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FORMANDEN HAR

ORDET
PROFESSIONEN DER VIL 
OG SKAL FREM I VERDEN

I skrivende stund må jeg 
konstatere, at deadline for 
”Formanden har ordet” 
og urafstemningsresultat 

offentliggørelsen passer ekstremt 
dårligt sammen. Det ville jo ellers være 
naturligt at knytte nogle kommentarer 
til resultatet uanset om det er et ja eller 
et nej, vi skal agere på.

Men på den anden side så sker der nu 
også andet end OKrelaterede ting i vo
res profession. Jeg oplever at vi i disse 
måneder er udfordret på flere parame
tre, men det tænker jeg ikke, at jeg vil 
trætte jer med lige nu.

Næ, jeg vil give mig i kast med at 
berette om noget positivt og det skal 
nu handle om forskning og de store 
fremskridt, der sker på dette område 
for vores profession.

En ung profession som vores (husk 
den store jubilæumsfest i maj næste 
år) har brug for at få udviklet forsk
ningsdelen – det kommer nemlig ikke 
af sig selv og en profession er ikke født 
med forskning i den ene ende. Og jeg 
må også medgive at den udvikling, der 
er gået stærkt de senere år skyldes 
enkeltmands (m/k) præstationer. Det 
er radiografer, der har trodset mangt 
og meget og været frontløbere med 
alt hvad det indebærer af personlige 
omkostninger og meget andet. Det er 
radiografer, der hver især har villet det.

Som faglig organisation understøtter 
Radiograf Rådet radiografisk forsk

ning og vi har også intensiveret indsat
serne i de senere år. Lad mig nævne 
Forskningsfonden, der nu også supple
res af en publiceringsfond.

På et af de seneste Hovedbestyrelses
møder blev det besluttet at forskning 
fremadrettet er et ansvarsområde på 
lige fod med uddannelse, arbejdsmiljø, 
Tillidsrepræsentantudvalget og inter
nationalt.

Og det kan lade sig gøre fordi vores 
forskere har fået struktureret et forsk
ningsnetværk, der udover netværksde
len, har til formål at skabe en naturlig 
platform for at netværke og gøre livet 
lettere for kommende forskere. Og det 
er netop et af hovedformålene at kunne 
vejlede kolleger i forskningsretningen 
og dermed også gøre denne karrierevej 
mere tydelig. Vores unge kolleger har 
brug for at kunne se hvilke karriere
veje, der er i faget.

Efterhånden har vi mange radiograf er 
med en Ph.D. og det begejstrer os alle 
kan jeg se, når vi fejrer en ny på Face
book.

Men vidste I, at vi nu også har to lekto
rer, begge ansat i Sygehus Lillebælt? 

Vores store drøm for professionen har 
længe været, at vi selv kan hovedvej
lede radiografer, der bevæger sig ud 
på Ph.D.vejen. Og det kan vi i princip
pet nu med vores to lektorer, der er se
niorforskningsniveauet, ligesom der 
kan køres forskning på højeste plan 

indenfor radiografi med radio grafer i 
spidsen.

På Odense Universitetshospital har vi 
to radiografer med Ph.D., der er opta
get af at formidle forskningsprojekter 
til radiografer, der arbejder i klinikken. 
Det er noget du kan følge løbende i Ra
diografen og det har en vigtig funktion 
for os alle.

Vi skal nemlig alle forholde os til den 
forskning, der bedrives og i øvrigt be
drives mere og mere af os selv og det 
er netop vigtigt, at vi selv driver forsk
ningen, så vi ikke skal tage til takke 
med hvad andre faggrupper synes er 
relevant for os.

Forskning er ikke en afdeling for sig, 
der svæver for sig selv over radio
grafien. Vi skal se forskningen som 
gaven, vi ikke vidste, vi ønskede os, 
for forskningen er forudsætningen for 
 vores professions videre udvikling.

Så hvis I på din afdeling ikke har forsk
ningen inde i hverdagen, så tag en snak 
med hinanden og ledelsen og kontakt 
eventuelt Forskningsnetværket, der 
kan give råd og vejledning til hvordan 
det lader sig gøre.

Vi er godt på vej, men kan komme 
 meget længere.

JUNI 2021   |   RADIOGRAFEN   |  3



KORT NYT 
DANSK RADIOGRAF 
UDPEGET TIL EFRS’S 
 RESEARCH COMMITTEE
Helle Precht, Radiograf, Ph.D. er udpeget til delta
gelse i ”EFRS research committee”.  Helle 
Precht er i forvejen særdeles aktiv 
i adskillige andre internationale 
forsknings netværk, men får nu 
mulighed for at præge udviklingen 
i ledelsen af EFRSforsknings
gruppe, som støtter og sætter ret
ningen for radio grafisk forskning 
i Europa. 

Helle Precht er Vicechair i  
Radiografisk Forskningsnetværk 
som støttes af Radiograf Rådet, 
og vi ønsker Helle tillykke 
med posten, der kan 
være med til at synlig
gøre og udvikle danske 
radiografers forskning 
internationalt.

GLÆD DIG … DU SKAL  
TIL JUBILÆUMSFEST!

- RADIOGRAF RÅDET -

Har du rejseforsikring 
med Radiograf Rådet?
Hvis du er kunde hos Bauta Forsikring, så har du! 

Hvis ikke, så anbefaler vi at du får tjekket 
dine forsikringer – det koster ikke noget og 
kan sparre dig både tid og bekymringer. For 
Bautas forsikringer er blandt de bedste og bil
ligste på markedet

Igen i år er deres rejseforsikring som Bedst i 
test af Forbrugerrådet Tænk, der har  testet i alt 
14 årsrejseforsikring er og det er gode  nyheder 
op til sommerferien. Deres  forsikringer dækker 
automatisk i hele verden i 60 dage ad gangen. 

Husk at tjekke din rejseforsikring inden 
du bestiller rejse, i forhold til evt. corona 
restriktioner, der kan være i det land, du rejser 
til, og i forhold til hvad Udenrigsministeriet 
 anbefaler.

Den 21. maj 2022 inviterer 
Radio graf Rådet alle medlem
mer til 50 års  jubilæumsfest.

For nogle er tidshorisonten lang 
 for andre går et lille år alt for 
stærkt. Men en ting er sikkert; 
det er dejligt at have noget at 
glæde sig til, og dét har Radio
graf Rådets medlemmer. 

Til september fylder Radiograf 
Rådet nemlig magiske 50 år, og 
det skal selvfølgelig markeres 

med et brag af en fest for alle 
dem, der er Radiograf Rådet; 
medlemmerne. Pandemien 
har dog betydet, at vi skal ind i 
det næste år, før vi skal snøre 
 danseskoene.  

Festens midtpunkt er på plads 
– det er jer, medlemmerne! Det 
samme er datoen 21. maj 2022. 
De mere konkrete planer for 
dagen er ved at blive lagt, og 
så snart de er på plads, får 
du meget mere at vide om 

 arrangementet og – allervigtigst 
– hvordan du kommer med! 

Men for nu, så skal du ”blot” 
sætte et stort kryds i kalenderen 
og glæde dig til, det bliver forår 
næste år.
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DEBATINDLÆG

Er fagligheden  
ikke altid udfordret?
Debatindlæg og kommentar til Lederen i Radiografen, maj 2021.

  Christian Gøttsch Hansen, Næstformand i Radiograf Rådet 

I Radiografs leder i maj 
blev spørgsmålet rejst, om 
vores faglighed er udfor
dret? Min umiddelbare 

reflektion vil være; er fagligheden ikke 
altid udfordret.

I min optik er fagligheden for en radio
graf mange ting. Men en ting er sikkert 
for mig, at når det kommer til viden og 
kompetencer omkring brug af ionise
rende stråling, så er vi forpligtet til, og 
bør, handle ansvarligt.

I BEK 669 § 62 og BEK 671 /2019 
Bilag 5 pkt. 5.5 er det tydeligt, at ”Den 

klinisk ansvarlige sundhedsperson er 
en person, der i det enkelte tilfælde 
vurderer, om der er behov for en 
røntgen undersøgelse(berettigelsen)”.

Det er os som radiografer, der bør vide 
hvad der er ret og rimeligt. Det er en 
del af vores ansvar og vores autorisa
tion at have den viden og anvende den 
til patientens bedste.

Unødig, ubegrundet eller uhensigts
mæssig brug af ioniserende stråling, 
bør altid diskuteres eller i hvert fald 
problematiseres i den pågældende 
afdeling. 

I hvert fald hvis vi fortsat vil bevare 
rollen som en klinisk ansvarlig sund
hedsperson. 

Alternativt, så vil der højst sandsynligt 
være andre, der vil påtage sig ansvaret. 
Eller det vil jeg i hvert fald håbe for 
patienterne, selvom det i min optik vil 
betyde at vi – radiografer – har svigtet 
vores ansvar.

PRAKSIS FOR JOURNALFØRING KORTLAGT
Som sundhedsperson kan det være svært at huske alle kravene til en patientjournal. Derfor har Styrelsen for Patient
klager udarbejdet den  første praksissammenfatning om emnet. 

Praksissammenfatningen kan bruges som et opslagsværk for sundhedspersoner, der er i tvivl om praksis på et be
stemt område inden for journalføring. Den er baseret på en lang række konkrete cases, der viser vores praksis inden 
for emner som bl.a.: journalføringspligt og ansvar, krav til patientjournalen, patientjour
nalens indhold, journalføring af information og samtykke, rettelser i patientjournalen, 
opbevaring og videregivelse.

Du kan læse mere og downloade praksissammenfatningen på  styrelsens hjemmeside.
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HAR DU STYR PÅ DIN  
FERIEPLANLÆGNING?
Bliv klogere på, hvad maj måned betyder under den nye ferielov og hvad du skal holde øje 
med resten af året.

  Homma Yusuf, Juridisk konsulent
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Restferie møder os sidst på året
Selvom samtidighedsferien stiller 
krav til, at vi som medarbejdere gem
mer feriedage til længere ferier, så 
har Corona dog gjort, at flere 
medarbejdere har været 
tilbageholdende med at 
bruge af feriedagene, der 
løbende er blevet til rådig
hed.

