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forfatterlisten.
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stenter og overtage kerneopgaver på 
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FORMANDEN HAR

ORDET

MAMMOGRAFI-
SCREENINGSTOPMØDE

Kort før sommerferien 
afholdt vi i Radiograf 
Rådet et mammogra-
fiscreenings-topmøde. 

Mødet var oprindelig tænkt som en 
anledning til at give mammografi 
et popularitetsboost, og ideen blev 
skabt på baggrund af henvendelser fra 
radiografer i specialet, der oplever at 
mangle kolleger, og også at området 
ikke regnes for noget særligt. Det sid-
ste er absolut ufortjent – mammogra-
fiscreening er et af de bedst beskrevne 
områder af det radiografiske speciale 
og underlagt massive kvalitetskrav.

Men vi blev overhalet indenom af 
et ønske om at uddanne social- og 
sundhedsassistenter til mammogra-
fiscreeningsassistenter. Ønsket blev 
formuleret i Region Sjælland og er 
efterfølgende bakket op af flere andre 
regioner.

På mødet holdt Regionsrådsforman-
den fra Region Sjælland, Heino Knud-
sen, et oplæg om udfordringerne og de 
deraf følgende tanker og ideer i Region 
Sjælland. Og her spiller radiograf-
manglen naturligvis en stor rolle og er 
også i min optik den underliggende år-
sag til ønsket om at uddanne mammo-
grafiscreeningsassistenter. Region 

Sjælland har derfor desuden lagt op 
til, at der skal være en radiografuddan-
nelse i Næstved, hvilket også ser ud til 
at være blevet efterkommet.

På topmødet blev der i en række korte 
oplæg redegjort for, hvad der synes at 
fungere, både hvor der er radiografer 
nok, og hvor der arbejdes med de so-
cial- og sundhedsassistenter, der blev 
uddannet til betjeningspersonale for 
10-13 år siden, og som i daglig tale om-
tales som screeningsassistenter. Alle 
steder synes der at være gode erfarin-
ger, og screeningassistenterne roses 
for deres engagement og faglighed.

På mødet var der bred enighed om, 
at mammografiscreeningsområdet 
problemfrit kan placeres hos assisten-
terne med den uddannelse, som vi 
kender fra tidligere.

Udgangspunktet for debatten og ind-
læggene udspringer af den tidligere 
nævnte radiografmangel og den ledel-
sesmæssige udfordring, der derfor er i 
at leve op til kvinders rettigheder til at 
blive mammografiscreenet i Danmark.
For fuldstændighedens skyld skal det 
nævnes, at debatten ikke omfattede ar-
gumenter for et enten/eller (radiogra-
fer eller social- og sundhedsassisten-

ter), og jeg tillader mig her, at lægge 
en fortolkning ind og mene, at der må 
være tale om et både - og.

Og med den fortolkning er det for mig 
væsentligt at tage en drøftelse med 
FOA i forhold til, at vi så i Radiograf 
Rådet kan organisere assistenterne og 
omfavne situationen på en måde, der 
kan være fagligt fornuftig i forhold til 
løsningen af opgaven. Jeg har inviteret 
FOA til drøftelsen, men endnu er der 
ikke kommet respons.

Siden topmødet har Region Hoved-
staden set sig nødsaget til at udskyde 
120.000 screeninger angiveligt på 
grund af radiologmangel, og det letter 
selvfølgelig her og nu i forhold til den 
radiografmangel, der også er.

Uanset hvordan vi vender og drejer 
tingene, så bliver den helt store opgave 
fremadrettet at få sikret, at der bliver 
uddannet radiografer nok. Havde der 
været radiografer nok, ville ingen jo 
kigge andre steder hen for alternativt 
personale.

Læs mere om topmødet i bladet.
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A R B E J DE R M U S E E T
GRATIS ENTRÉ 
med Radiograf Rådet
Radiograf Rådet har indgået en aftale med 

Arbejdermuseet der gør, at du som medlem 

kan få gratis adgang hele året rundt, for dig 

og din familie.

Åben: 10-16 alle dage, onsdag til kl. 10-19.

Arbejdermuseet
Rømersgade 22 
1362 København K
www.arbejdermuseet.dk

Radiograf Rådet har indgået en aftale med Arbejdermuseet der gør, at du som 
medlem kan få gratis adgang hele året rundt, for dig og din familie (Sambo/æg-
tefælle og hjemmeboende børn over 18 år), Børn under 18 kommer gratis ind.

Du skal gøre følgende!
•  Senest 2 hverdage inden dit besøg skriver du en e-mail til  

kontakt@radiograf.dk med emnefeltet ”Gratis entre til Arbejdermuseet”.
• Du oplyser dit fulde navn + fødselsdato.
• Du oplyser hvem I skal afsted.
•  Du får en bekræftelse retur på e-mail fra os på at du er medlem og har  

adgang.
•  Du medbringer bekræftelsen, enten printet eller elektronisk, og fremviser 

den ved indgangen. 
•  Du vil muligvis blive bedt om at fremvise ID ved indgangen for at bekræfte, 

at du er dig.

Gratis entré til Arbejdermuseet

VERDENSKONGRESSEN
På 21st ISRRT World Congress  i Dublin  20.-22. juni 2021  
holder 3 danske radiografer oplæg. Simon Lysdalsgaard (Syd-
vestjysk Sygehus)   har hele 3 med som omhandler AI, Martin 
Kusk (Sydvestjysk Sygehus) taler om design af lavdosis CT 
protokol og Malene Roland Vils Pedersen fra Sygehus Lillebælt, 
Vejle med et ultralydsoplæg. 

Oplæggene afholdes virtuelt og deres fulde titler kan ses på 
kongressens hjemmeside: https://isrrtdublin2021.org/

Studiefonden 
- SØG NU!
Den 15. april og den 15. sep-
tember uddeles der kr. 5.000 
fra Studiefonden. 
Ansøgninger skal sendes til 
kontakt@radiograf.dk. 

I tildelingen af midler prioriteres 
radiogranstuderende over færdi-
guddannede og udlandsophold 
over indland. For ophold i udlan-
det er legater udbetalt af studie-
fonden skattefri. Beløbet kan 
maksimalt udgøre kr. 2.500.

Søgekriterier
Udgifter, der kan søges støtte til 
(prioriteret):
1.  Udgifter til praktikstedet i  

forbindelse med opholdet.
2.  Kursusudgifter på stedet i  

forbindelse med opholdet.
3.  Andre udgifter efter konkret  

vurdering.

Betingelser:
Som betingelse for tildeling af 
midler skal ansøger skrive en 
artikel til fagbladet Radiografen, 
der beskriver aktiviteten og det 
faglige udbytte. Formålet er at 
inspirere og styrke videndeling 
blandt radiografstuderende og 
radiografer. 
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Hvem 
kan få 
nedsat kontingent?
Husk at du kan få nedsat dit kontingent, hvis 
du er på dagpenge. Det gælder både for med-
lemmer, som er ledige og medlemmer, som er 
på dagpenge i barselsperioden. 

Nedsættelsen betyder at du kan nøjes med at 
betale 292 kr. i kvartalet i den periode du er på 
dagpenge. Du skal henvende dig til Radiograf 
Rådets sekretariat med de nødvendige oplys-
ninger. 

Når du går fra på pension, behøver du heller 
ikke helt at slippe det faglige fællesskab. For 
kun 146 kr. i kvartalet kan du fastholde dit 
medlemskab og få glæde af at kunne deltage i 
arrangementer og af at fastholde abonnement 
på Radiografen. 

For første gang er der nu en radiograf udnævnt til at sidde i en Videnskabsetisk 
komite.  Malene Roland V. Pedersen, Ph.d., er ansat som lektor hos SDU samt i 
Radiologisk Forskningsenhed ved Sygehus Lillebælt Røntgen i Vejle. Malene blev 
suppleant i komitéen i 2020, og i 2022 bliver hun fuldgyldigt medlem af Viden-
skabsetisk Komite Region Syddanmark.

Udover denne post er hun pr. 1/7 2021 en del af Institut for Regional Sundheds-
forsknings ledelse som viceinstitutleder. I det nye job skal Malene blandt andet 
arbejde med Ph.d.-studerende, post doc´s og adjunkter.

