordringer. I ønsket om
udvikling, er udfordringer en nødvendighed for at undgå kedsomhed. Den
Ordet medbestemmelse
som synonym for begrebet autonomi.
Overstående
!
!   anses
 %%!"!)
# !"#
##
bedste læring sker i balancen mellem
figur viser hvordan vi kan understøtte medbestemmelsen. Teorien stammer fra Daniel
"
!!!
!
)

!)
"!
*)
udforinger, der er tilpasset individets
H. Pink fire autonomifremmende T’er. Illustration af Chih-Han Henry Ma.
kompetencer.
     
Den skamfulde klinikstart blev aldrig en 
stor frustration, men det gjorde oplevel- #!!!!"(
Anvendt litteratur:
Richard M. Ryan og Edward L. Deci, Self-Determination theory: Basic psychological needs in motivation,
sen af, at man ofte skulle tilpasse sig de )
%$)'
development
and wellness, 2017. +!!!%(  % !#!'
Daniel H. Pink, Drive – the surprising truth about what motivates us, 2018.
forskellige fastansatte. Det var frustre#!$ '0./1)

) '#,! " !"!"!$!!#! " '0./2)
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Drømte om at gøre
sundhed mere smart
Radiografien giver mange muligheder for efteruddannelse og specialisering. Men hvad gør
man, hvis man gerne vil prøve noget helt nyt – et brancheskift. Hvordan kan uddannelsen
som radiograf bruges der?
Interview med Shakila Shaheen, radiograf og management konsulent

Af Troels Jeppesen. Foto: Aya Akareb

I efteråret 2020, midt i Corona-
restriktioner og meget mere, gennemførte redaktionen et interview
med Shakila Shaheen. Shakila
er radiograf eller rettere tidligere
radiograf. For hun fik mod og lyst
til at prøve noget andet.
I dette interview fortæller hun om
rejsen fra radiograf til noget andet.
Du arbejder ikke længere som radiograf, hvorfor?
Jeg kom ind i radiografien på et tidspunkt hvor digitaliseringen for alvor tog fart på de danske hospitaler. Man
stoppede med at udskrive røntgenbilleder fra det ene
semester til det andet ude i klinikken. Og jeg mener, at
mit hold var det første der ikke skulle undervises i film
fremkaldelse.
Jeg synes det var ret fascinerende med udvikling omkring
digitaliseringen og det vakte min nysgerrighed. Det var i
denne ombæring at jeg vidste at jeg ville dygtiggøre mig
indenfor digitalisering og teknologi.
Hvornår vidste du, at du gerne ville noget andet end den
traditionelle karrierevej for radiografer?
Et bærende element var, at jeg synes at min læringskurve
lige så langsomt var begyndt at flade ud. Da jeg noget tid
inde i jobbet også opdagede at mulighederne for udvikling ikke var svimlende mange og dem der var ikke kunne
hamle op med min appetit, vidste jeg at jeg måtte gøre noget helt andet og mere proaktivt.
Jeg havde en drøm om at jeg ville gøre sundhed mere smart
og mere tilgængelig ved hjælp af teknologi. Hvad det indebar og hvordan jeg ville opnå det, vidste jeg ikke dengang,
men jeg stolede på mig selv og min viljestyrke til at jeg ville
finde ud af det.
Jeg besluttede mig for at sige radiografjobbet op for at starte
på IT-universitet.
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Hvordan er du nået fra en stilling som radiograf til den
stilling du har i dag?
På IT-universitetet tog jeg min kandidat i Digital Innovation
& Management. Jeg tog i den forbindelse også et semester
i New York, hvor jeg mødte en masse dygtige og ambitiøse
mennesker. Mange af dem drømte om at arbejde med management consulting, og at komme igennem nåleøjet hos de
store konsulentgiganter.
Da jeg var tilbage i Danmark, bød muligheden sig allerede
inden jeg var færdig med min kandidat og jeg takkede ja.
Herefter, startede jeg på en fantastisk rejse i en virksomhed
og en afdeling der vækstede helt vildt. Det var en virkelig fed
rejse og det blev startskuddet for min ”karriere nr. to”.
Hvad er dit arbejde i dag, og kan du kort beskrive, hvad dit
job går ud på?
I dag er jeg management konsulent indenfor sundheds- og
teknologifagområdet, med speciale i digitalisering, innovation og forretningsudvikling og har arbejdet med det i en
global konsulentvirksomhed, Accenture i 5 år.
Som management konsulent indgår jeg typisk som rådgiver
eller projektleder ude blandt kunder som ofte står og skal
implementere nye systemer, optimere processer eller sætte
strategisk retning for forretningsområder.
Kunderne er oftest i sundheds- og hospital sektoren, men har
også omfattet den offentlige sektor og andre virksomheder
der har teknologi som en stor del af deres kerneforretning.
Som konsulent står jeg med en stærk værktøjskasse af ‘best
practice’ metoder som jeg kobler sammen med min erfaring
fra sundhedssektoren med et stærkt fokus på kunders behov.
Hvordan bruger du dine radiograffærdigheder i dag?
Det er min oplevelse, at radiografens møde med patienter
typisk adskiller sig fra andre professioner på den måde, at
det er ret kortvarigt. Derfor bliver radiografen rigtig dygtig til
at danne sig et billede af patients behov på rigtig kort tid. Det
er man som radiograf nødsaget til for at kunne levere varen