Det gør højst sandsynligt, at færre 
medarbejdere, end man kunne have 
forudset, vil opleve behovet 

Den 1. maj  dagen hvor vi har været 
vant til, at alle vores 25 optjente ferie
dage fra forrige ferieår stod til rådig
hed, som gjorde, at de færreste speku
lerede over, hvorvidt der var feriedage 
nok til en hel sommerferie. I år får vi 
ikke 25 feriedage pr. 1. maj, men der 
er stadig noget, vi bør være opmærk
somme på.

Samtidighedsferie, planlægning 
af sommerferie og ferietillæg 
Den 1. maj har fået ny betydning under 
den nye ferielov, hvor vi ikke længere 
får “en hel pose” med alle 25 feriedage 
tilgængelig. 

Siden 1. september 2020 har vi haft tid 
til at vænne os til samtidighedsferie, 
som går ud på, at hver måneds 2,08 
optjente feriedage allerede bliver til 
rådighed den efterfølgende måned.

Og det stiller i højere grad krav til, 
at man som medarbejder formår at 
gemme de løbende, optjente feriedage, 
hvis man vil have nok dage til længere 
ferier, såsom sommerferien.
Vi har hidtil også været vant til at få 
hele vores ferietillæg / ”særlige ferie
godtgørelse” udbetalt med majlønnen, 
som nu delvis har ændret sig. Under 
den nye ferielov vil vi fortsat få udbe
talt vores ferietillæg med majlønnen 
 men ikke det hele. Som noget nyt får 
vi fremadrettet ferietillægget udbetalt 
over to gange (med majlønnen og med 
augustlønnen), hvor den største udbe
taling kommer med majlønnen. 

ANSAT I EN REGION

· Den særlige feriegodtgørelse 
består af et ferietillæg på 1 % og 
et forhøjet ferietillæg der er 1,85 
% indtil 10 års beskæftigelse som 
radiograf og derefter 0,95 %.

· Ferietillægget på 1 % udbetales to 
gange årligt:

· Den 31. maj og beregnes på bag-
grund af lønnen for perioden 1. 
september til den 31. maj.

· Den 31. august og beregnes på 
baggrund af lønnen for perioden 1. 
juni til den 31. august.

· Det forhøjede ferietillæg, dvs. 1,85 
% indtil 10 år og derefter 0,95 %:

· Udbetales 1. maj og beregnes på 
baggrund af lønnen i det forudgå-
ende kalenderår

· Det forhøjede ferietillæg optjent i 
indefrysningsperioden (1. septem-
ber 2019 til 31. august 2020)

· For ferietillæg optjent i inde-
frysningsperioden indgår 1 % af 
ferietillægget i de feriepenge, som 
er blevet indefrosset i feriefonden.

· Ferietillægget ud over 1 % (dvs. 
1,85 % indtil 10 år og derefter 0,95 
%) skal udbetales:

· Den 1. maj 2020 fik du udbetalt 
ferietillæg ud over 1% optjent i 
perioden 1. september 2019 til 31. 
december 2019

· Den 1. maj 2021 får du udbetalt 
ferietillæg ud over 1% optjent i pe-
rioden 1. januar 2020 til 31. august 
2020.

for ferie på forskud over sommeren, 
som er muligheden for at gøre brug af 
feriedage, før de er optjent.
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ANSAT I STATEN

På statens område udbetales ferietil-
lægget på 1,5 % to gange om året:

· Den 31. maj og beregnes på bag-
grund af lønnen for perioden 1. 
september til 31. maj

· Den 31. august og beregnes på 
baggrund af lønnen for perioden 1. 
juni til 31. august

· Det forhøjede ferietillæg optjent i 
indefrysningsperioden (1. septem-
ber 2019 til 31. august 2020)

· For ferietillæg optjent i inde-
frysningsperioden indgår 1 % af 

ferietillægget i de feriepenge, som 
er blevet indefrosset i feriefonden.

· Ferietillægget ud over 1 %, dvs. 0,5 
%, skal udbetales:

· Ultimo april 2020 fik du udbetalt 
ferietillæg ud over 1% optjent i 
perioden 1. september 2019 til 31. 
december 2019

· Ultimo april 2021 får du udbetalt 
ferietillæg ud over 1% optjent i pe-
rioden 1. januar 2020 til 31. august 
2020.

Mindre afholdt ferie under Corona, 
skaber dog et andet vigtigt fokus både 
for medarbejdere og ledere: Alt optjent 
ferie fra indeværende ferieår (1. sep
tember 2020 til 31. august 2021) skal 
nå at afholdes inden for afholdelses
perioden, som løber frem til 31. 
 december 2021.

Det vil også sige, at restferie er noget, 
vi først gør op sidst på året, men som vi 
bør tænke over allerede nu.

Regn baglæns for at sikre  
dig din sommerferie
Vil du, som mange andre, gerne holde 
tre ugers sommerferie i juli måned? I 
tilfældet af, at du ikke bruger nogle af 
dine feriedage fra den 01. sep. 2020 
og frem til juli 2021 (og ikke har noget 
restferie fra forrige ferieår), så har du 
20 hele feriedage til rådighed fra 1. juli 
2020, som er tilstrækkelig til 3 ugers 
sommerferie. 

Men hvis du fx har brugt 5 dage på din 
juleferie i 2020 og fem dage på din vin
terferie i 2021, har du ”kun” 10 dage 
tilbage, som du kan bruge på evt. øvrig 
ferie og din sommerferie i de første syv 

måneder af 2021. (OBS har du en 6. 
ferieuge eller andre feriefridage, skal 
det lægges til eksemplet.)

Ferie på forskud: Muligheden  
for at låne feriedage
Alle arbejdsgivere har under den nye 
ferielov mulighed for at tilbyde deres 
medarbejdere, at de kan afholde dele 
af deres ferie allerede før, medarbej
derne har optjent den. 

Indgår du en aftale med din arbejds
giver om, at du kan holde ferie på for
skud, vil dine feriedage blive modregnet 
i takt med, at du optjener nye feriedage. 

Ferie på forskud er en rar mulighed, 
hvis du er begrænset i at kunne holde 
en ønsket ferie. Dog kræver brugen af 
ferie på forskud, at du i endnu højere 
grad holder tungen lige i munden i for
hold til dit ferieregnskab. 



        Troels Jeppesen, Kommunikationskonsulent

RADIOGRAF RÅDET   
KØBER FAST EJENDOM

Sidst på foråret gennemførte Radiograf Rådet en 25 år gammel hovedbestyrelses
beslutning og anskaffede en formandslejlighed. Både som en god investering og for at 

honorere et grundlæggende demokratisk princip.

3,5 mio
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Lejligheden, som Radiograf Rådets 
formand  Charlotte Graungaard Fal
kvard har kunnet anvende siden 1. 
april 2021, kostede Radiograf Rådet 
lidt over 3,5 mio. kr. En stor pose 
penge for en lille forening, trods det 
at lejligheden blev købt fuldt møble
ret med nye møbler, hvorfor Radi

Behovet for 
 lejligheden kan 

selvfølgelig  
 ændre sig, men  
det gør det ikke 

til en dårlig 
 investering.

Radiograf Rådet har igennem flere 
år ejet ejendommen H.C. Ørstedsvej 
70, 2. sal. Lejligheden, som ligger på 
Frederiks berg, rummer Radiograf 
Rådets hovedkontor med kontorfa
ciliteter til såvel formandskab som 
 sekretariat samt mødefaciliteter for 
både hovedbestyrelse og Radiograf 
Rådets kursus og mødevirksomhed. 

Pr. 1. april 2021 har Radiograf Rådet 
tilføjet endnu en ejendom til ejen
domsbesiddelserne med købet af 
Frøbels Allé 7, 2. th. Lejligheden på 
66 kvadratmeter ligger også på Fre
deriksberg og skal fremadrettet være 
et tilbud til den til enhver tid sid
dende formand for Radiograf Rådet.

Radiograf Rådets næstformand 
Christian Gøttsch  Hansen er glad 
for erhvervelsen. 

”Det er en enig hovedbestyrelse, 
som står bag købet, som sikrer, at 
det ikke er en hindring, hvor i lan
det man tilfældigvis bor, når man 
vælges som formand for Radiograf 
Rådet. Det er simpelthen vigtigt for 
et velfungerende demokrati, at vi 
kan sikre, at det ikke skal være umu
ligt at blive formand, hvis du f.eks. 
bor i Frederikshavn eller Nexø. Nu 
kan vi tilbyde tag over hovedet og 
muliggøre en langt mere forsvar
lig balance mellem det krævende 
formandsarbejde for alle landets ra
diografer og det liv, der skal fungere 
ved siden af hvervet. Vi kan ikke 
forvente at have den bedst mulige 
formand for organisationen, hvis fa
milielivspraktikken ikke kan gå op”, 
siger næstformanden for  Radiograf 
Rådet.

Christian Gøttsch Hansen glæder 
sig også over købet af en helt anden 
årsag. 

”Med købet effektuerer vi endelig 
en ældgammel beslutning i hoved
bestyrelsen. Det er faktisk mere end 
25 år siden, vi principielt besluttede 
at anskaffe en formandslejlighed, 
men af økonomiske grunde har vi 
været lang tid undervejs. Det er 
godt, at det er kommet på plads nu”, 
siger næstformanden.

ografen spurgte Radiograf  Rådets 
sekretariatschef Christian Strøm om, 
hvordan økonomien hænger  sammen. 

”Ja, det er absolut mange penge for 
Radiograf Rådet, men det er penge, 
vi har som en del af organisationens 
egenkapital, som er det grundlag, 
Radiograf Rådet hviler på økonomisk. 
I dagens Danmark får man som be
kendt negative renter af at have et for 
stort indestående på kontoen. Og det 

gælder også Radiograf Rådet. Ved 
at købe lejligheden undgår vi en ret 
stor negativ rentebyrde. Hertil kom
mer, at ejendomsinvesteringer de 
seneste år har vist sig investerings
mæssigt at være noget af det mest 
lukrative – priserne på fast ejendom 
har været stigende, og umiddelbart 
er det ikke en trend, der ser ud til at 
stoppe”.

Radiograf Rådets nuværende 
formand bor langt fra Radiograf 
Rådets hovedkontor og har dermed 
stor glæde af lejligheden. Men hvad 
nu hvis den næste formand er fra 
f.eks. København – kan det så vise 
sige at være en dårlig investering af 
Radiograf Rådets midler? spørger 
Radiografen sekretariatschefen. 