Malene er medlem af Radiografisk Forskningsnetværk og yder gennem dette en 
stor faglig og polisk støtte til Radiograf Rådets faglige og politiske arbejde, blandt 
andet med arbejdet omkring implementering af CPD (Continuous Professional 
Development).

Optag af nye studerende
Slutningen af sommerferien betyder også starten på uddannelsen for 
mange kommende radiografer. I år har er adgangskvotienterne for 
radiografuddannelsen både ændret sig op og ned, men ligger gennem-
snitligt på 7,4, der næsten er det samme som sidste års (7,5).

Kvote 1 ansøgninger adgangskvotienter for 
radiografuddannelserne: 2021 (2020)

Københavns Professionshøjskole 8.0 (7.4)

University College Nordjylland 7.6 (7.8)

University College Lillebælt 6.6 (7.2)
Kilde: Uddannelses- og forskningsministeriet

Radiograf udnævnt til 
videnskabs etisk komitè



        Bo Mussmann, Forskningsradiograf, Phd. OUH, lektor Storbyuniversitet, Oslo, Norge og Janni Jensen. Forskningsradiograf, Phd., OUH

        Af Bachmann RB, Ingebrigtsen RL, Madsen KS, Holm O, Christensen AF, Lauridsen CA. Publiceret i Radiography, E-pub january 2020

Det er nu 10 år siden Carsten Lau-
ridsen som den første danske radio-
graf blev tildelt Ph.d.-graden. På det 
tidspunkt var det sjældent at se danske 
radiografer nævnt i videnskabelige ar-
tikler, og i så fald var det sjældent som 
hovedforfatter og formentlig aldrig 
som sidsteforfatter, der har det over-
ordnede ansvar for artiklens videnska-
belige kvalitet. 

Siden har udviklingen virkelig ta-
get fart og blandt Radiograf Rådets 
medlemmer er der nu 8 radiografer 
med Ph.d.-grad, samt flere postdocs 
og lektorer ved danske og udenland-

ske universiteter. Desuden har mange 
afdelinger ansat forskningsradiografer 
med dedikeret forskningstid, hvilket 
har resulteret i mange publikationer 
de senere år. 

Hvis man ikke lige er involveret i forsk-
ning, kan det være vanskeligt at få over-
blik over, hvad der publiceres, og om 
artiklerne er relevante for egen praksis. 
Derfor starter Radiograf Rådet et nyt 
initiativ, hvor vi med jævne mellemrum 
fremhæver nogle af de artikler, som har 
radiografer på forfatterlisten. Artiklerne 
præsenteres i en stærkt kondenseret 
form. Hvis man synes en artikel lyder 

spændende vil der være et link til en 
elektronisk udgave, som de fleste regio-
nalt ansatte kan tilgå.

Hvert år vil vi desuden lave en oversigt 
over publikationsaktiviteten blandt 
medlemmerne. I dette nummer præ-
senterer vi sammen med publikations-
listen tre artikler fra 2020, som alle er 
radiografisk relevante, men som har 
meget forskellig forskningsmæssig til-
gang til faget. Vi håber på længere sigt 
at kunne vise fagets mangfoldighed 
med hensyn til emner, forskningsme-
toder, artikeltyper og ikke mindst give 
indblik i hvem, der forsker i hvad.

På denne artikel er der tre radiogra-
fer på forfatterlisten: Rikke Bachman 
Christensen og Rikke Lang Ingebrigt-
sen fra Radiografuddannelsen ved 
Københavns Professionshøjskole er 
henholdsvis førsteforfatter og med-
forfatter mens sidsteforfatter Carsten 
Lauridsen, der ud over Radiografud-
dannelsen også er tilknyttet Radiolo-
gisk Klinik på Rigshospitalet.
 
Formålet var at udvikle og evaluere 
en ny metode – ”Consequence of 
Clinical Outcome” (CO-score), for 
at vurdere kvaliteten af radiologiske 
beskrivelser af muskuloskeletale kon-
ventionelle røntgenundersøgelser.

To ekspert-observatører (radiolog 
og ortopædkirurg) vurderede 500 
beskrivelser af det appendiculære 

skelet (konventionelle røntgenunder-
søgelser), udført af fire beskrivende 
radiografer.

Observatørerne inddelte beskrivel-
serne som ”sandt positive”, ”sandt 
negative”, ”falsk positive” og ”falsk 
negative”. Efterfølgende blev kvalite-
ten af beskrivelsen gradueret på en 
skala fra 1 til 3 baseret på alvorlighe-
den af fejl i forhold til patientbehand-
ling og prognose. Forfattergruppen 
udviklede denne nye evaluerings-
metode ”CO-score”, hvor en lav CO 
score betyder at beskrivelsen er af 
høj kvalitet.

Resultaterne viste ingen direkte sam-
menhæng mellem høj diagnostisk 
nøjagtighed og lav CO-score. Alle 
radiograferne opnåede en høj diag-

nostisk nøjagtighed (96.8 % - 100 %) 
med en variation i CO-score (0.00 – 
0.14). En sand beskrivelse kan altså 
indeholde fejl af sådan en grad, at det 
har konsekvenser for patienten.

Studiets konklusion er, at CO-scoren 
giver en mere nuanceret vurdering af 
kvaliteten af beskrivelserne, da den 
inddrager hvilke konsekvenser fejl 
har i forhold til patientbehandlingen.

For beskrivende radiografer foreslår 
forfattergruppen, at CO-score meto-
den indføres som et supplement til de 
eksisterende beskrivelsesmetoder.

Find artiklen her: https://doi.
org/10.1016/j.radi.2020.01.003

Kontakt: cala@kp.dk

6   |   RADIOGRAFEN   |   AUGUST 2021  

RADIOGRAFISK FORSKNING 
HAR FODEN PÅ SPEEDEREN
Hvis man ikke lige er involveret i forskning, kan det være vanskeligt at få overblik over, hvad 
der publiceres, og om artiklerne er relevante for egen praksis.  Men Radiograf Rådet gør det 
let for dig!

CO-score; a new method for quality assessment of radiology reports



        Lysdahlgaard S., Hess S., Gerke O., Weber Kusk M. Publiceret i EUR Radiol 2020.

        Af Mussmann B, Hardy M, Rajalingam R, Peters D, McFadden S, Abdi AJ. Publiceret i Radiography 2020. E-pub ahead of print. 

Simon Lysdahlgaard og Martin Kusk 
er begge forskningsradiografer ved 
Sydvestjysk Sygehus. Søren Hess er 
forskningsleder og specialeansvarlig 
overlæge for Nuklearmedicin samme-
steds, mens Oke Gerke er professor i 
biostatistik på Nuklearmedicinsk afde-
ling, OUH.

Forfatterne ønskede at sammenligne 
evidens for den diagnostiske sikker-
hed af Dual Energy CT (DECT) op 
mod scintigrafi. Dette for at afklare om 
DECT kan erstatte scintigrafi hos pa-
tienter med perifere embolier.

4 litteraturdatabaser blev afsøgt med 
nøgleord. Fundne artikler blev screenet 
mhp. inklusion efter vore kriterier. Kva-
liteten af inkluderede studier blev vur-
deret efter QUADAS-2 skabelonen, og 
deres styrker og svagheder diskuteret. 
Sensitivitet og specificitet af DECT i for-
hold til scinintgrafi blev udtrukket eller 
beregnet, og en metaanalyse foretaget.

Konklusion: Der er kun få metodolo-
gisk gode studier (6 blev inkluderet), 
med meget få patienter. DECT er 
lovende men primært for kronisk lun-
geemboli. Der kan ikke konkluderes 
noget vedr. akut lungeemboli.

Læs artiklen og lær noget om styr-
kerne og svaghederne ved DECT til 
lungeemboli.

Et review er en effektiv måde at sætte 

DECT med kileformet perfusionsdefekt (de 2 billeder til venstre) fra den lille emboli 
på angio-billederne(højre). Sydvestjysk Sygehus

grundigt sig ind i evidensen på et givet 
område, i stedet for enkeltstående 
artikler. Artiklen præsenterer blandt 
andet redskaber som kan hjælpe dig 
i gang med at gøre dit første review 
nemmere.