på en effektiv måde og inden for rammerne. Sat på
spidsen kan det jo udgøre forskellen på liv eller død.
I mit job er min vigtigste opgave at forstå kundens
behov, problemstillinger og derfra danne mig et overblik over hvordan jeg rådgiver, støtter og sætter de
rigtige strategiske i spil.
Her er projektramme, budget og tid en afgørende
faktor og der er ikke plads til at lave fejl. Vi skal sikre
at kunden er en succes! I den proces trækker jeg på
min evne til at forstå mennesket, også kaldet socialog emotionel intelligens, som jeg har især fra min tid
i kittel.
Hvordan har du opnået de kvalifikationer du
besidder i dag, og som gør dig egnet til din
nuværende stilling?
I min stilling er der en forventning om at levere fra
dag et og derfor er evnen og lysten til at lære hurtigt
en vigtig forudsætning. Derudover, har jeg rigtig
meget efteruddannelse i form af certificeringer og
kurser som har gjort mig i stand til at blive ved med
at udvikle mig i jobbet.
Men rygraden er min kandidatgrad fra IT-Universitetet og den erhvervsmæssige baggrund fra sundhedssektoren.
Hvad ville dit råd til en radiograf, der har drømme og
ambitioner om at gå en alternativ karrierevej?
Jeg har faktisk fire konkrete råd til en radiograf der
drømmer om at gå en anden karrierevej.
1. Spring ud i det!
Det første er en opfordring om at man ‘bare’ skal
springe ud i det. Det er måske ikke så nemt, men det
er meget værre at fortryde at man ikke tog en chance
vil jeg mene. Jeg er sikker på at man efterfølgende
ville kunne vende tilbage til et tilsvarende job hvis
man fandt ud af at det ikke var noget alligevel.
2. Lav en plan
Det andet råd omhandler at lave en realistisk plan
med flere delmål der kan udgøre vejen til målet. Delmål kan være i form af uddannelse, eller specifikke
erhvervserfaringer.
3. Hav baglandet med
Dernæst, er det utrolig vigtigt at involvere sit bagland. Man skal aftale med sin kæreste, familie og
dem i den tætteste kreds hvordan man indordner sig
de nye forhold og hvilken slags støtte man har brug
for.