”Behovet for lejligheden kan selv
følgelig ændre sig, men det gør det 
ikke til en dårlig investering. Jeg 
er sikker på, at Radiograf Rådets 
hoved bestyrelse vil træffe en fornuf
tig beslutning om – også i forhold 
til det økonomiske aspekt, hvad 
der skal ske med lejligheden på det 
tidspunkt, hvor en formand eller 
næstformand ikke har behov for en 
overnatningslejlighed.”

I tillæg til de sparede negative ren
ter gør Christian Strøm opmærk
som på, at Radiograf Rådet sparer 
penge på hotel og transportudgifter 
ved at tilbyde overnatning til den til 
enhver tid siddende formand. 
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’PATIENTOPLEVELSER 
PÅ RØNTGENOMRÅDET’ 
ALA LUP
Røntgenafdelingerne var ikke med da LUP blev lanceret for 20 år siden. Nu arbejder  
3 regioner på at udvikle LUP for området og håbet er at det bliver landsdækkende.

  Dorte Juhl, Afdelingsradiograf kvalitet og udvikling, Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland, 
  Region Syddanmark og Annette Meyer Balle, Udviklings- og kvalitetskoordinator, Diagnostisk Center, 
  Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsenhed Midt, Region Midtjylland

Det er 20 år siden den første Lands
dækkende Undersøgelse for Patient
oplevelser (LUP) blev gennemført i de 
5 regioner (1). Formålet med LUP er 
at undersøge den patientoplevede kva
litet og LUP er gennem årene blevet 
udvidet med flere patientgrupper og 
omfatter både indlagte og ambulante 
patienter. 

LUP er baseret på spørgeskemasvar 
fra patienter, der har været indlagt på 
sygehuset eller har besøgt et ambula
torium. Røntgenafdelingerne er ikke 
en del af LUP, og der er således kun 
sparsom og fragmenterede målinger 
af den patientoplevede kvalitet fra 
røntgenafdelinger, der har valgt at lave 
deres egne patienttilfredshedsunder
søgelser (2).  

Derfor har Røntgenafdelingernes 
kvalitetskoordinatorer i Region Nord
jylland, Region Midtjylland og Region 
Syddanmark nedsat en arbejdsgruppe 
med det formål, at udvikle en ’Patient
oplevelser på røntgenområdet’ a la 
LUP, der på sigt kan blive landsdæk
kende. 

Udvikling af Patienttilfredsheds
undersøgelsen 
Formålet med nedsættelse af ar
bejdsgruppen har været at udvikle en 
undersøgelse, der kan bidrage til at 
belyse den patientoplevede kvalitet på 
røntgenafdelingerne. Undersøgelsen 
skal understøtte det lokale kvalitetsar
bejde og give mulighed for tværgående 
sammenligninger og dermed læring.

Arbejdsgruppen har udarbejdet te
maer og spørgsmål, som afdækker 
tilfredsheden hos ambulante patienter, 
der er henvist til en billeddiagnostisk 
undersøgelse, enten med en planlagt 
tid til undersøgelse, eller en ikke plan
lagt tid til undersøgelse. Derudover er 
der taget hensyn til afdelingernes for
skellige indretninger og organisation.

Region Midtjyllands forsknings og 
udviklingshus Defactum har i samar
bejde med arbejdsgruppen bidraget 
til udarbejdelse af projektdesign og 
opsætning af undersøgelsen i  
SurveyXact. 

DEFACTUM har i desuden ydet eks
pertrådgivning, og har i samarbejde 
med arbejdsgruppen udviklet under
søgelsesdesign, kvalificeret spørgs
målene i undersøgelsen samt sikret 
fælles opsætning af undersøgelsen i 
SurveyXact. 

Planlægning og gennemførelse
Undersøgelsen gennemføres alene som 
en elektronisk spørgeskemaundersøg
else udsendt via patienternes eBoks.

Hvert spørgeskema udsendes sammen 
med et følgebrev med information om 
undersøgelsen samt et direkte link til 
spørgeskemaet. Spørgeskemaet sen
des senest 24 timer efter, at patienten 
har været til undersøgelse i afdelingen. 
De enkelte afdelinger er ansvarlige for 
at gennemføre dataindsamlingen, og 
det er derfor vigtigt, at alle deltagende 
afdelinger er opmærksomme på at 

inklusionskriterierne efterleves og at 
data bliver indsamlet løbende over 
hele indsamlingsperioden. Svarer pa
tienten ikke på spørgeskemaet, sendes 
der ikke en reminder til patienten. 

Til at udvælge patienter i undersø
gelsesperioden anvendes der daglige 
registertræk fra Røntgeninformations
systemet (RIS). Patientlisterne træk
kes primært af kvalitetskoordinatorer 
på afdelingerne.

Spørgeskemaet har et omfang af max. 
40 spørgsmål (510 min) med følgende 
emner: 
• Oplevelse af skriftlig information før 

undersøgelsen
• Oplevelse af modtagelse i afdelingen
• Oplevelse af information i forbin

delse med undersøgelsen
• Oplevelse af evt. ventetid

DEN LANDSDÆKKENDE 
UNDERSØGELSE AF  
PATIENTOPLEVELSER 

Den Landsdækkende Undersøgelse af 
Patientoplevelser (LUP) er et redskab 
til udvikling af kvaliteten af sygehu-
senes ydelser ved systematisk feed-
back fra patienter.

Kompetencecenter for Patientople-
velser varetager projektledelsen for 
LUP og udgør, sammen med DEFAC-
TUM i Region Midtjylland, Sekretari-
atet for LUP.

https://patientoplevelser.dk/lup
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• Oplevelse af det sundhedsfaglige per
sonales håndtering af undersøgelsen

• Oplevelse af information ift. under
søgelsessvar

Patienter under 18 år, indlagte patien
ter, patienter, der har fået foretaget in
vasive undersøgelser og /eller special
undersøgelser, samt patienter som 
ikke er tilmeldt eBoks ekskluderes fra 
undersøgelsen

Jura
De enkelte regioner er dataansvarlige 
og skal have en databehandler aftale 
med Rambøll, som drifter SurveyXact. 
Aftalen dækker alle projekter i regio
nerne, hvor SurveyXact anvendes som 
indsamlingsværktøj. Det kræver en 
særlig tilladelse at kontakte patienter, 
hvis afdelingen ikke har patienterne i 
aktuel behandling. Spørgeskemaet ud
sendes derfor på undersøgelsesdagen 
eller senest inden patienten har mod
taget svar fra den henvisende læge. 

Opfølgning
For at sikre, at undersøgelsen forløber 
som planlagt og svarprocenten bliver 
så høj som mulig har arbejdsgruppen 
til opgave, at facilitere arbejdsgange 
herunder supervisere og informere om 
undersøgelsen i de deltagende afde
ling er. De enkelte afdelinger er ansvar
lige for at gennemfører dataindsamlin
gen og for efterfølgende at udarbejde 
en rapport over egne data.

Arbejdsgruppen har herefter udarbej
det en samlet rapport for alle afdelin
ger i de tre regioner. Data er samlet, 
så der er mulighed for at de enkelte 
afdelinger kan sammenlignes, og man 
på den måde kan blive inspireret til 
forbedringer.

Anvendelighed og  
begrænsninger
Ved udelukkende at udsende spørge
skemaundersøgelsen via eBoks 
fravælges gruppen af patienter, der er 
fritaget digital post. 

Indsamling via et elektronisk spørge
skema vil typisk have en lavere svar
procent end indsamling af svar ved fy
sisk møde, men distributionsformen er 

valgt, da den er mindst ressourcetung.
Det er op til den enkelte  afdeling 
at supplere den elektroniske 
spørgeskema undersøgelse med ind
samling af svar via tablet for derved at 
øge antallet af besvarelser. 

Spørgsmålene i under
søgelsen skal så vidt 
muligt fastholdes for 
at muliggøre sam
menligninger over 
tid. spørgeskemaet 
skal dog også 
være dynamisk, 
så det afspejler 
de deltagende 
regioner og ud
viklingen i afde
lingerne. Det vil 
derfor løbende 
vil være muligt 
at udskifte en
kelte spørgsmål 
ved behov.

Landsdæk
kende LUP 
Røntgen
Arbejdsgruppen 
håber, at undersøgelse 
af patienttilfredsheden 
på røntgenområdet på 
sigt kan blive landsdæk
kende og driftes som LUP 
Somatik og LUP Psykiatri 
i alle fem regioner.

Der er derfor igangsat dialog mellem 
arbejdsgruppen, Defactum og Radio
graf Rådet vedrørende dette 
arbejde. 

Efterspil
Undersøgelsen blev gennemført i de 3 
regioner i uge 45 og 46. Afdelingerne 
har udarbejdet deres egne rapporter 
og arbejder med deres egne resultater 
og mulige forbedringer. Arbejdsgrup
pen har udarbejdet en samlet rapport.  
Rapporten indeholder data fra sygehu
senes egne rapporter. Data er samlet 
så der er mulighed for, at de enkelte 
afdelinger kan sammenlignes. Ultimo 
maj 2021 følges der fælles op i de tre 
regioner på processen og resultaterne 
af den første tilfredshedsundersøgelse. 

FØLGENDE HOSPITALER  
OG ENHEDER I DE TRE  
REGIONER DELTAGER I 
RØNTGEN ”LUP”

Regionshospitalet Nordjylland
Aalborg Universitetshospital
Regionshospitalet Randers
Regionshospitalet Horsens
Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Vest
Aarhus Universitetshospital
Sydvestjysk Sygehus
Sygehus Sønderjylland
Sygehus Lillebælt
Odense Universitetshospital
OUH Svendborg

Referencer 
https://patientoplevelser.dk/lup/landsdaekkende-undersoegelse-patientoplevelser-lup/lup 
Patienttilfredshedsundersøgelse på røntgenafdelinger i Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland, Projektdesign 2020, Defactum

Region  
Syddanmark

Region  
Midtjylland

Region  
Nordjylland



        Claus Brix, fagchef

OPVARMNING TIL 50ÅRS JUBILÆUM

LANDSKURSUS  
LANDSMØDE PÅ FANØ 29. SEPTEMBER – 1. OKTOBER 1978
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Vi roder i arkiverne i tiden op til for
eningens 50års fødselsdag og bringe 
artikler fra de første år. Dengang vi 
hed FRD. Vi dykker vi denne gang ned 
i 6. årgang af ”Kassetten” (197778).