Find artiklen her: https://doi.
org/10.1007/s00330-020-06735-7

Kontakt: 
simon.lysdahlgaard@rsyd.dk

Førsteforfatter på denne artikel er Bo 
Mussmann, forskningsradiograf ved 
OUH. Desuden er Raheis Rajalingam, 
adjunkt ved UCL og Daniel Peters, radi-
ograf ved SLB, Kolding medforfattere. 
Projektets formål var at etablere en 
lokal diagnostisk referencedose (DRL) 
for fuld skeletundersøgelse ved mis-
tanke om battered child, hos børn <2 år, 
da der er meget sparsom viden om strå-
ledosis til denne udsatte patientgruppe.

Studiet var retrospektivt med indsam-
ling af bl.a. alder, køn, eksponerings-
parametre, kollimering og dose-area 
product for to års produktion svarende 
til i alt 45 undersøgelser. Der blev ind-
samlet data fra 1534 billeder til studiet. 

I aldersgruppen 1-12 mdr. fandt forsker-
gruppen en DRL = 520 mGy*cm2 base-
ret på 27 børn. For børn < 1 måned var 
DRL = 314 mGy*cm2 og 779 mGy*cm2 
for børn >12 mdr., men der var kun 9 
børn i hver af grupperne, og da der bør 
være 10 undersøgelser som grundlag 
for en DRL, er resultatet kun vejledende 
for de to grupper. 

Hvis du er børneradiograf og laver 
skeletundersøgelser ved mistanke om 
mishandling kan artiklen bruges som 
benchmark ved audit af stråledosis.

Find artiklen her: https://doi.
org/10.1016/j.radi.2020.10.005

Kontakt: bo.mussmann@rsyd.dk 

Local diagnostic reference levels for skeletal surveys in suspected 
physical child abuse

Alder (mdr.) <1 1-11 12-24 Total 

Percentil (n=9) (n=27) (n=9) (n=45)

25% 209 269 535 264

50% 256 344  607 357

75% 314 520 779 552

DAP percentiler (mGy*cm2) samlet for hver aldersgruppe.
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A systematic literature review and meta-analysis of spectral 
CT compared to scintigraphy in the diagnosis of acute and 
chronic pulmonary embolisms



IMPONERENDE 
PUBLIKATIONSAKTIVITET 
BLANDT DANSKE 
RADIOGRAFER
I samarbejde med Radiograf Rådet har vi opgjort sidste 
års videnskabelige artikler med foreningens medlemmer 
på forfatterlisten.

        Bo Mussmann, Forskningsradiograf, Phd. OUH, lektor Storbyuniversitet, Oslo, Norge og Janni Jensen. Forskningsradiograf, Phd., OUH

Da der ikke findes en samlet oversigt, 
kan der være artikler, vi ikke har iden-
tificeret. Er din artikel ikke på listen, 
er du velkommen til at skrive til os. De 
fleste artikler på oversigten er tilgæn-
gelige via regionerne eller uddannel-
sesinstitutionerne.

Danske radiografer har i 2020 publi-
ceret 43 fagfællebedømte (peer-revie-
wed) artikler med i alt 57 forfatterska-
ber fordelt på 17 førsteforfatterskaber, 
8 sidsteforfatterskaber samt 32 
medforfatterskaber. I alt har 26 dan-
ske radiografer bidraget til en eller 
flere artikler. De er markeret med fed 
skrift i publikationslisten herunder. 
Ud over de danske har en lang række 

udenlandske radiografer også bidra-
get. Vi er således også interessante 
samarbejdspartnere i en international 
kontekst, hvilket vidner om, at dansk 
radiografisk forskning er kommet 
langt.

Der er 7 artikler publiceret i det bri-
tiske Radiography og ellers spreder 
publikationerne sig over flere radiolo-
giske tidsskrifter som ACTA Radiolo-
gica, Academic Radiology, European 
Radiology, Ultrasound International 
Open, Diagnostics m.fl. En del er 
publiceret i tidsskrifter rettet mod 
specifikke kliniske specialer, hvilket 

FORFATTERSKAB
The International Committee of 
Medical Journal Editors har define-
ret fire kriterier der ligger til grund 
for at være berettiget til et forfat-
terskab på en videnskabelig artikel. 
Kriterierne omtales nogle gange som 
’Vancouverreglerne’.

HVER FORFATTER SKAL:
•  Bidrage væsentligt til idé eller design af studiet eller indsamle,  

analysere eller fortolke data.
• Skrive udkast til artiklen eller kritisk revidere manuskriptet.
• Godkende det endelige manuscript.
•  Give tilsagn om at man er ansvarlig for alle aspekter af studiet, herunder at man 

har sikret, at alle spørgsmål om nøjagtighed eller integriteten af enhver del af 
studiet er undersøgt og løst.

Læs mere om krav til forfatterne på ICMJE’s hjemmeside 
http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defi-
ning-the-role-of-authors-and-contributors.html

afspejler, at radiografer bidrager med 
en væsentlig forskningsmæssig ind-
sats også når studierne ikke er speci-
fikt radiologiske.

Jakob Møller fra Radiologisk afd. Her-
lev er med 10 peer-reviewed publika-
tioner den mest produktive forfatter i 
2020 mens Malene Roland Pedersen 
fra Røntgenafd. SLB Vejle og Christina 
Baun fra Nuklearmedicinsk afdeling, 
OUH også er high-climbers med hhv. 6 
og 5 publikationer.

Alle forfatterne ønskes tillykke med de 
gode resultater.
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Forskere lægger meget vægt på rækkefølgen af forfattere på 
artiklerne, fordi det har karrieremæssig betydning og fordi 
især første- og sidstepladsen er vigtig i større fondansøgnin-
ger. Derfor aftaler man som regel rækkefølgen inden man star-
ter projektet. Der er ingen egentlige regler for rækkefølgen, 
men inden for sundhedsvidenskab følger de fleste nedenstå-
ende konventioner:

Førsteforfatteren har normalt skrevet første udkast til manu-
skriptet og har leveret den største del af arbejdet i projektet. 
Førsteforfatteren påtager sig ofte rollen som corresponding 

author, hvilket indebærer at indsende artiklen til et forlag og 
tage sig af spørgsmål til artiklen gennem peer-review proces-
sen og efter publikationen. 

Sidsteforfatteren er oftest en seniorforsker som kan have 
været vejleder eller mentor på projektet og som sikrer den 
overordnede videnskabelige integritet af projektet.

Medforfatterne kan have bidraget på forskellig vis, men har 
alle bidraget væsentligt i henhold til ICMJE’s kriterier for for-
fatterskab (se faktaboks 1).

HVAD BETYDER FORFATTERRÆKKEFØLGEN?

Agergaard, A. S., Malmgaard-Clausen, N. M., Svens-
son, R. B., Nybing, J. D., Boesen, M., Kjaer, M., Mag-
nusson S. P. & Hansen, P. 2021. UTE T2* mapping of 
tendinopathic patellar tendons: an MRI reproducibi-
lity study. Acta Radiol, 62, 215-224.

Bachmann, R., Ingebrigtsen, R. L., Madsen, K. S., 
Holm, O., Christensen, A. F., & Lauridsen, C. A. 
(2020). CO-score; a new method for quality asses-
sment of radiology reports. Radiography (Lond), 
26(3), e152-e157. 

Bauer C., Dyrby TB., Sellebjerg F., Madsen KS., 
Svolgaard O., Blinkenberg M., Siebner HR., & An-
dersen KW. (2020). Motor fatigue is associated with 
asymmetric connectivity properties of the corticospi-
nal tract in multiple sclerosis. NeuroImage: Clinical, 
28, 102393.

Baun, C., Mitran, B., Rinne, S. S., Dam, J. H., Olsen, 
B. B., Tolmachev, V., Orlova, A. & Thisgaard, H. 
(2020). Preclinical Evaluation of the Copper-64 La-
beled GRPR-Antagonist RM26 in Comparison with 
the Cobalt-55 Labeled Counterpart for PET-Imaging 
of Prostate Cancer. Molecules, 25(24). 

Blankholm, A. D., & Hansson, B. (2020). Incident 
reporting and level of MR safety education: A Danish 
national study. Radiography (Lond), 26(2), 147-153. 