HELKROPSO P TA G E L S E R I 3 D
Lav dosis og mikrodosisoptagelser.
Helkropsbilleder med vægtbelastning.
Præcise 3D-målinger.
3D kirurgisk planlægningsværktøj.
Højt patientflow.
Kontakt Santax Medico for at høre mere

www.santax.com

4. Ræk ud
Til sidst, er et godt råd at man skal række ud til
nogen der har taget vejen før. Man kan blive positivt
overrasket over hvor meget velvilje og hjælp der er at
hente hvis bare man tør at sige det højt.
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STU DIE

S DEN
LOKALVALG
Det er blevet tid til det årlige
lokalvalg for RSD.
Her har du chancen for at
stemme om hvem der skal
sidde i din lokalbestyrelse for
RSD.
Der tages hensyn til covid-19
situationen og derfor kan
det ikke med sikkerhed si
ges hvor valget bliver afholdt
endnu.
Dette meldes dog ud på
Facebook snart!
Datoerne er således:

UCL:
2. juni kl. 15:00-15:30

UCN:

RSDs bestyrelse:

Vi tænkte at det ville være rart at få sat ansigt på RSDs
nuværende bestyrelse. Så her er en lille præsentation!
Rune Høg Kappel
– Lokal formand for
RSD i Odense og
studerende på 7. semester på University
College Lillebælt.

Annemarie Gruhn
– Næstformand
i RSD, lokal formand i Aalborg
og studerende på
4. semester på
University College
Nordjylland.

Mikkel Sandgaard
Poulsen – Lokal
næstformand i
Odense og studerende på 7. semester på University
College Lillebælt.
Josephine Fadavi
Vadgaard – Formand i RSD, lokal
næstformand i Aalborg og studerende
på 2. semester på
University College
Nordjylland.

Vi mangler et par medlemmer i bestyrelsen!
Har du lyst til eller overvejer du at blive medlem af bestyrelsen?
Så er det nu du har chancen! Vi står nemlig og mangler en lokal formand
og en lokal næstformand fra Københavns Professionsskole og efter

10. juni kl. 16:00-16:30

sommerferien mangler vi også to fra University College Lillebælt da

KP:

være interesseret! Du kan skrive til os gennem vores facebookside:

3. juni kl. 12:00-12:30

både Mikkel og Rune dimitterer. Så tag endelig kontakt til os hvis du skulle
RSD – Radiograf Studerende i Danmark eller kontakte RSDs formand på
mail: josephine.vadgaard@gmail.com

RSDs bestyrelse deltog i
Radiograf Rådets kongres!
RSDs bestyrelse deltog i Radiograf Rådets kongres
lørdag d. 13. marts. Den blev i år afholdt virtuelt. Det
var superspændende at få lov til at stemme om for
skellige emner, og derved være med til at sætte en
retning for Radiograf Rådet de næste tre år.
Mens kongressen blev afholdt skulle man pynte på
skeæg, og det var vi alle sammen rigtig gode til!
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Radiografstuderende i Danmark (RSD)

SØGER NYE M
 EDLEMMER
TIL BESTYRELSEN!
RSD er en organisation for radiografstuderende i Danmark som i sig selv også tæller
som en region i Radiograf Rådet. Alle radiografstuderende der er medlem af Radiograf
Rådet, er med i RSD.

Radiografrådet
er en fagforening,
som snakker radiografernes sag.
Altså en politisk
organisation,
som fungerer på samme måde som
andre politiske organisationer / fagforeninger, som f.eks. DSA. Selve
Radiograf Rådet, består hovedsageligt af en Hovedbestyrelse, som
består af bestyrelsesmedlemmer fra
alle de forskellige regioner i landet,
samt formanden (og næstformanden) for RSD.
RSDs bestyrelse er repræsenteret
med 2 studerende fra hver skole i
hhv. København, Odense og Aalborg. Hver af de tre skoler har
således en lokal formand og en
lokal næstformand. Samlet sidder
der seks personer i bestyrelsen,
hvor der heriblandt også er valgt en
formand og en næstformand. Alle
seks bestyrelsespladser tæller som
delegerede til Radiograf Rådets
kongres, som afholdes hvert 3.
år, og bestyrelsen deltager også i
Radiog raf Rådets regionsbestyrelsesseminarer.
RSDs bestyrelse mødes ca. otte
gange om året for at holde møde.
Her arbejder vi med temaer for at
fremme de radiografstuderendes
vilkår. Vores møder foregår 4 gange
i København, 2 gange i Odense og 2
gange i Aalborg.