Sidste årgangs udbrændthed hos 
redaktionen er forsvundet som dug 
for solen. Kassetten udkommer med 
et nyt forsidelayout i 80èr stil.   Hvert 
nummer er fyldt med faglige artikler 
om både radiologi, anatomi og fysio
logi. Der udkommer ekstra numre og 
særnumre, og man fornemmer tyde
ligt at det er en ny generation, der har 
taget over i redaktionen.

Radiograferne er nu en eftertragtet 
vare på hospitalerne og det spritnye 
Herlev Sygehus står som et moderne 
tempel hvortil der også søges radio
grafer til Klinisk Fysiologisk afdeling. 
På Herlev Sygehus søges også radio
grafer til at udføre ultralydsscannin
ger i en tid hvor diagnostisk ultralyd 
stadig ligger sin vugge. 

Fagbladet er ved at drukne i stil
lingsopslag, og redaktionen må i 
august 1977 lægge ekstra annoncer 

løst i bladet da de indkommer i en lidt 
strøm.  Der udklækkes nu radiogra
fer fra Herlev, Odense og Århus men 
det er langt fra nok til at klare efter
spørgslen.

Radiograferne Landskursus er 
flyttet vestpå til Fanø – så eksotisk det 
nu kan blive i Danmark– og en sejltur 
til hospitalsbesøg på Esbjerg Sygehus 
der imponerer med al den nye teknik.   
Denne gang bringer vi et uddrag fra 
beskrivelsen fra Landskurset som 
hovedhistorie.

Landsmødet Startede fredag 29/10 kl. 
20.00. Efter en kort velkomst blev or
det givet til aftenens første foredrags
holder: Overlæge Knud Østergård, 
Esbjerg Centralsygehus.

Emne: Røntgenafdelingen og den 
neurologiske patient.

Overlæge Knud Østergård gennem
gik først de psykiske problemer, som 
patienten kunne have, dels pga. det 
pludselige miljøskifte ved indlæggel
sen og dels de symptomer, som netop 
den neurologiske patient udviser, 
som f.eks. afasi, nedsat koncentra

tions og indprentningsevne. Disse 
problemer imødegås, også på en 
røntgenafdeling, bedst ved tålmodig
hed og hjælpsomhed.

Herefter gik Knud Østergård over 
til at tale om de farer, som selve de 
neurologiske undersøgelser udgør 
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Lørdag den 30. september. Larynxtomo-
grafi. Overlæge E. Langebæk, Odense 
sygehus.

Overlæge E. Langebæk startede med at 
sige, at larynxtomografi efterhånden var 
blevet afløst af direkte og indirekte laryn-
goskopi, og at larynxtomografi stort set kun 
var påkrævet, når området, man ønskede at 
undersøge, var beliggende lige under plicae 
vocales, som man ikke kan undersøge ved 
laryngoskopi.

På trods af dette blev der vist en række 
gode tomografisnit, som viste forskellige 
patologiske forhold i larynx, herved viste 
overlæge Langebæk, at tomografi alligevel 
kan bruge til diagnostik af sygdomme i 
larynx.

Det blev dog også nævnt, at man rundt om 
på landets sygehuse havde forskellige opfat-
telser af berettigelsen af larynxtomografi.

Rundvisning på røntgenafdelingen Es-
bjerg centralsygehus.

Efter velkomsten i den hyggelige kantine 
og lysbilledforevisning om sygehusets og 
røntgenafdelingens historie og opbygning, 
blev vi vist op på røntgenafdelingen, hvor vi 
kunne gå rundt og se det hele.

Det første, vi mødte, var arkivet. Det var 
bemærkelsesværdigt på den måde, at alle 
billeder efter beskrivelsen blev nedfotogra-
feret, så man på den måde sparer arkiv-
plads. Hertil skal også siges, at de små 
billeder var af virkelig god kvalitet og viste 
mange detaljer.

Herefter kunne man gå rundt og se den 
dejlige, næsten nyindrettede afdeling og 
få besvaret spørgsmål af personale rundt 
omkring i undersøgelsesrummene.

Coronar-angiografi.
Overlæge Tove Jagt, Odense sygehus.
Efter en kort forklaring om coronar 

sclerose viste overlæge Tove Jagt en række 
meget illustrative lysbilleder, som viste 
eksempler på forskellige coronar angio-
grafier, både normale og patologiske. Un-
dersøgelsen bliver lavet ved en katheteri-
sation af arteria temoralis a.m. seldinger.

Efter først at lave en ventrikulografi 
med et cordis pigtail katheter, skiftes 
til henholdsvis venste og højre coronar 
katheter, disse er krummet, så der ikke 
skal manipuleres for meget med dem for 
at få dem placeret, således får man selek-
tivt fremstillet de to coronararterier.

Der blev desuden vist billeder fra kon-
trolundersøgelser af patienter efter coro-
naroperation.

Til slut en tak til foredragsholderne 
samt til personalet på Esbjerg centralsy-
gehus

for patienten. Det er klart, at alle 
neuroradiologiske undersøgelser 
er forbundet med en vis fare for 
patienten. Her fremhævedes, at det 
var vigtigt at have en klar indika
tion og hele tiden overveje, om det 
mulige resultat af undersøgelsen er 
rimeligt i forhold til undersøgelsens 
risiko.

Ved carotis arteriografi påføres 
0,5% blivende skader, stammende 
fra overfølsomhed overfor kontra
sten, nedsat ilttilførsel til hjernen i 
injektionsøjeblikket.

Ved PEG påføres 0,2% blivende 
skader, her blev det indskærpet, at 
forhøjet intercranielt tryk var en 
kontraindikation. (PEG (Pneumo 
Encephalo Grafi)  blev populært i 
70/80`erne kaldt ”hjernepustning” 
og var ret ubehagelig for både pa
tient og radiograf – PEG blev også 
brugt terapeutisk mod hovedpine/
Claus Brix)

Problemer i forbindelse med rønt
genundersøgelser i sengeafdelinger 
Oplæg ved radiograf Bjarne Nielsen, 
Odense sygehus.

Bjarne Nielsen tog sit udgangs
punkt i det nye røntgenreglement og 
talte over teksten pgr. 421, som si
ger, at vi under visse forudsætninger 
må være i rummet under ekspone
ringen, blot man undgår den direkte 
stråling, dog foreslås det at bruge 
tekniske ”hjælpemidler”.

Der blev vist billeder af et stativ 
til siddende thorax optagelser, som 
påmonteres sengen, så kassetten 
bliver holdt af dette, og så patienten 
kan støtte sig til det.

Kommentarerne til dette var, at 
det var for besværligt og for tungt.

Overlæge Knud Østergård mente, 
at spørgsmålet ikke var hvordan, 
men om man overhovedet skulle 
tage siddende thorax optagelser på 
sengeafdelingerne.

Først og fremmest vil en dialog 
mellem lægerne fra de henvisende 
afdelinger og radiologerne skabe 
forståelse for, at det ikke er mere be
lastende for patienterne at komme 
på røntgenafdelingen end at blive 
stablet op til en siddende thorax op
tagelse på sengeafdelingen.

På bifaldet kunne man høre, at der 
var stor enighed om disse ting.
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Er Røntgenbilledet af den 
Distale Radius Fraktur et 
Udtryk for Sandheden?

1 Department of Radiology, Odense University Hospital, Denmark.
2 Research and Innovation Unit of Radiology, University of Southern Denmark
3 Health Sciences Research Centre, UCL University College, Odense, Denmark.
4 Department of Orthopedic Surgery, Odense University Hospital, Denmark
5 Department of Clinical Research, University of Southern Denmark
6 Department of Radiology, Kolding University Hospital, Denmark
7 Department of Regional Health Research, University of Southern Denmark

Hvad ved vi om den distale  
radius fraktur?
Den distale radiusfraktur er en frak
tur, som ofte ses i skadestuer og på 
røntgenafdelinger. Hvert år brækker 
knap 15.000 danskere i alle aldre 
deres håndled. Håndleddet er såle
des en af de oftest røntgenfotografe
rede anatomiske regioner, ikke kun 
i Danmark, men også internationalt, 
hvor den distale radius fraktur ud
gør knap 20 % af alle frakturer hos 
voksne (1). Røntgenbilledet af hånd
leddet anvendes ikke udelukkende til 
at stille diagnosen, fraktur eller ikke 
fraktur. Radiologiske mål af fraktu
rens forskydning og vinkling anven
des endvidere, sammen med kliniske 

Med tilladelse fra Acta Radiologica er resultaterne i denne artikel gengivet fra original 
artiklen ”Distal radius fractures and radiographic assessment: a systematic  review 
of measurement accuracy”. Acta Radiolgica. 2019 Nov;60(11):14821489. DOI: 
10.1177/0284185119834687

retningslinjer, i beslutningsprocessen 
omkring behandling af frakturen. 
Røntgenbilledet anvendes ligeledes til 
at vurdere heling og stabilitet i frak
turen. Endvidere benyttes de radiolo
giske mål også i prognostiske studier 
som indikator for hvor stabil frakturen 
er. Alt i alt anvendes røntgenbilledet af 
den distale radiusfraktur i større eller 
mindre grad lige fra skadestidspunkt 
til heling er opnået.   

Røntgenbilledet spiller som nævnt en 
vigtig rolle i processen, hvor behand
lingen af den distale radiusfraktur, 
også kendt som ”Colles frakturen”, 
besluttes. Især, men naturligvis ikke 
udelukkende, bruges følgende radio

logiske målinger til at beskrive for
skydning af frakturen kvantitativt (Se 
figur 1): Dorsal eller volar vinkling af 
ledfladen på distale radius (vinklen 
mellem linjerne E og F). Den radiale 
inklination måles som vinklen mellem 
linjerne B og C. Forkortning af fraktu
ren, hvilket ofte estimeres indirekte 
som den relative forskel i længden mel
lem radius og ulna på håndledsniveau. 
Dette benævnes også som ulnar vari
ance og ses som afstanden målt i mm 
mellem linjerne B og D. I de tilfælde 
hvor frakturen forløber intraartikulært 
vurderes graden af ledfladeinvolvering 
også. ”Gap” kan måles som inkon
gruens af distale radius´ ledflade i det 
horisontale plan (længden af den røde 
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Figur 1. Radiologiske mål af en distal radius fraktur

retningslinjer og ikke som den ende
gyldige sandhed. I henhold til de Na
tionale Kliniske Retningslinjer er det 
således god praksis at tilbyde operativ 
behandling til patienter med en distal 
radius fraktur, hvis en eller flere af 
følg ende radiologiske fund er til stede 
på røntgenbilledet:

• Der er mere end 10 graders dorsal 
vinkling af radius’ ledflade i forhold 
til vinkelret på radius længdeakse 
(målt på lateraloptagelsen). 