Blessing, K. F., Brabrand, M., Graumann, O., 
Foldrup, A., & Mussmann, B. (2020). Can the exami-
nation time in CT and conventional x-ray be reduced 
in an emergency department with integrated radi-
ology unit? A retrospective study. Acute Medicine, 
19(1), 21-25. 

Brage, K. (2020). Clinimetric properties of Strain 
Elastography in patients with supraspinatus tendino-
pathy. Ultraschall in der Medizin, 41(06), 715-716. 

Brage, K., Hjarbaek, J., Boyle, E., Ingwersen, K. G., 
Kjaer, P., & Juul-Kristensen, B. (2020). Discrimina-
tive and convergent validity of strain elastography 
for detecting tendinopathy within the supraspina-
tus tendon: a cross-sectional study. JSES Int, 4(2), 
310-317. 

Brage, K., Juul-Kristensen, B., Hjarbaek, J., Boyle, 
E., Kjaer, P., & Ingwersen, K. G. (2020). Strain Elas-
tography and Tendon Response to an Exercise Pro-
gram in Patients With Supraspinatus Tendinopathy: 
An Exploratory Study. Orthop J Sports Med, 8(12)

Bucan, A., Dhumale, P., Jørgensen, M. G., Dalaei, 
F., Wiinholt, A., Hansen, C. R., Hvidsten, S., Baun, 
C., Hejbøl, E. K., Schrøder, H. D & Sørensen, J. 
A. (2020). Comparison between stromal vascular 
fraction and adipose derived stem cells in a mouse 
lymphedema model. Journal of Plastic Surgery and 
Hand Surgery, 54(5), 302-311. 

Christiansen, S. N., Müller, F. C., Østergaard, M., 
Slot, O., Møller, J. M., Børgesen, H. F., Gosvig, K. K. 
& Terslev, L. 2020. Dual-energy CT in gout patients: 
Do all colour-coded lesions actually represent mono-
sodium urate crystals? Arthritis Research & Therapy, 
22, 212.

Daugaard, C. L., Henriksen, M., Riis, R. G. C., Ban-
dak, E., Nybing, J. D., Hangaard, S., Bliddahl, H. & 
Boesen, M. 2020. The impact of a significant weight 
loss on inflammation assessed on DCE-MRI and sta-
tic MRI in knee osteoarthritis: a prospective cohort 
study. Osteoarthritis Cartilage, 28, 766-773.

Enevoldsen, S., & Kusk, M. W. (2020). Image quality 
of bedside chest radiographs in intensive care beds 
with integrated detector tray: A phantom study. Radi-
ography (Lond). 

Frostberg, E., Pedersen, M. R., Manhoobi, Y., Rahr, 
H. B., & Rafaelsen, S. R. (2021). Three different 
computed tomography obesity indices, two standard 
methods, and one novel measurement, and their 
association with outcomes after colorectal cancer 
surgery. Acta Radiologica, 62(2), 182-189.

Glinatsi, D., Brahe, C. H., Hetland, M. L., Ørnbjerg, 
L., Krabbe, S., Baker, J. F., Boesen, M., Rastiemada-
badi, Z., Morsel-Carlsen, L., Røgind, H., Hansen, A., 
Nørregaard, J., Jacobsen, S., Terslev, L., Huynh, T. K., 
Manilo, N., Jensen, D. V., Møller, J. M., Krogh, N. S. 
& Østergaard, M. (2020). Association between MRI 
findings and patient-reported outcomes in patients 
with rheumatoid arthritis in clinical remission and at 
relapse. Int J Rheumatic Diseases, 23(4), 488-498. 

Gurani, S. F., Cattaneo, P. M., Rafaelsen, S. R., Pe-
dersen, M. R., Thorn, J. J., & Pinholt, E. M. (2020). 
The effect of altered head and tongue posture on 
upper airway volume based on a validated upper 
airway analysis-An MRI pilot study. Orthodontics & 
Craniofacial Research, 23(1), 102-109. 

Gylling AT., Eriksen CS., Garde E., Wimmelmann 
CL., Reislev NL., Bieler T., Ziegler AK., Andersen 
KW., Bauer C., Dideriksen K., Baeksgaard M., Mertz 
KH., Bayer ML., Bloch-Ibenfeldt M., Boraxbekk CJ., 
Siebner HR., Mortensen EL.,  & Kjaer M. (2020). The 
influence of prolonged strength training upon muscle 
and fat in healthy and chronically diseased older 
adults. Experimental Gerontology, 136, 110939.

Holm, J., Ahangarani Farahani, Z., Gerke, O., Baun, 
C., Falch, K., & Grubbe Hildebrandt, M. (2020). 
Higher Interrater Agreement of FDG-PET/CT than 
Bone Scintigraphy in Diagnosing Bone Recurrent 
Breast Cancer. Diagnostics (Basel), 10(12). 

Jensen, J. M., Andersen, P. A. B., Kirkegaard, L., 
Larsen, N., Most, W., Nielsen, D., & Precht, H. 
(2020). Exploring the patient perspectives of mobile 

X-ray in nursing homes - A qualitative explorative 
pilot study. Radiography (Lond). 

Krabbe, S., Eshed, I., Sørensen, I. J., Møller, J., Jen-
sen, B., Madsen, O. R., Klarlund, M., Pedersen, S. J. 
& Østergaard, M. (2020). Novel whole-body magnetic 
resonance imaging response and remission criteria 
document diminished inflammation during golimu-
mab treatment in axial spondyloarthritis. Rheumato-
logy (Oxford, England), 59(11)

Krabbe, S., Kröber, G., Pedersen, S. J., Østergaard, 
M., Møller, J. M., Sørensen, I. J., Jensen, B., Madsen, 
O. R., Klarlund, M. & Weber, U. (2020). Scoring 
magnetic resonance imaging (MRI) inflammation 
and structural lesions in sacroiliac joints of patients 
with axial spondyloarthritis: assessment of all MRI 
slices of the cartilaginous compartment versus stan-
dardized six or five slices. Scandinavian Journal of 
Rheumatology, 49(3), 200-209. 

Lysdahlgaard, S., Hess, S., Gerke, O., & Weber 
Kusk, M. (2020). A systematic literature review and 
meta-analysis of spectral CT compared to scintigraphy 
in the diagnosis of acute and chronic pulmonary em-
bolisms. European Radiology, 30(7), 3624-3633. 

Malling, B., Røder, M. A., Lauridsen, C., & Lönn, 
L. (2020). Can Computed Tomography Perfusion 
Predict Treatment Response After Prostate Artery 
Embolization: A Feasibility Study. Diagnostics (Ba-
sel), 10(5). 

Mussmann, B., Hardy, M., Jung, H., Ding, M., Osther, 
P. J., & Graumann, O. (2020). Can Dual Energy CT 
with Fast kV-Switching Determine Renal Stone Com-
position Accurately? Academic Radiology. 

Mussmann, B., Hardy, M., Rajalingam, R., Peters, 
D., McFadden, S., & Abdi, A. J. (2020). Local diagno-
stic reference levels for skeletal surveys in suspected 
physical child abuse. Radiography. 

Müller, F. C., Gosvig, K. K., Børgesen, H., Gade, J. S., 
Bregnebøl, M., Rodell, A., Nèmery, M. & Boesen, M. 
2020. Dual-Energy CT for Suspected Radiographi-
cally Negative Wrist Fractures: A Prospective Diag-
nostic Test Accuracy Study. Radiology, 296, 596-602.

Møller-Bisgaard, S., Georgiadis, S., Hørslev-Peter-
sen, K., Ejbjerg, B., Hetland, M. L., Ørnbjerg, L. M., 
Glinatsi, D., Møller, J., Boesen, M., Stengaard-Pe-
dersen, K., Madsen, O. R., Jensen, B., Villadsen, J. A., 
Hauge, E. M., Bennett, P., Hendricks, O., Asmussen, 
K., Kowalski, M., Lindegaard, H., Bliddal, H., Krogh, 
N. S., Ellingsen, T., Nielsen, A. H., Balding, L., Jurik, 
A. G., Thomsen, H. S. & Østergaard, M. (2021). 
Predictors of joint damage progression and stringent 
remission in patients with established rheuma-
toid arthritis in clinical remission. Rheumatology 
(Oxford, England), 60(1), 380-391. 