GODERNE VED AT SIDDE I RSDS BESTYRELSE:
• Et stort netværk, som er godt på
dit CV.
• Du bliver delegeret og har stemmeret med indflydelse.
• Møderne er med forplejning og
transportudgifterne dækkes af
Radiograf Rådet.
Derudover får man en personlig
RSD-kop! ;-)

Nogle af vores værdier og
retningslinjer er:

• At sikre kontinuerlig kommunikation medlemmerne imellem.
• At fastholde og udvikle den overordnede kontakt Radiografstuderende i
Danmark og skolerne imellem.
• At udvikle fagkritiske holdninger på
de 3 skoler, og arbejde for en ensrettet uddannelse på de 3 skoler.

I kender måske RSD fra Radio
grafen (bladet) – Så hold øje med
STUDIESIDEN for at se hvad vi ellers
beskæftiger os med.
Hvis det at være et aktivt medlem af
en faglig organisation, med chancen
for at skabe et stort netværk, fanger
din interesse. Så skriv gerne til mig
josephine.vadgaard@gmail.com eller
på vores facebookside: RSD – Radiografstuderende i Danmark

• At udvikle den faglige solidaritet
med RR (Radiograf Rådet).
• At samarbejde med andre faglige
sammenslutninger af studerende.
• At sikre at det faglige arbejde blandt
radiografstuderende videreføres.
RSDs vedtægter: https://www.radiograf.dk/studerende/rsd/rsdsvedtaegter
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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.
Dato

Seneste
tilmelding

Tema

Sted

Arrangør

Information
og tilmelding

Pris

1+2/6 2021 EKSTRA

Optaget

Ortopædisk Radiografi - det
perifere skelet

Odense

Radiograf Kurser

på vej

3695 kr (5495 kr
ikke medlemmer)

8-9/6 2021 OBS UDSAT

se link

Canon CT Brugermøde

Nyborg

Tromp medical

trompmedical.dk

se link

9/6 2021

9/5 2021

Årsmøde Kvalitets- og strålebeskyttelseskoordinatorer

Odense

Radiograf Kurser

www.radiograf.dk

kr. 660 (kr 990
ikke medlemmer)

20-22/8 2021

se link

World Congress ISRRT

Dublin + online

ISRRT/Irland

www.irsstdublin2020.ie

se link

23-27/8 2021

OPTAGET

Radiografisk Pædiatri

Nuuk/Grønland

Radiograf Kurser

www.radiografkurser.dk

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 OBS
udsættes

se link

CT

Aarhus

Center for kompetenceudvikling/Region Midt

rm.plan2learn.dk

se link

16/9 2021

se link

Reporting Radiographers

WEBINAR

RadiografKurser/Inhealth

www.radiografkurser.dk

kun for medlemmer
(gratis)

23-24/9 2021

17/8 2021

PET CT/MR skandinavisk
fagkursus

København

Radiograf Kurser/ Norsk Radiografforbund

www.radiografkurser.dk

dkr 3750

27/9-1/10. 2021

30/8 2021

mammografiscreening

København

Københavns Professionshøjskole

phmetropol.dk/kurser

kr. 7300

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

se link

Mammografi (215238)

Aarhus

Center for kompetenceudvikling/Region Midt

rm.plan2learn.dk

se link

5/10 2021

5/9 2021

Jura, Etik og Moral

Frederiksberg

RadiografKurser

www.radiografkurser.dk

kun for medlememr
(gratis)

25-29/10 2021

23/8 2021

CT kursus - for radiografer
og læger

Aarhus

Fysiker/radiografer støttes af
RadiografRådet

wwww.radiografkurser.dk

kr. 8250 (kr. 9250 ikke
medlermmer)

2+3/11 2021

2/9 2021

Ortopædisk Radiografi
- det perifere skelet

Odense

Radiograf Kurser

www.radiografkurser.dk

kr. 3695 (5495 for ikke
medlemmer)

8/11 2021

24.sep

Demens i radiografien

Odense

RadiografKurser

www.radiografkurser.dk

kr. 1250 (kr. 1875 ikke
medlemmer)

19/11 2021

5/10 2021

President regional meeting
(SMRT)

Aarhus

SMRT/RadiografKurser

www.radiografkurser.dk

kr 1250 (kr. 1875 ikke
medlermmer)