• Der er ulnar varians (som indirekte 
udtryk for forkortning i frakturen) på 
over 2 mm. 

• Der er et ledspring på over 2 mm. 

• Der er inkongruens i det distale 
radio ulnare led. (2)

Røntgenbilledet af håndleddet er såle
des ikke alene vigtigt i forhold til at be 
eller afkræfte en distal radiusfraktur. 
Røntgenbilledet spiller også en rolle i 
forhold til, hvilken behandling patien
ten tilbydes. Med dette i mente må 

næste spørgsmål uundgåeligt være, 
om man kan stole på det, man ser og 
måler på et røntgenbillede? Det er 
vigtigt at vide, om de målingerne som 
foretages på røntgenbilledet af den 
distale radius fraktur, er et udtryk for 
sandheden, altså er de radiologiske 
mål valide? Er 2 mm´s inkongruens i 
den distale radius´ ledflade målt på et 
røntgenbillede også 2 mm i virkelig
heden? Eller er det måske kun 1 mm 
og dermed under grænsen for, hvor
når det anbefales at tilbyde operativ 
behandling? Eller er det omvendt i 
virkeligheden 3 mm og dermed kunne 
man overveje nødvendigheden af at 
tilbyde patienten operativ behand
ling. Det lyder umiddelbart som et 
nemt spørgsmål at besvare, men helt 
så ligetil er det ikke. Samme spørgs
mål må man uundgåeligt stille om de 
øvrige radiologiske målinger der an
vendes til at beskrive displacering og 
rotation af den distale radius fraktur. 

I et forsøg på at finde svaret på netop 
dette har vi gennemført en systematisk 
gennemgang af eksisterende littera
tur. Formålet var at afdække allerede 

linje). Inkongruens i det vertikale plan, 
”stepoff”, kan måles som vist med 
længden af den blå linje. 

På posterioranterior (PA) optagelsen 
måles Radial inklination som vinklen 
mellem linjerne B og C. Ligeledes på 
PAoptagelsen måles forkortning af 
frakturen indirekte som ulnar vari
ance, hvilket vil sige afstand mellem 
linjerne B og D. Den dorsale eller 
 volare vinkling måles på lateral 
optagelsen som vinklen mellem 
linjerne E og F. Spring i ledfladen kan 
måles både i det horisontale plan (rød 
linje) og i det vertikale plan (blå linje).  

Sundhedsstyrelsen har udgivet en 
National Klinisk Retningslinje for 
Behandling af håndledsnære brud, 
hvori de blandt andet ud fra røntgen
billedet anbefaler, hvilken behandling 
en patient med en distal radiusfraktur 
kan tilbydes (2). Behandlingen af den 
distale radiusfraktur besluttes natur
ligvis ikke udelukkende baseret på 
røntgenbilledet. Det er derfor vigtigt 
at pointere, at de Nationale Kliniske 
Retningslinjer netop skal ses som 
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eksisterende viden om evidensen bag 
ovennævnte radiologiske mål af en 
distal radius fraktur.

Systematisk review
Dette systematiske review blev op
bygget og gennemført i henhold til de 
internationale anerkendte PRISMA 
guidelines for systematiske reviews, 
(Preferred Reporting Items for Syste
matic Reviews and Metaanalyses). (3) 
En protokol over studiet blev indsendt 
til, og godkendt af, PROSPERO 
(Prospective Register of Systematic 
Reviews. Den godkendte protokol er 
tilgængelig online på PROSPRO´s 
hjemmeside med protokol nummer 
CRD42018083739 (https://www.crd.
york.ac.uk/prospero/#searchadvan
ced).  

Formålet med studiet var gennem en 
systematisk søgning og gennemgang 
af videnskabelige artikler, at finde sva
ret på, om følgende radiologiske mål 
foretaget på et røntgenbillede af et 
håndled er valide: i) Dorsal vinkling; 
ii) Ulnar varians, iii) Radial forkort
ning; iv) Radial inklination og v) Step
off (spring i ledfladen) i ledfladen.

Med henblik på at svare på dette forsk
ningsspørgsmål blev en metodisk og 
grundig søgestreng udformet. Søgnin
gen blev tilpasset tre videnskabelige 
databaser. Vi søgte i Embase, Medline 
og Cochrane. Søgningen i de tre data
baser identificerede i første omgang 
8318 artikler. Artikler som forekom to 
gange blev fjernet, hvilket resulterede i 
5908 forskellige artikler. Herefter blev 

to systematiske screenings processer 
gennemført. Softwaresystemet 
 Covidence, som er udviklet netop til 
at screene og sortere et stort antal af 
artikler blev anvendt. Første screening 
forgik ved at to ”screenere” individu
elt gennemgik samtlige artikler ved at 
holde titel og abstract op imod neden
stående foruddefinerede inklusions og 
eksklusionskriterier. 

Inklusions og eksklusionskriterier: 
Studier, som formodedes at vurdere 
validitet af følgende radiologiske mål: 
i) Dorsal vinkling; ii) Ulnar varians, iii) 
Radial forkortning; iv) Radial inkli
nation og v) Stepoff i ledfladen holdt 
op imod en reference, blev inkluderet 
i den første screening. Radiologiske 
mål blev defineret som mål foretaget 
på analoge eller digitale røntgen
billeder. Referencen (Guldstandard) 
blev defineret som mål foretaget 
direkte på knoglen. Dette kunne være 
peroperativt eller på kadaverarme. 
Studier, som benyttede CT, MR eller 
gennemlysning som reference, blev 
ekskluderet. 

Denne proces ekskluderede langt de 
fleste artikler og efterlod således 24 
studier, som stadig formodes at kunne 
svare på forskningsspørgsmålet. I 
anden screeningsrunde blev den fulde 
tekst af disse 24 artikler grundigt 
gennemlæst i søgen efter svaret på, 
hvorvidt de ovennævnte radiologiske 
mål er videnskabelig bevist som væ
rende valide. Denne proces udeluk
kede yderligere 19 artikler fra studiet. 
Gennemgangen af mere end 8000 

artikler resulterede altså i sidste ende 
i blot fem artikler. Disse fem artikler 
beskrev studier, som holdt radiologi
ske mål af den distale radiusfraktur 
op imod samme mål foretaget direkte 
på knoglen (48). Resultaterne, som 
disse fem artikler præsenterede, 
skulle nu grundigt gennemlæses, 
systematiseres og analyseres i søgen 
efter svaret på, om radiologiske mål af 
den distale radius fraktur repræsente
rer virkeligheden. 

Resultater
Er step-off i distale radius  
ledflade målt på et røntgen-
billede et validt mål?
Fire af de inkluderede studier havde te
stet, om mål af stepoff – spring i ledfla
den  i distale radius er valide. Alle fire 
studier sammenligner mål på røntgen
billedet med mål af stepoff foretaget 
direkte på knoglen. Målene på knoglen 
blev foretaget enten med et artroskop 
eller med en elektronisk skydelære. 
Sidstnævnte er et instrument hvormed 
man kan måle helt små afstande meget 
præcist. Mål foretaget med skydelære 
eller artroskop anses for at være guld
standard i de inkluderede artikler. To 
af studierne viste, at stepoff målt på 
et røntgenbillede stemte overens med 
stepoff målt direkte på knoglen. Deri
mod rapporterede de to andre studier, 
at det radiologiske mål stepoff afveg 
signifikant fra samme mål foretaget 
direkte på knoglen (46, 8). Baseret på 
disse fire studier kunne der således 
ikke drages nogen definitiv konklu
sion om validiteten af stepoff målt på 
røntgen billeder. 

Det er ikke alene den delvis 
 manglede  viden om, hvorvidt radio

logiske mål af den distale radius
fraktur er sande som er interessant 

og bør  undersøges nærmere.
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Er ulnar varians målt på et røntgenbillede 
et validt mål?
Blot et enkelt af de inkluderede studier havde 
testet, om ulnar varians målt på røntgenbille
der stemmer overens med ulnar varians målt 
direkte på knoglen. Mål på knoglen blev foreta
get med en elektronisk skydelære. Studiet kom 
frem til, at det radiologiske mål ulnar varians 
var signifikant underestimeret, når det blev 
sammenlignet med mål foretaget direkte på 
knoglen (7). Et enkelt studie er dog ikke suffi
cient til at kunne drage endegyldige konklusio
ner om validiteten af ulnar variance målt på et 
røntgenbillede. 

Er dorsal vinkling af distale radius´ led-
flade, radial forkortning og radial inklina-
tion målt på et røntgenbillede valide mål?
Det lykkedes ikke at identificere og inkludere 
nogen studier, som havde testet validiteten 
af dorsal vinkling af distale radius´ ledflade, 
radial forkortning og radial inklination. Validi
tet af disse mål kan således hverken be eller 
afkræftes i dette litteraturstudie. 

Kvalitet af inkluderede studier
Den videnskabelige og metodiske kvalitet af alle 
de inkluderede studier blev systematisk vurde
ret ved brug af et prævalideret kvalitetsværk
tøj,  Quality of Diagnostic Accuracy Studies, 
QUADAS (9, 10). Denne kvalitets vurdering 
viste, at kvaliteten af de inkluderede studier var 
varierende. Der var især en tendens til, at der 
var mere fokus på at redegøre for det ortopædi
ske aspekt i studierne. De radiologiske og de ra
diografiske metoder var der ikke fyldestgørende 
redegjort for i alle studier. Da både måleusikker
hed og røntgenproceduren kan have indflydelse 
på resultaterne, kan netop dette fund være en 
mulig forklaring på, at studierne får diverge
rende resultater – altså at to studier finder, at 
stepoff målt på røntgenbilleder er validt, mens 
to andre studier finder, at det ikke er validt. 

Konklusion
Baseret på en systematiske gennemgang af 
litteraturen i søgen efter studier omhandlende 
distale radiusfrakturer og radiologiske mål, kan 
det hverken be eller afkræftes, om følgende 
radiologiske mål: i) Dorsal vinkling; ii) Ulnar 
varians, iii) Radial forkortning; iv) Radial inkli
nation og v) Stepoff i ledfladen er valide. Her 
er således identificeret en mangel på 
evidens. Dette kan potentielt være af 
betydning for de mange patienter, som 
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pådrager sig en distal radius fraktur, 
eftersom behandlingen heraf er delvist 
baseret på netop disse radiologiske 
mål. 