Danske Radiografers videnskabelige publikationer 2020
En liste over videnskabelige artikler med danske forfattere.
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Møller, J. M., Østergaard, M., Thomsen, H. S., Han-
gaard, S., Sørensen, I. J., Madsen, O. R., & Pedersen, 
S. J. (2020). Repeatability and reproducibility of 
MRI apparent diffusion coefficient applied on four 
different regions of interest for patients with axial 
spondyloarthritis and healthy volunteers scanned 
twice within a week. BJR Open, 2(1)

Møller, J. M., Østergaard, M., Thomsen, H. S., 
Krabbe, S., Sørensen, I. J., Jensen, B., Madsen, O. R., 
Klarlund, M. & Pedersen, S. J. (2020). Validation of 
assessment methods for the apparent diffusion coef-
ficient in a clinical trial of axial spondyloarthritis pa-
tients treated with golimumab. Eur J Radiol Open, 7

Møller, J. M., Østergaard, M., Thomsen, H. S., Sø-
rensen, I. J., Madsen, O. R., & Pedersen, S. J. (2020). 
Test-retest repeatability of the apparent diffusion 
coefficient in sacroiliac joint MRI in patients with 
axial spondyloarthritis and healthy individuals. Acta 
Radiol Open, 9(3)

Ng, S. N., Axelsen, M. B., Østergaard, M., Pedersen, 
S. J., Eshed, I., Hetland, M. L., Møller, J.M., & Terslev, 
L. (2020). Whole-Body Magnetic Resonance Imaging 
Assessment of Joint Inflammation in Rheumatoid 
Arthritis-Agreement With Ultrasonography and Cli-
nical Evaluation. Front Med (Lausanne), 7, 285. 

Nygaard, L., Rafaelsen, S. R., Lindebjerg, J., & Pe-
dersen, M. R. V. (2020). Testicular Metastatic Sar-
comatoid Carcinoma of Unknown Primary: A Case 
Report. Ultrasound Int Open, 6(3), E62-e65. 

Pedersen, M. R. V., Dam, C., Loft, M., & Rafaelsen, 

S. R. (2020). Reporting colon cancer staging using a 
template. Eur J Radiol Open, 7

Pedersen, M. R. V., Dam, C., & Rafaelsen, S. R. 
(2020). Music and pain during endorectal ultraso-
nography examination: A prospective questionnaire 
study and literature review. Radiography (Lond), 
26(3), e164-e169. 

Pilmark, N. S., Lyngbæk, M., Oberholzer, L., Elkjær, 
I., Petersen-Bønding, C., Kofoed, K., Siebenmann C., 
Kellenberger, K., Van Hall, G., Abildgaard, J., Ellings-
gaard, H., Lauridsen, C., Ried-Larsen, M., Pedersen, 
B. K., Hansen, K. B. & Karstoft, K. (2021). The inte-
raction between metformin and physical activity on 
postprandial glucose and glucose kinetics: a rando-
mised, clinical trial. Diabetologia, 64(2), 397-409. 

Poulsen, A. E. F., Axelsen, M. B., Poggenborg, R. P., 
Eshed, I., Krabbe, S., Glinatsi, D., Møller, J.M., & 
Østergaard, M. (2021). Whole-body Magnetic Reso-
nance Imaging in Psoriatic Arthritis, Rheumatoid 
Arthritis, and Healthy Controls: Interscan, Intrarea-
der, and Interreader Agreement and Distribution of 
Lesions. Journal of Rheumatology, 48(2), 198-206. 

Rafaelsen, S. R., Otto, P. O., & Pedersen, M. R. V. 
(2020). Long-term ultrasound follow-up in patients 
with small gallbladder polyps. Danish Medical Jour-
nal, 67(10). 

Rainford, L. A., Zanardo, M., Buissink, C., Decoster, 
R., Hennessy, W., Knapp, K., Kraus, B., Lanca, L., 
Lewis, S., Mahlaola, T. B., McEntee, M., O'Leary, D., 
Precht, H., Starc, T., & McNulty, J. P. (2020). The im-

pact of COVID-19 upon student radiographers and 
clinical training. Radiography (Lond). 

Scheffmann Olloni, S., Villadsen, N., & Mussmann, 
B. (2020). Pediatric MRI Without Anesthesia: The 
Effect of Application-Supported Communication to 
Prepare the Child. Journal of Radiology Nursing. 

Søborg Pedersen, K., Baun, C., Michaelsen Nielsen, 
K., Thisgaard, H., Ingemann Jensen, A., & Zhuravlev, F. 
(2020). Design, Synthesis, Computational, and Precli-
nical Evaluation of (nat)Ti/(45)Ti-Labeled Urea-Based 
Glutamate PSMA Ligand. Molecules, 25(5).

Tipsmark, C. K., Nielsen, A. M., Bossus, M. C., Ellis, L. 
V., Baun, C., Andersen, T. L., . . . Madsen, S. S. (2020). 
Drinking and Water Handling in the Medaka Intestine: A 
Possible Role of Claudin-15 in Paracellular Absorption? 
International Journal of Molecular Sciences, 21(5). 

Tran, P. H. T., Malmgaard-Clausen, N. M., Puggaard, 
R. S., Svensson, R. B., Nybing, J. D., Hansen, P., Scher-
ling, P., Zinglersen, A. H., Couppé, C., Boessen, M., 
Magnusson, S. P. & Kjaer, M. 2020. Early development 
of tendinopathy in humans: Sequence of pathological 
changes in structure and tissue turnover signaling. 
Faseb j, 34, 776-788.

Troelsen, A., Ingelsrud, L. H., Thomsen, M. G., Muha-
removic, O., Otte, K. S., & Husted, H. (2020). Are 
There Differences in Micromotion on Radiostereome-
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ning Designs in TKA? A Randomized Controlled Trial. 
Clinical Orthopaedics and Related Research, 478(9), 
2045-2053.

RADIOGRAFER SOM KANDIDATER
Radiograf Rådet møder radiografstuderende på uddannelsesinstitutionerne og oplever at 
mere end halvdelen viser interesse for at tage en kandidatuddannelse efter bacheloren.
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        Claus Brix, Fagchef 

Vi har nu i 20 år haft en bachelor-
uddannelse i radiografi, og med den 
har det været muligt at videreud-
danne sig i det formelle uddannel-
sessystemsystem. En del radiogra-
fer har benyttet denne mulighed, 
men hvor mange drejer det sig 
egentlig om? Og hvad er mulighe-
derne med en kandidatuddannelse 
i bagagen, og er der aftagere til 
radiografer med de ekstra kvalifika-
tioner?

Radiograf Rådet har for få år siden la-
vet en undersøgelse af antallet af kan-
didater blandt radiografer, men inte-
ressen fra studerende og radiografer, 
der tænker på at tage en kandidat 
synes at være vokset voldsomt. Sam-
tidig er vejene de færdiguddannede 
går efter en kandidat vidt forskellige, 

selvom der stadige er nogle der ender i 
en blindgyde og ikke kan få job.
For snart 4 år siden indgik Radiograf 
Rådet et samarbejde med DSA om at 
tilbyde karriererådgivning til med-
lemmer. Der har endnu været få, der 
har benyttet sig af dette tilbud, og det 
er lidt trist da vores medlemmer kan 
drage nytte af DSAs dybdegående 
kendskab til de andre sundhedsuddan-
nelsers kandidater, der har eksisteret 
længere og har en større udbredelse 
hos arbejdsgiverne.

I foråret 2021 blev Radiograf Rådet 
kontaktet af 2 radiografer, der netop 
begge havde en kandidat, og det førte 
til en drøftelse af problematikken om-
kring kandidatuddannelser for radi-
ografer og senere etableringen af en 
lille arbejdsgruppe, bestående af Maria 

Hjortrup, Louise Meincke samt 
Claus Brix, der ønsker at afdække 
hvilke kandidatuddannelser der 
tages af radiografer og hvilke jobmu-
ligheder det kan føre til, og samtidig 
undersøge interessen for et netværk 
for radiografer med en kandidat, et 
radiografisk kandidatnetværk.