25/11 2021

25/9 2021

Radiografisk Pædiatri

Aarhus

Radiograf Kurser

www.radiograf.dk

kr. 1250 (kr. 1875 ikke
medlemmer)

FORÅR 2022
2-6/3 2022

se link

ECR 2022

Wien

ESR/EFRS

www.myesr.org

se link

23-24/3 2021

se link

Reporting Radiographers

Frederiksberg

Radiograf Kurser/ InHealth

www.radiografkurser.dk

kr. 2650 (kr. 3975 ikke
medlemmer)

5-6/4 2022 Modul 1
26-27/4 Mdul 2

se .link

Interventionskursus

Modul 1 Frederiksberg Modul
2 Aarhus

Region Midt/Radiograf Kurser

www.radiografkurser.dk

se program

29/4 2022

15. marts 2022

Digital Radiiografi

Sinatur Hotel , Nyborg

RadiografKurser

www.radiografkurser.dk

kr. 1650 (kr. 2550 ikke
medlemmer)
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c

b

a

CT

MR

d

Nuklear

Konventionel røntgen

e

Stråleterapi

f

Ultralyd

PET/CT PET/MR
NUKLEARMEDICIN
– SKANDINAVISK KURSUS
Formål:

Indhold:

At deltageren får opdateret sin viden og kundskab om
PET/CT, den tekniske udvikling og anvendelse i klinisk
praksis, om strålebeskyttelse for personale og patienter,
om tracere og kvantificering samt om terapi. Deltageren
får også opdateret viden og kundskab om PET/MR, teknik,
protokoller, sikkerhed, artefakter, kvantificering og kliniske
cases.

• PET/CT og PET/MR grundlæggende teknik og billedkvalitet
• Strålebeskyttelse for patienten
og personalet
• PET/CT-kvantificering i klinisk
rutine og forskning
• Kliniske sporstoffer – fra de
kendte til de spændende nye
• MR-sikkerhed
• Præklinisk scanning PET/CT
– mus før menneske
• Kliniske cases fra hverdagen
(PET/CT + PET/MR)
• Parametrisk PET scanning
– hvordan kan de dynamiske
scanninger bidrage?
• Patient og pårørende ind
dragelse ved PET/CT
• Tracer udvikling i kommercielt
perspektiv
• Fremtiden for molekylær
billeddannelse
• Prøve

Målgruppe:
Radiografer, bioanalytikere, bioingeniører, fysikere,
radiologer og andre interesserede.

Undervisere:
Norske og danske læger, fysikere, radiografer,
bioanalytikere ved Nuklearmedicin.

Kurset er udviklet af:
Radiograf Kurser i samarbejde med Norsk Radiograf
forbund samt Nuklearmedicinsk Udviklingsgruppe, Dbio

Hvor:

Hvornår:

H.C. Ørstedsvej 70 2. tv.
Frederiksberg, København

23. september 9:30 - 24.
september kl 16:00

Flere oplysninger/tilmelding: www.radiografkurser.dk

MAJ 2021 | RADIOGRAFEN | 27

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

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

Region Hovedstaden:
REGIONSFORMAND

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

REGIONSNÆSTFORMAND

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

Region Sjælland:
REGIONSFORMAND

Katja Svanevig Dornsø
T: 23411654
E: ksva@regionsjaelland.dk

REGIONSNÆSTFORMAND

Nadja Christensen
E: nadjachristensen
@hotmail.com

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

Josephine Vadgaard
T: 52679903
E: 1087565@ucn.dk.

Sekretariat
SEKRETARIATSCHEF

Christian Strøm
T: 30 50 71 42
E: stroem@radiograf.dk

JURIDISK KONSULENT

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

FAGLIG KONSULENT

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

FAGCHEF

Claus Brix
T: 3537 4339
M: 5337 3806
E: claus@radiograf.dk

KOMMUNIKATIONSKONSULENT

Troels Jeppesen
T: 3537 4339
M: 2214 2414
E: troels@radiograf.dk

SEKRETÆR

Jeanette Fischer
T: 3537 4339
M: 4050 8003
E: jeanette@radiograf.dk
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