Perspektivering til øvrige 
Ph.d.studier
Da røntgenbilledet og de radiologi
ske mål kombineret med kliniske 
retningslinjer spiller en rolle i beslut
ningen om behandling, er det naturlig
vis vigtigt, at man kan stole på disse 
mål. Hvis en distal radius fraktur ikke 
bliver sat ordentligt på plads, kan det 
potentielt medføre smerte og ind
skrænket bevægelighed. På sigt kan 
en distal radius fraktur potentielt også 
medføre artrose. Det er således vig
tigt for den forholdsvis store gruppe 
af patienter, at de får den bedst mulige 
behandling baseret på valide radiolo
giske mål foretaget på korrekte rønt
genbilleder. 

Det er ikke alene den delvis manglede 
viden om, hvorvidt radiologiske mål 
af den distale radiusfraktur er sande 
som er interessant og bør undersøges 
nærmere. Det faktum, at de radio

grafiske og radiologiske procedurer 
ikke var gengivet i detaljer i de inklu
derede studier giver også anledning til 
yderligere spørgsmål. Enkelte mindre 
studier har nemlig tidligere vist, at 
den radiografiske procedure potentielt 
kan påvirke efterfølgende radiologiske 
mål. Det antydes i disse studier, at hvis 
lateral og PAoptagelsen afviger fra 
standardproceduren hvad angår rota
tion af underarmen, så kan det påvirke 
efterfølgende radiologiske mål. Med 
andre ord, så kan supination og prona
tion af underarmen, ændre på de målte 
radiologiske værdier, så som dorsal/
volar vinkling, radial inklination og ul
nar variance (1117). Disse studier er 
dog ikke helt enige om præcis hvilken 
betydning rotation af underarmen har 
på målene. De eksisterende studier er 
desuden overvejende lavet på under
arme uden en distal radiusfraktur. Der 
er således meget lidt viden omkring 
sammenhæng mellem den målte værdi 
af de radiologiske mål og rotation af 
den fakturerede underarm. Hvis det er 
sandt, at rotation af underarmen under 
røntgenoptagelsen kan ændre på den 
målte værdi af dorsal/volar vinkling, ra

dial inklination og ulnar variance, så er 
det en vigtig viden som bør undersøges 
nærmere. Især med tanke på, at den 
radiologiske kvantificering af fraktur 
displaceringen indgår i behandlings
beslutningen. 

Formålet med mit ph.d.studie var 
tredelt. I første omgang skulle allerede 
eksisterende viden omkring validiteten 
af flere radiologiske mål som anven
des til at beskrive en distal radius 
fraktur afdækkes. Dette skulle ske via 
en systematisk gennemgang af littera
turen som beskrevet i denne artikel. 
Dernæst skulle to studier undersøge 
sammenhængen mellem rotation af 
underarmen (supination og pronation) 
og følgende radiologiske mål: dorsal og 
volar vinkling, radial inklination og ul
nar variance. Dette skulle undersøges 
på underarme både med og uden en 
distal radius fraktur.  Formålet med det 
fjerde og sidste studie var at undersøge 
hvor nøjagtige de radiologiske mål 
 dorsal/volar vinkling, radial inklination 
og ulnar variance er til at kvantificere 
den frakturinducerede displacering 
målt på røntgenbilledet. 



Kære Charlotte og 
 Radiograf Rådet

Med al ære og respekt for 
at du er formand for Radiograf Rådet 
og SKAL tale radiografernes sag……… 
så er jeg meget forundret og skuffet 
over dit debatindlæg i  Sjællandske 
 Medier, af flere årsager.

Den helt åbenlyse, hvorfor tager min 
fagforeningsformand ikke en kort 
formel kontakt forud for et sådant 
indlæg? Jeg kan i HB referater se at 
sagen har været diskuteret tilbage i 
april 2021. Om ikke andet så som en 
orientering om at indlægget kan for
ventes at komme i pressen! Så kunne 
mit personale være forberedt på en 
eventuel reaktion.

At Radiograf Rådet kan have viden 
om at problemet med arbejdskraft 
i mammografiscreeningen i Region 
Sjælland, er et radiologproblem, som 
det fremgår i dit debatindlæg, undrer 
mig såre.  Regionen overholder maksi
male svartider på granskning, som er 
10 dage, jvnf. guidelines. Her kunne et 
faktatjek have afklaret om der var hold 
i dine påstande.

Derimod mangler Region Sjælland 
kvalificeret personale til at varetage 
mammografiscreeninger. Så kan vi 
have en lang og udmarvende debat 
om det er ”os”/mig, der er dårlig til 

at rekruttere, ikke har vilje til at lave 
rotationsordninger, mangler kreative 
ledere, der ikke har blik for kvaliteten, 
politikere som gerne ser flere skanda
ler, men dette måtte i mine øjne gerne 
være dialogbaseret ud fra faktuelle 
oplysninger. Samt langt mere løs
ningsorienteret end blot at smide en 
allerede arbejdende kollegial persona
legruppe under bussen. 

Såfremt Radiograf Rådet sidder med 
løsninger som kan rekruttere i om
egnen af 30 radiografer til Region 
 Sjælland, hvoraf de 10 fast skulle 
arbejde med mammografiscreening, 
samt dem der måtte mangle indenfor 
en kort tidsramme, så hører jeg meget 
gerne om det.

”Skandalen”, som du formentlig hen
tyder til, ”Ringstedsagen”, havde intet 
med kvaliteten af de mammografi
screeninger der blev foretaget, at gøre. 
Den har altid været og er fortsat i top. 

”Ringstedsagen”, drejede sig om proce
durer, mangelfuld visitation af henvis
ninger, samt sikring af nyansatte lægers 
oplæring. Så at spørge om vi/politi
kerne tør risikere flere skandaler, synes 
jeg er et uskønt forsøg på at ”hænge” en 
dygtig faggruppe unødigt ud i pressen.

Dit debatindlæg gør mig specielt ked 
af det på mange af vore daglige kol
legaers vegne, screeningsassisten

terne. Der har i 12  13 år gået mange 
screeningsassistenter rundt i ALLE 
regioner og varetaget mammo grafi
screeninger. Såfremt den kvalitet de 
har leveret i de mange år, ikke levede 
op til kvalitets kravene, ville de faglige 
selskaber ganske givet have reageret 
for år tilbage. 

Ligeså er den sundhedsperson, kvin
derne møder, både professionel og 
veluddannet, hvad end det drejer sig 
om en sygeplejerske, radiograf eller 
screeningsassistent. Hvis ikke det 
var tilfældet arbejdede de ikke med 
screeningsundersøgelser, om det så er 
den ene eller anden faggruppe.

Jeg vil ligeledes gøre opmærksom på at 
det personale der forventes rekrutteret 
til uddannelsen, er personale med en 
sundhedsfaglig baggrund, som mini
mum 1 års uddannelse, suppleret, ikke 
med få ugers efteruddannelse, men et 
20 ugers forløb. Et uddannelsesforløb 
som tidligere har opnået godkendelse i 
Sundhedsstyrelsen. Der er altså IKKE 
tale om en ny uddannelse.

Det er personale som har en bred 
sundhedsbaggrund, som bliver supple
ret med et fokuseret uddannelsesfor
løb, møntet på at udføre mammografi
screeninger.

Hvis du med en rotationsordning 
mener, at jeg skal bede det nuværende 
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Kan vi kun tillade opgave
glidning, når vi får mere?
Debatindlæg og kommentar til kronik i Sjællandske Medier af formand  
for Radiograf Rådet, Charlotte Graungaard Falkvard.

        Carsten Varney, Ledende overradiograf, Sjællands Universitetshospital, Billeddiagnostisk Afdeling. 



DEBATINDLÆG

20   |   RADIOGRAFEN   |   JUNI 2021  

I Region Sjælland er 
der voldsomme udfor
dringer med at leve op 
til kravene om, at alle 

kvinder mellem 50 og 69 år skal have 
tilbud om en brystkræftscreening 
med et interval på maksimalt to år 
og tre måneder. Region Sjælland 

har således for nyligt måtte give 
besked til flere end 5500 kvinder 
om, at regionen ikke kan leve op til 
de nationale retningslinjer på områ
det. Regionens ansvarlige politikere 
ønsker at ændre på den uholdbare 
situation og vil handle hurtigt for at 
imødegå de voksende ventelister på 

brystkræftscreeninger, men deres 
løsningsforslag kan føre til andre og 
alvorligere problemer.

Den hurtige, men potentielt farlige 
vej til en løsning i Region Sjælland 
går via oprettelse af en uddannelse 
som »screeningsassistent«. En ny 

Pas på kvaliteten i 
 brystkræftscreeningerne
Debatindlæg/kronik i Dagbladet, Sjællandske Medier og på SN.dk, den 18. maj 2021 

personale på røntgenafdelingen om at 
tage vagter i mammografiscreeningen, 
minimum 2 dage om ugen for at over
holde guidelines. Så er jeg bange for at 
det personale siger op hurtigere end vi 
kan se deres skosåler!

Hvis du derimod mener, at vi skal 
ansætte personale, som vi i øvrigt ikke 
kan, rekruttere fordi der ikke ER ledige 
radiografer. Skulle de i så fald så læres 
op til at arbejde i screeningen, med 
samme godkendelse og kvalitetskon
trol som screeningassistenterne, mini
mum 2 dage ugentlig, samt ydermere 
oplæres til at arbejde i den konventio
nelle røntgenafdeling? Hvor vi i så fald 
kunne risikere en lavere kvalitet, som 
minimum en langt længere oplærings
tid, begge steder?
 
I en tid hvor vi subspecialiserer os 
indenfor eget fag, for at sikre en så 
høj faglig standard som overhovedet 
muligt, kan jeg ikke se hvorfor vi skal 
risikere at udvande kvaliteten med den 
ene hånd, blot for at forsøge at ude
lukke en faggruppe i at fortsætte deres 

arbejde med den anden hånd. Men alle 
gode ideer og forslag kan selvfølgelig 
diskuteres, hvis man rettelig ønsker en 
diskussion. I en sådan diskussion må 
rekrutteringssituationen lokalt også 
tænkes ind.