Et radiografisk netværk kunne, i 
lighed med radiografisk forsknings-
netværk blandt andet vejlede, un-
derstøtte fagligt og politisk og sikre 
vidensdeling.

For at kunne finde grundlaget for et 
radiografisk kandidatnetværk, ind-
leder gruppen en undersøgelse, så 
overvejer du at læse kandidat, læser 
du eller har du en kandidat så vil vi 
bede dig om at deltage her. 



RADIOGRAFER SOM KANDIDATER

Lån &
 Spar Bank A

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

I usikre tider  skal vi være mere for hinanden.Lad os komme  I GANG

SPØRG, 
HVIS DU ER I TVIVL

Lån &
 Spar Bank A

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

I usikre tider leder vi alle efter kvalificerede 
svar. Svar, der tager udgangspunkt i lige 
præcis vores økonomi, vores job og vores 
håb for fremtiden. 

Lån & Spar Bank er ejet af dig og din fag
forening. Derfor har vi med tiden opbygget 
en særlig viden om dit fagområde og men
nesker med din uddannelse. Vi har også 
udviklet fordele, som kommer medlemmer 
af Radiograf Rådet til gode.

Har du spørgsmål om økonomi, bolig eller 
pension, giver vi dig svar. Du behøver ikke 
at være kunde. Det er nok, at du er medlem 
af Radiograf Rådet. Hvorfor ikke benytte sig 
af det? 

Ring 3378 1987 
– eller gå på lsb.dk/rr og book et møde.
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OPVARMNING TIL 50-ÅRS JUBILÆUM

- RADIOGRAF RÅDET -
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Det at bestyrelsen i efteråret 1979 
besluttede, at ansætte den første 
sekretariatsmedarbejder har bety-
det en gennemgribende ændring 
af selve arbejdet, arbejdsgangen 
og ikke mindst for foreningens 
økonomi.

I begyndelsen var der meget svag 
reaktion på, at FRD nu havde daglig 
kontortid, men efterhånden mær-
kedes det, at medlemmerne, andre 
organisationer og offentlige myndig-
heder i stadig stigende grad henven-
der sig inden for dette tidsrum.

Vi roder i arkiverne for tiden op 
til foreningens 50-års fødselsdag 
og bringer artikler fra de første år. 
Dengang vi hed FRD. Vi dykker 
denne gang ned i 7. årgang af ”Kas-
setten” - året er 1979.

Kassetten er nu strømlinet – grøn 
og med røntgenbillede på forsiden, 
og årgangen dækker som noget nyt 
et kalenderår. Bladet udkommer nu 
i 600 eksemplarer. FRDs formand 
hedder Ester Klausen, der sammen 
med næstformand Bjarne Nielsen 
og den øvrige bestyrelse besidder 
så stor en energi, at de lovede 6 ud-
givelser i 1979 bliver til 12!

Sidst på året kom der så en ud-
skiftning, hvor Steffen Noll og 

        Lene Rasmussen, Kassetten, 7. årgang, nr. 3, 1979.

LEDEREN, 1979  
– OM 1.ÅRS JUBILÆUM
Foreningen af Radiografer i Danmark har nu gennemlevet det første år som arbejdsgiver. 
Hvordan det er forløbet, vil jeg som den først ansatte radiograf fortælle lidt om.

Bjarne Hjort overtog hhv. formands- og 
næstformandsposten, mens resten af 
bestyrelsen var Dorrit Jacobsen, Erik 
Roland Larsen, Lene Rasmussen, 
Bjarne Nielsen, Ingrid Mikkelsen, 
Kenneth Rasmussen, Kirsten Tandrup, 
Kim Zylber samt Bjarne Østergård, 
Ragnhild Pedersen og Jette Andreasen 
som de 3 elevrepræsentanter fra hhv. 
Herlev- Odense- og Århusskolen (du 
læste rigtigt – der stod Århus.)

Indholdet i kassetten var hver gang ret 
omfattende anatomi og fysiologi artik-
ler, mens de humanistiske og tekniske 
artikler udeblev. Fagkampen mod syge-
plejerskerne var ret synlig i de indlæg 
der indkom til redaktionen til trods for 
at bladet modtog endnu flere stillings-
opslag end i 1977-78.

De første radiografer i Danmark kan nu 
fejre 10-års jubilæum, og i december 
kan den første ansatte i FRD fejre 1-års 
jubilæum. Hun fik lov til at skrive lede-
ren i december nummeret – vi bringer 
her på siderne Lene Rasmussens skriv.



OPVARMNING TIL 50-ÅRS JUBILÆUM
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Ved at der dagligt er kontortid kan 
bestyrelsens medlemmer anmode 
folk om at henvende sig til forenin-
gens kontor frem for til det enkelte 
bestyrelsesmedlem om aftenen.

I starten af min ansættelse i forenin-
gen brugtes megen tid på planlæg-
ning, idet man fandt det vigtigt først 
at gøre sig klart, hvordan FRD skulle 
bygges op indefra og hvordan det 
skulle fungere.

Efter i de første mange år at have 
lavet alt manuelt, blev Kassetten pr. 
1. april 1979 for første gang udsendt 
af Avispostkontoret, efter at der var 
oprettet et navneregister pågæl-
dende sted.

Vores helt fantastiske bank har i det 
forløbne år været os til stor hjælp 
med oprettelse af foreningsservice, 
samt den daglige brug af dette sy-
stem.

I det år, der er gået, mærkes det, at 
arbejdspresset er steget. Med sti-
gende antal henvendelser til konto-
ret, vil antallet af sager naturligvis 
også stige.

I forbindelse hermed skal nævnes at 
FRD’s samarbejdsaftale med Dansk 
Sygeplejeråd ikke har været uden 
betydning, idet jeg har hentet viden 
på tillidsmandskurser og på mange 
punkter fået råd og vejledning i 
Dansk Sygeplejeråds sekretariat.

FRD’s økonomi er blevet belastet af, 
at der er ansat en sekretariatsmedar-
bejder, ikke bare af lønnen, men også 

af stigende omkostninger, idet konto-
rerne nu benyttes dagligt, kræves der 
også visse materialer for at arbejdet 
kan udføres.

Til slut vil jeg ønske for forenin-
gen, at den må vokse i medlemstal, 

i udførte arbejdsopgaver, i antal 
ansatte og ikke mindst i anseelse 
rundt omkring, og jeg vil her bede 
hvert enkelt medlem gøre For-
eningen af Radiografer i Danmark 
stærkere ved at engagere sig i dens 
 anliggender.



Radiografisk forskning 
styrkes yderligere
I juni måned fik dansk radiografi endnu et løft, da der i Hvidovre og i Odense blev 
afholdt ph.d.-forsvar. De to radiografer der nu træder ind som færdige Ph.d.er er 
Omar Muharemovic og Janni Jensen. 
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OMAR MUHAREMOVIC forsvarede den 10. juni 2021 på Hvidovre 
Hospital sit projekt: “Radiostereometric analyses (RSA) in radiography 
learning over time and technical challenges” med Carsten Lauridsen 
som opponent. Forsvaret blev, grundet Covid-19, afholdt virtuelt for of-
fentligheden. 

Omar Muharemovic er til dagligt ansat som afdelingsradiograf på Funk-
tions- og Billeddiagnostisk Enhed afsnit 334 på Hvidovre Hospital. Omar 
har samtidig med hans projektarbejde ydet en stor indsats for Radiograf 
Rådets faglige og politiske arbejde og er en del af Radiografisk Forsk-
ningsnetværk. 

Radiograf Rådet ønsker Omar tillykke.

På Odense Universitetshospital forsvarede JANNI JENSEN den 18. juni 
2021 sit projekt: ”Distal radius fractures and accuracy of radiographic me-
asurements. Does patient positioning influence measurement reliability?” 
Covid restriktionerne havde sluppet sit jerngreb en smule i forhold til 
ugen før. Det gjorde det muligt at afholde forsvaret med op til 50 tilhørere, 
og det var en fyldt sal der sammen med mange virtuelle deltagere over-
værede Janni Jensens forsvar. Ole Graumann, MD, PhD var opponent på 
Janni Jensens opgave.