Til sidst vil jeg indvende, at hvis vi 
hver eneste gang vi startede et hold 
op på uddannelsen til beskrivende 
radio grafer, en uddannelse jeg som 
subkreativ, ikke kvalitetsorienteret, 
ikke rotationsindstillet leder, har væ
ret med til at stable på benene. Skulle 
høre fra Dansk Radiologisk Selskab, 
at de nuværende beskrivende radio
grafer er dårlige, ikke beskriver med 
høj kvalitet, hellere ser skandaler. 
UDEN at nogen rent faktisk kom med 
løsninger på den store mangel på ra
diologer, samt ikke at have tjekket om 
kvaliteten var ok, 

så ville jeg blive rigtig pikeret og 
vred og bede Radiograf Rådet tage 
sagen op med DRS. Samt selv gå vold
somt i brechen for mit personale, som 
gør et rigtigt flot stykke arbejde, med 

en meget høj grad af faglighed, hver 
dag.  Ligesom mine screeningsassi
stenter gør det indenfor deres område. 
I øvrigt ville jeg kæmpe med næb og 
klør for at fortsætte uddannelsen af 
radiografer til beskrivende 
radiografer.

Og hvad hvis sygeplejerskerne ligeså 
udtrykker mishag over at der blev 
uddannet radiografer hvert eneste år, 
fordi røntgensygeplejersker er langt 
bedre uddannet til at tage vare på 
patienterne, samt at radiograferne 
leverer et dårligt fagligt arbejde? Uden 
nogen form for dokumentation i øvrigt. 
Dette var en diskussion da uddannel
sen til radiografer startede op.

Hvis din retorik skal gælde den ene vej, 
bør den vel også gælde den anden vej?

Kan vi kun tillade opgaveglidning eller 
ændring når vi får mere, men ikke når 
andre faggrupper, som i øvrigt alle
rede varetager opgaverne, ønsker en 
udvidelse eller at fastholde antallet af 
personaler? 

         Charlotte Graungaard Falkvard, formand for Radiograf Rådet



uddannelse, som regionen vil oprette 
i samarbejde med Professionshøj
skole Absalon. Regionsformand 
Heino Knudsen (S) håber på, at 10 
nye screeningsassistenter kan stå 
klar til at udføre mange af de under
søgelser, regionen ikke i dag kan 
sikre til tiden. Screeningsassistent
uddannelsen, som vil være en kort 
efteruddannelse for typisk social og 
sundhedsassistenter, kan dog vise 
sig som en problematisk løsning af 
de aktuelle behov for screenings
personale i Region Sjælland.

Den nye uddannelse kræver dog mi
nisteriets godkendelse, og i forhold 
til at opnå en ministeriel godken
delse er det værd at bemærke, at 
Sundhedsstyrelsen tidligere har 
advaret om, at EU har konkluderet, 
at patientsikkerheden bringes i fare, 
hvis mammografiscreeningsunder
søgelser ikke udføres af uddannede 
radiografer og beskrives af radio
loger. EU’s konklusion bygger bl.a. 
på, at en mangelfuld mammogra
fiscreening kan betyde, at det bliver 
umuligt for radiologen (en specialud
dannet læge) at vurdere, om der er 
begyndende cancer  simpelthen på 
grund af for dårligt billedmateriale. 
Det betyder i bedste fald, at borgeren 
skal indkaldes til en ny screening 
 selvfølgelig med forlængede ven
telister til følge. Men ikke mindst 
vil en genindkaldelse helt naturligt 
medføre bekymringer for de berørte 
kvinder. I værste fald at canceren 
ikke opdages.

Kan ikke erstattes
Den første og ofte den eneste fag
ligt uddannede sundhedsperson, 
borgeren møder, er den person, der 
foretager selve screeningen. Her skal 
kvinden naturligvis møde en velud
dannet og professionel person, som 
har fuld indsigt i opgaven  en indsigt, 
radiografer har i kraft af en solid 
uddannelsesballast. Den kan ikke 
erstattes af en kort efteruddannelse 
af få ugers varighed.

I Radiograf Rådet vurderer vi, at det 
aktuelle arbejdskraftproblem i høj 
grad beror på, at radiologer udgør en 
flaskehals i forhold til screeningsar
bejdet, men vi ser også nu, at der er 
regioner, der har svært ved at rekrut
tere radiografer til screeningsop
gaven, og det er det, der fører til, at 
Region Sjælland, som Lord Nelson 
ved slaget på Reden, sætter kikkerten 
for det blinde øje og tyr til en løsning, 
der emmer af manglende kreativitet 
og overblik.

Man kan spørge sig selv, hvad en 
screening til tiden er værd, hvis kvali
teten er tvivlsom?

Mammografiscreening er et speciale, 
der er rigtig godt beskrevet og kvali
tetsmonitoreret og faktisk er under
lagt europæiske gennemprøvede 
retningslinjer. Der findes faktisk også 
en dansk klinisk retningslinje på 
området, som er udviklet fra de euro
pæiske guidelines, og som Region 
Sjælland har tilsluttet sig i 2007. 
Her er det tydeligt, at screeningsas
sistenter ikke er en mulighed. »For 
at reducere negative virkninger må 
screeningsprogrammet være velorga
niseret og personalet veluddannet.« 
Ligeledes står der, at radiografen/
røntgensygeplejersken eller andet 
specialuddannet personale udgør det 
fotograferende personale.

Hvorfor er rekrutteringen svær? 
Det kan handle om mange ting, men i 
de regioner hvor der ikke er problemer, 
sørges der blandt andet for rotation. 
Mammografiscreening indebærer for 
radiograferne at der skal sekssyv kvin
der igennem produktionsapparatet i 
timen. Det betyder ensidigt gentagne 
bevægelser, og vi ser i Radiograf Rådet 
en stigning i skulderskader indenfor 
specialet. Det kan imødegås ved f.eks. 
rotation. Da jeg ikke har fantasi til at 
forestille mig at en anden faggruppes 
skuldre er mere modstandsdygtige end 
radiografers, synes det for mig kynisk 
at gå efter en løsning med screenings
assistenter, som jo ikke har mulighed 
for at rotere til andre opgaver inden for 
radiografien.

Manglende vilje
Nogen vil påstå, at det ikke er muligt 
at rotere  jeg påstår, at det er mang
lende vilje og kreativitet.

De gode løsninger findes, når vi tør 
drøfte åbent og indtage input fra alle 
relevante parter  derfor etablerer 
Radiograf Rådet et mammografi
screeningstopmøde i slutningen af 
juni, hvor alle med indsigt og viden 
får mulighed for at deltage. Jeg ønsker 
ordentlige løsninger for  området.

Radiograf Rådet og mange andre 
med os besidder både viden om og 
har idéer til, hvordan vi kan finde en 
bæredygtig og permanent løsning på 
manglen på screeningspersonale. Der 
hvor det fungerer problemfrit er man 
også villig til at dele viden. Jeg vil der
for opfordre de ansvarlige  politikere 
 med regionsformand Heino Hansen 
i spidsen  til hurtigst muligt at ind
lede en dialog med mig og andre med 
indsigt i screening, så vi sammen kan 
finde løsninger til glæde og gavn for 
ventelisterne, men vigtigere endnu: de 
borgere i Region Sjælland, der skal 
lægge bryst til screeningerne.

Der er vel ikke brug for flere 
 skandaler?

JUNI 2021   |   RADIOGRAFEN   |  21

Nogen vil  
påstå, at det 
ikke er muligt 
at rotere  jeg 

påstår, at det er 
manglende vilje 

og kreativitet.

Liv og puls - tæt på dig
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DANSK RADIOGRAF 
I SPIDSEN FOR 
INTERNATIONALT  
MRSELSKAB
Det internationale selskab SMRT (Society of Magnetic Resonance Radiographers  
and Technologists) har fået ny præsident.  

  Claus Brix, fagchef

Selvom europæiske radiografer ikke 
fylder meget i SMRT (6%), så blev 
Anne Dorte Blankholm, ph.d. fra AUH 
valgt og varetager nu rollen som øver
ste person i organisationen.

SMRT er en del af ISMRM (Internati
onal Society for Magnetic Resonance 
in Medicine som er en nonprofitorga
nisation, der tilbyder et internationalt 
forum for uddannelse, information og 
forskning inden for magnetisk reso
nans.

SMRT blev for 30 år siden oprettet 
af MRtechnologists som et forum for 
deling af viden og uddannelse indenfor 
MRfeltet og for at styrke udviklingen 
inden for MR. SMRT har et stort møde 
en gang om året, kortere virtuelle mø
der ca. en gang om måneden og en stor 
undervisingsdatabase for organisatio
nens medlemmer. En del materiale er 
frit tilgængeligt også for ikke medlem
mer via hjemmesiden: https://www.
ismrm.org/mrsafetylinks/

I det seneste år har fokus på SM
RTmøderne blandt andet været:  
MRsikkerhed, skanning af fostre og 
cancer for blot at nævne nogle.

På SMRT’s årlige konferencer er der 
et omfattende udvalg af foredrag fra 
basis MRfysik til meget avancerede 
helt nye teknikker, ledelse og den nye
ste forskning.

Indsættelsen af Anne Dorte Blank
holm som præsident skete på årsmø
det i SMRT 1520. maj og hun er den 
første dansker (og anden europæer) 
der varetager denne rolle, men hun 
har deltaget aktivt i hele SMRTs 
 l evetid.

Anne Dorte Blankholm udtaler, at det 
er det et stort og ærefuldt hverv, som 
hun har påtaget sig, og hun er meget 
beæret og stolt over at være blevet 

valgt som præsident for SMRT. Hun 
har gennem sin aktivitet i SMRT fået 
mange priser for foredrag og posters 
omkring hendes forskning og udvik
lingsarbejde i både Danmark og inter
nationalt. Et af Anne Dorte’s mål er at 
udbrede viden om SMRT bl.a. i Dan
mark, hvor en stor del MRradiografer 
efterspørger mere uddannelse og det 
er Anne Dortes opfattelse at alt for 
få ved, at det er via SMRT man bedst 
holder sin MRviden up to date og har 
mulighed for yderligere at dygtiggøre 
sig indenfor feltet som MR radiograf.