Janni Jensen er ansat som forskningsradiograf i Forskningsenheden på 
Odense Universitetshospital, og har blandt andet gennem det eftertrag-
tede kursus: ”Ortopædisk Radiografi af det perifere skelet” været med til 
at give ortopædispecialet et løft hos mange radiografer. Janni Jensen har 
samtidig med hendes projektarbejde, ydet en stor indsats for Radiograf 
Rådets faglige og politiske arbejde og er en del af Radiografisk Forsk-
ningsnetværk.  

Radiograf Rådet ønsker Janni tillykke.



Radiografisk forskning 
styrkes yderligere Radiograf Rådet har jævnligt kontakt med Sundhedsstyrelsen, 

Strålebeskyttelse (tidl.  Statens Institut for Strålebeskyttelse), 
der oplyser, at der løbende udkommer nye vejledninger. 
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        Claus Brix, Fagchef 

Nyt om strålebeskyttelse 
- Graviditet og Røntgenstråling

En af de interessante der vil blive 
revideret er: ”Graviditet og Røntgen-
stråling – 2005”, hvor alderen for at 
spørge om graviditet i forbindelse 
med røntgenundersøgelser hvor 
foster kan komme i direkte stråling 
sættes op fra 12 til 15 år, således at 
alderen for at spørge om graviditet 
nu er fra 15 til 55 år. Sundhedssty-
relsen, Strålebeskyttelse har den 
13. juli 2021 udsendt et notat om 
emnet som kan ses nedenfor.

Du har, som radiograf, pligt til at 
holde dig ajour med lovgivning og 
det er en rigtig god idé at holde dig 
ajour med vejledningerne omkring 
strålebeskyttelse, som du kan finde 
her: https://www.sst.dk/da/opgaver/
straalebeskyttelse
 
Har du spørgsmål omkring strålebe-
skyttelse er du velkommen til at sende 

 
 

13. juli 2021 
 
Sagsnr. 02-9999-235/ 
Reference HWA 
T +4544543468 
E    

 
 

Notat vedr. aldersgruppe for afklaring af graviditet ved undersøgelser involverende ioniserende stråling 
Hvis det ikke kan udelukkes, at en patient eller person er gravid, skal risikoen for et eventuelt foster inddrages i overvejelser om berettigelse i forbindelse med medi-cinsk bestråling, jf. Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019, § 16, stk. 6. Sundhedsstyrelsen har på baggrund af tilsvarende regler i tidligere bekendt-gørelser anbefalet, at der skulle spørges ind til muligheden for graviditet ved rele-vante undersøgelser i aldersgruppen 12-55 år1. Denne anbefaling ændres nu, så det udelukkende anbefales, at der spørges ind til muligheden for graviditet i alders-gruppen 15-55 år. Dette fremgår indtil videre af den nyligt udgivne vejledning  Kiropraktorers anvendelse af røntgenapparater, 20212, men vil også komme til at indgå i fremtidige vejledninger. 

Baggrund for den ændrede anbefaling  
Antallet af børn født af mødre i alderen 12-15 år i Danmark er så forsvindende lille3, at det ikke vurderes nødvendigt og berettiget, at patienter i denne alders-gruppe og deres pårørende skal stilles over for dette spørgsmål.  

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse  
 
 
 
Udsendelsesliste 
Danske Bioanalytikere  
Danske Regioner 
Dansk Kiropraktor forening Dansk Radiologisk Selskab Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Radiograf Rådet 

Radiograf- og bioanalytikeruddannelser Sundhed Danmark 

                                                      
1  Blandt andet i vejledning om graviditet og røntgenstråling, 2005. 2  Kiropraktorers anvendelse af røntgenapparater (sst.dk)  3  Data fra Danmarks Statistik, se f.eks. dst.dk/da/Statistik/bagtal/2020/2020-01-31-Rekord-

faa-teenagemoedre  

RADIOGRAFUDDANNELSENS CENSORKORPS SØGER CENSORER
Radiografuddannelsens Censorkorps søger censorer, der kan censurere inden for de radiografiske 

uddannelsesområder til beskikkelsesperioden 1. april 2022 – 31. marts 2026

Ansøgning
Ansøgning om beskikkelse skal foretages elektronisk på Professionshøjskolernes 

Censorsekretariats hjemmeside www.censor-it.dk. Ansøger skal fremsende en 
motiveret ansøgning, inkl. et CV

Der er åbent for ansøgning i perioden fra d. 21. august 2021 til d. 30. september 2021. 

Yderligere information om krævede kvalifikationer m.m. kan findes på 
Censorformandskabets hjemmeside www.radcensor.dk.

 

Radiografuddannelsens Censorkorps søger censorer 
 
Radiografuddannelsens Censorkorps søger censorer, der kan censurere inden for de radiografiske uddan-
nelsesområder til beskikkelsesperioden 1. april 2022 – 31. marts 2026 
 
Ansøgning 
Ansøgning om beskikkelse skal foretages elektronisk på Professionshøjskolernes Censorsekretariats hjemme-
side www.censor-it.dk.  
Ansøger skal fremsende en motiveret ansøgning, inkl. et CV  
 
Der er åbent for ansøgning i perioden fra d. 21. august 2021 til d. 30. september 2021.  
 
Yderligere information om krævede kvalifikationer m.m. kan findes på Censorformandskabets hjemmeside 
www.radcensor.dk. 

dem til claus@radiograf.dk hvorefter vi 
vender dem med Sundhedsstyrelsen, 
Strålebeskyttelse og bringer svaret i 
Radiografen.



DAGENS 
ARBEJDSMILJØ 
FOR EN MED 
OG UDEN 
HØREHANDICAP

Lad frustrationens øje kigge med på røntgenafdelingen, 
hvor baggrundslydene summer og svier frem fra alt det 
mekaniske udstyr. Har vi for mange lyde i vores arbejds-
dag? Hvorfor tilsætter producenterne lydeffekter til ud-
styret? Tankerne myldrer frem i håbet om et sundere og 
mere lydsvagt arbejdsmiljø. 

        Anni Damgaard, Radiograf, Vejle Sygehus 

Nedsat hørelse rammer 
først og fremmeste den 
hørehæmmede. Det er 
et kommunikationspro-

blem, der kan ramme os alle, hvor 
der kan opstå relationsproblemer, 
misforståelser og fejl i samtalen med 
arbejdskollegaer og patienter. Relati-
onsproblemet kan give anledning til 
misforståelser og forkert adfærd, af 
hvad der bliver sagt, men samtidig er 
det også en øget stressfaktor idet, det 
er hårdt arbejde med nedsat hørelse. 

Hvad sker der, når du slukker for 
den nonverbale kommunikation til 
en hørehæmmet kollega? Elemen-
terne er nu kommet ekstra i spil, da 
regeringen og sundhedsstyrelsen har 
udmeldt, at sundhedspersonalet bør 
bruge mundbind eller visir ved tæt 
patientkontakt.

”Hvad siger du, jeg kan ikke høre dig” 
Min kollega forsøger, at sige noget ud 
gennem sit mundbind, men overdøves 
af baggrundslydene fra scanneren. 
Havde han brug for hjælp? Eller var 
det en joke, han ville fortælle mig? 
Han har iført sig blå mundbind, og nu 
spæner han afsted ind til patienten. 
”Jeg satser på, at det var hjælp” Hans 
tale rammer en barriere fra mund-
bindet og fylder ud, og nu står tvivlen 
malet i mit ansigt.

Mundbind og visir, det måtte jo 
komme i sundhedsvæsnet
Ja, situationer som denne kan opstå, 
for både en hørehæmmet og en hø-
rende i denne Covid 19 tid.  Uundvær-
ligt udstyr som høreapparat og ekstra 
højtaler/mikrofoner er ikke altid et 
vidundermiddel, og deres begrænsnin-
ger kender kun brugeren. 
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DAGENS 
ARBEJDSMILJØ 
FOR EN MED 
OG UDEN 
HØREHANDICAP

        Anni Damgaard, Radiograf, Vejle Sygehus 

Normalt hjælper det en hørehæmmet 
at have direkte øjenkontakt og kunne 
mundaflæse, hvad kollegaer og patien-
ter siger. Dette frarøves en hørehæm-
met under denne pandemi. Når du 
som hørende taler ud gennem et visir, 
føles det som en rungende osteklokke 
med ekkoet summende omkring dig. 
Her går vi fra en arbejdsdag ekstra 
trætte og ofte med en murrende for-
nemmelse i hovedet.