Anne Dorte Blankholm har gennem 
mange år arbejdet sammen med 
Radio graf Rådet, hvor hun blandt an
det har støtte det politiske arbejde om
kring MRsikkerhed. Hun er samtidig 
en del af Radiografisk Forskningsnet
værk som Radiograf Rådet støtter.

Radiograf Rådet ønsker Anne Dorte 
Blankholm tillykke med posten, og 
indleder et samarbejde med at afholde 
SMRT regional meeting (SMRT – pre
sident’s Nordic Meeting) i Aarhus den 
19. november 2021.  Her vil Radiograf 
Rådet være den tekniske arrangør 
mens programmet på dagen sammen
sættes i samarbejde med Anne Dorte 
Blankholm og SMRT.  Dagen er an
nonceret i Radiograf Kursers katalog 
og programmet vil komme på Radio
graf Rådets hjemmeside.

Anna Dorte Blankholm



        Claus Brix fagchef
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I skrivende stund er 
Radiograf Rådet ved at 
samle radiografer, ledere, 
politikere og speciali

ster til et topmøde med henblik på at 
afhjælpe situationen om manglende 
kvalificeret arbejdskraft til udførelsen 
af screeningsundersøgelserne.

Mødet tager udgangspunkt i den 
aktuelle situation, hvor Region Sjæl
land forsøger at afhjælpe den akutte 
situation ved at genoprette oplæring 
af mammografiscreeningsassistenter 
som rekrutteres fra Social og Sund
hedsassistenter.

Radiograf Rådet mener ikke, at dette 
er en holdbar løsning, da udførelse af 
mammografi er et krævende speciale. 

Radiograf Rådet vil i stedet fokusere 
på at sikre borgerens rettigheder og 
muligheder ad andre veje.

Før og under etableringen af mødet 
har der været mange diskussioner 
mellem Radiograf Rådet, ledere og po
litikere hvor bølgerne indimellem har 
været lidt høje, da der er forskellige 
interesser i at løse problemerne.

Sundhedsstyrelsen har i forbindelse 
med mødeinvitationen inviteret Radi
ograf Rådet til en dialog, men de delta
ger ikke i selve mødet.

Mødet bliver ikke mindre spændende 
ved, at der lige nu er en indstilling fra 
regeringen om at oprette en ny Radi
ografuddannelse i Region Sjælland. 

Kan denne komme til at spille en rolle i 
at afhjælpe radiografmanglen på sigt? 

Mødet får titlen: ”Lad os sammen sikre 
kvalitet, sikkerhed og de gode holdbare 
løsninger”, og bliver afholdt virtuelt 
den 24. juni 2021 kl. 12:3015:00. 

Mødet annonceres på vores hjemme
side og de sociale medier og alle inte
resserede kan deltage.

TOPMØDE  
– MAMMOGRAFISCREENING

Mammografiscreening og klinisk mammografi er specialistarbejde,  
der kræver stor viden hos for det fotograferende personale.

Tilmelding:
Registrer dig 
via zoom
Benyt QR- koden
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STATUS PÅ ARBEJDSMILJØ
INDSATSER 1. HALVÅR 2021. 
Arbejdsmiljøet er vigtigt og her kan du få en opdatering af hvad der  
har rørt sig i den første tid fa 2021.

  Homma Yusuf, Juridisk konsulent

Fra Brandslukning til  
forebyggelse. 
April må man næsten kunne sige har 
været i arbejdsmiljøets tegn, vi har her 
i Radiograf Rådet givet området en 
saltvandsindsprøjtning og samlet  
3 arrangementer om arbejdsmiljø i 
april måned. 

I 2020 fik vi endelig en bekendtgørelse 
om psykisk arbejdsmiljø. Nu har vi et 
skriftligt grundlag at arbejde ud fra, og 
nu skal vi bringe bekendtgørelsen i spil 
til gavn for det konkrete arbejdsmiljø
arbejde. VI har igangsat en større in
formationsindsats omkring den nye be
kendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. 

Som et led heri deltog vi den 14. april 
2021 et webinar for lokalafdelinger 
og FHsektioner, under titlen ”Fra 
brandslukning til forebyggelse” 

Vi blev klog på hvordan vi kan hjælpe 
de tillidsvalgte med at håndtere den 
nye bekendtgørelse i praksis, så vi får 
bragt forebyggelse ind i det psykiske 
arbejdsmiljø.  

Den Internationale  
Arbejdsmiljødag. 
I anledning af den internationale 
arbejdsmiljødag afholdte FH Fyn et 
fyraftensmøde om arbejdsmiljø  
d. 28. april kl. 16:30 – 17:30. 

Årets tema var arbejdsmiljø og 
Corona, derfor var Morten Skov, 
 næstformand i FH inviteret til at holde 
et oplæg om arbejdsmiljø og corona 
samt den nye arbejdsmiljøpulje. Yder
ligere var Marianne Vind, medlem af 
Europaparlamentet, inviteret til at give 
en status på arbejdsmiljøarbejdet i 
 Europaparlamentet. 

Ny Arbejdsmiljø pulje 
Danmark har fået en arbejdsmiljø
pulje, som skal hjælpe med at fore
bygge nedslidning og arbejdsskader. 
Der ligger 105 millioner kr. i puljen 
om året, og det er helt essentielt at vi 
sikrer at pengene bliver brugt.

Derfor har vi sat alle sejl ind for at 
oplyse medlemmer og de små private 
klinikker om puljen. Bl.a. bliver der 

afholdt Webinar den 1. juni 2021,  
kl. 17.00  18.30 – hvor alle interesse
ret, det vil sige at medlemmer af orga
nisationerne vil kunne deltage. Man vil 
gennemgå

• Hvad kan puljen bruges til?
• Gennemgang af tilskudsordningen
• Gode argumenter for at få ledelsen 

til at søge puljen

Med Arbejdsmiljøpuljen er der tilveje
bragt 315 mio.kr. som over de næste 
tre år skal ud at arbejde til gavn for 
arbejdsmiljøet på de små private virk
somheder og selvejende institutioner. 
Nu har vi skaffet pengene – nu skal de 
ud at arbejde til gavn for kollegernes 
arbejdsmiljø. 

Allerede fra mandag den 29. marts har 
det været muligt på Arbejdstilsynets 
hjemmeside, at ansøge om penge til 
arbejdsmiljørådgivning, sundheds
fremme og leje/afprøvning af tekniske 
hjælpemidler. Der forestår nu en stor 
opgave med at skabe synlighed om de 
nye muligheder.

DK

DK

DK
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Rigtig god sommer til alle de radiografstuderende! 
Vi håber jeres eksaminer gik godt og at i nu kan 
hoppe ud i det fri og nyde sommeren fuldt ud!  

Vi ses ude på skolerne igen i september. 

St
or

t 
til

lyk
ke 

til d
e nyuddannede radiografer! St

or
t 
til

lyk
ke 

til d
e nyuddannede radiografer! 

Vi er så glade på  
jeres vegne og vi  

ønsker jer al held og 
lykke på jeres fremtidige  

arbejdspladser! 

Med venlig hilsen 
RSDs bestyrelse

God sommer
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S DENS
TU

D
IE

Skal du på 
 udveksling? 
Så kan du søge studiefonden 
om penge! 

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

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

RSD HOLDER  
GENERALFORSAMLING 
OG DU ER INVITERET! 

RSD holder generalforsamling d. 24. 
september kl. 16:00 og du er inviteret. 

Så vil du gerne vide noget mere om RSDs 
aktiviteter og økonomi, og har du eventuelt 
nogle spørgsmål til hvad vi går og laver, så 
er du mere end velkommen. Generalforsam
lingen bliver afholdt på University College 
Nordjylland, men der er mulighed for at 
 deltage online  så bare kom hid! 

Hold øje med eventet på Facebook  her vil 
der være link til generalforsamlingen og op
lysninger om mødelokale i god tid. 

Du kan finde generalforsamlingen inde på 
Radiograf Rådets aktivitetskalender, her vil 
der senest 4 uger inden afholdelsen blive 
annonceret det specifikke lokale og et link til 
online deltagelse



Dato Seneste 
 tilmelding Tema Sted Arrangør Information 

og tilmelding Pris

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 kompetence-
udvikling/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 Professions-

højskole
phmetropol.dk/kurser kr. 7300

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

se link Mammografi (215238) Aarhus
Center for kompetence-
udvikling/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)

7-8/10 2021 se link DFiR årsmøde Nyborg
Dansk Forening for 

 Interventionsradiologi
www.dfir.dk se link

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)

KURSER OG KONFERENCER
På grund af Covid19krisen 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.

Jeg blev valgt som formand i maj 2017, blev 
bachelor i januar 2020 og pga. covid fortsatte 
jeg som formand for RSD indtil april 2021. 

Det har været nogle fantastiske år at få lov til 
at stå i spidsen for RSD i. Jeg har siddet sam
men med en fantastisk bestyrelse, som har 
gjort de fire år fantastiske. 

Det at sidde i RSD’s bestyrelse er en ople
velse jeg ikke vil være foruden. Det har opløf
tet mit studieliv og givet mig indsigt i en an
den verden af radiografien. Radiograf Rådets 

Den gamle formand siger farvel
hovedbestyrelse har givet mig og RSDs 
bestyrelse oplevelser vi aldrig glemmer. 

Vejen ind til Radiograf Rådet og RSD har 
givet mig en følelse af at have en radio
graf familie i hele  Danmark. 

Det er derfor med stor glæde at jeg giver 
posten videre til Josephine og den nye be
styrelse – held og lykke! 

Vi ses i det virkelig liv!
Hilsen Kathrine Marie Erenskjold 
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PET/CT PET/MR  
NUKLEARMEDICIN  

– SKANDINAVISK KURSUS

CT MR Nuklear Konventionel røntgen Stråleterapi Ultralyd

a
b c d e f

Indhold:
• PET/CT og PET/MR grundlæg

gende teknik og billedkvalitet
• Strålebeskyttelse for patienten 

og personalet
• PET/CTkvantificering i klinisk 

rutine og forskning
• Kliniske sporstoffer – fra de 

kendte til de spændende nye
• MRsikkerhed
• 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

Formål: 
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.

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 

Flere oplysninger/tilmelding: www.radiografkurser.dk

Hvor:
H.C. Ørstedsvej 70 2. tv. 

 Frederiksberg, København

Hvornår: 
23. september 9:30  24. 

 september kl 16:00



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

KOMMUNIKATIONS-
KONSULENT
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

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 

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

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

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