Dybe toner, sammensvømmende 
toner eller mumlen
En summen og et selvværd, der flyder 
ud med tonerne. ”Har du husket, at 
skifte batteri på dit høreapparat”, 
hvem kender ikke denne bemærkning, 
bare fordi man ikke lige fik hele sæt-
ningen med. Sådan er vores kultur, vi 
laver sjov med vores fejl. Dog kan det 
tænkes, at vi er blevet et mere støjende 
folkefærd, eller afhængig af lyde og 
lydeffekter fra udstyret vi betjener?

Baggrundslydene er der mange af, hele 
arbejdsdagen lang. De vanskeliggør 
hørelsen af de dybe og sammensvøm-
mende toner, der bare ligesom fylder 
ud i mundbindet eller klinger hult bag 
visiret. Sammen med ydmygelsen og 
irritationen om at spørge igen, krym-
per selvværdet sig og frustrationen ho-
ber sig op bag endnu et mundbind eller 
visir. Lad os lære af denne tid, hvor 
betydningen af, at tale tydeligt, ikke for 
hurtigt og med almindelig styrke uden 
at råbe. Da tidligere ”Den, der taler, hø-
jest, bliver hørt”, men det handler ikke 
om, at råbe i munden på hinanden, for 
at komme til, at tale med en hørehæm-
met, men om at være bevidst i en tid 
som denne.

Vi udfordres alle af, at den nonverbale 
kommunikation er gemt bag mundbin-
dets maske. Vi bliver fremmedgjorte 
og vores smil og grin gemmes væk fra 
en ellers sjov og glad arbejdsdag. Et 
venligt smil kan virke beroligende på 
nervøse patienter. Disse smil er gemt 
væk nu. Vi skal nu tænke i andre baner 
for, at opnå denne tillid og opmun-
trende effekt på patienterne.  

De to største udfordringer 
Når vi sammen kan skabe de gode og 
vellykkede situationer, hvor risikoen 
for misforståelser i samtalen bliver 
elimineret. Er det fordi, vi har viden 
om de to største udfordringer en 
hørehæmmet kæmper med i daglig-
dagen både blandt vores patienter og 
kollegaer. Den ene udfordring er, hvor 
mange taler i munden på hinanden. 
Disse situationer gør det svært at 
skelne lyde og stemmer fra hinanden. 
Det kan være i kaffestuen, eller i betje-

ningsrummet, hvor baggrundslydene 
fra maskiner, radioer og telefonsam-
taler er en del af arbejdsmiljøet. Den 
anden udfordring er retningsproble-
mer, hvor kommer lydene fra i virva-
ret af baggrundslyde der svømmer 
sammen.

Hvad sker der med vores sundhed, 
arbejdsmiljø og sammenhængen med 
vores hørelse? Når råd, som en god 
nats søvn, rigtig kost og motion er ly-
sende indikator på sundhed, så vi kan 
klare dagligdagens udfordringer i til-
knytning til livsmod og livsglæde. Hvor 
er vores hørelse placeret i sundheds-
pakkens basale behovspyramide? 

Når vi i fremtiden kan stå der udsty-
ret med et høreapparat, frembragt 
af tinnitus, som oftest kan være den 
udløsende faktor. Vi kan bruge vores 
fantasi og kreativitet til sammen, at 
skabe et måske mere lydsvagt arbejds-
miljø i lyset af de ekstra udfordringer 
som mundbind og visir. Vi bliver må-
ske ikke ekspert i den nonverbale kom-
munikation med patienterne på kort 
tid. Da vi har en begrænset platform at 
transmittere fra. En platform, hvor an-
sigtsudtryk og håndtryk ikke er med i 
pakken af vores gestus med patienten. 
Vi udvikler hver dag brugen af visuelle 
signaler som øjenkontakt, kropshold-
ning og stemmeføring i en tid, hvor vi 
holder afstand, mens drømmen om et 
bedre og sundere arbejdsmiljø ønskes 
velkommen i fremtiden. 

Et venligt smil kan virke beroligende på 
nervøse patienter. Disse smil er gemt væk 
nu. Vi skal nu tænke i andre baner for, at 
opnå denne tillid og opmuntrende effekt på 
patienterne. 
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Vejen til min Ph.d. er en artikelserie der handler om ”det at skrive en ph.d.”. Den går ikke i detaljer om enkelte ph.d.-projekter, 
men beskriver nogle de udfordringer, glæder og kampe man som radiograf kan støde på, hvis man kaster sig ud i en Ph.d. 
 
Artikelserien er blevet til på baggrund af en drøftelse i Radiograf Rådets forskernetværk, hvor det kom frem, at alle de nuværende 
radiografer med en Ph.d. kunne have ønsket sig at være bedre forberedt, inden de kastede sig ud i deres projekter. Og selvom de har 
forsket i vidt forskellige aspekter af faget, så har de dét til fælles, at deres udfordringer viste sig at være vidt forskellige fra dem de 
havde forstillet sig at skulle tackle – og at de alle kunne have ønsket sig sparring fra en eller fleres som havde skrevet en Ph.d.

VEJEN TIL MIN PH.D.:
MALENE ROLAND VILS PEDERSEN
Som en del af det første hold bachelorradiografer blev jeg uddannet fra radiografskolen 
Odense i januar 2005– dengang undervisningen stadigvæk foregik i en af de gamle 
overlægeboliger beliggende tæt ved Odense Universitet Sygehus.

        Af Malene Roland Vilas Pedersen, Associate professor, PhD, Cand.scient.san.publ.

Ph.D.-Project: Imaging Aspects of Testicular Microlithiasis

Allerede inden jeg blev færdig som radiograf, havde jeg en 
drøm om at komme i gang med at arbejde med forskning. 
Men hvordan kommer man lige i gang? 

Efter ansættelse på både Røntgenafdelingen på Vejle 
Sygehus, og Århus Universitets Hospital MR-afdelingen, 
kastede jeg mig ud i at læse en folkesundhedsvidenskabs 
kandidat på SDU, Esbjerg. 

Jeg ansøgte om orlov fra min fastansættelse i Aarhus, 
men det var ledelsen ikke interesseret i at give. Heldigvis 
brændte jeg så meget for at komme i gang med at arbejde 
med forskning, at jeg turde opsige min stilling som MR-ra-
diograf. 

Fortrudt har jeg aldrig, selv om det var 2 magre år på SU. 
Det var selvfølgelig hårdt, men jeg fik en fantastisk uddan-
nelse, og efter endt barsel, blev jeg i januar 2009 færdig 
med min kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab. 

Hvad så nu? Kandidat, ikke mere S.U. og arbejdsløs…

Efter et par uger, kontaktede jeg Hanne Sloth, daværende 
leder på Radiograf uddannelsen, og jeg fik tilbudt en stil-
ling som underviser på Radiograf skolen, som i dag hedder 
University College Nordjylland. Her havde jeg en fantastisk 
tid, med gode kollegaer, og jeg troede at her skulle jeg være 
underviser i mange mange år. 
 
En sommerdag under min 2. barsel, mødte jeg en tidligere 
kollega nede i min lokale Rema1000, som fortalte at de søgte 
en forskningsradiograf på Vejle Sygehus. Og om jeg havde set 
det? 

Nej, det havde jeg selvfølgelig ikke set, for jeg var meget glad 
for mit job i Aalborg. 

Det endte alligevel med at jeg søgte stillingen, for jeg havde 
stadigvæk en drøm om at komme til at arbejde med forskning. 
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VEJEN TIL MIN PH.D.:
MALENE ROLAND VILS PEDERSEN

Til jobsamtalen lagde jeg op til at jeg havde en drøm 
om at komme til at skrive en Ph.d., mon det var mu-
ligt? Det var ledelsen absolut med på, og jeg fik drøm-
mejobbet og startede mit nye job i ultimo 2010. 

De første 2.5 år som forskningsradiograf arbejdede 
jeg ugentligt 2 dage med forskning og 3 dages klinisk 
praksis. I min fritid skrev jeg Ph.d. protokollen, og 
under min 3. barsel ansøgte jeg godkendelse fra både 
datatilsynet og videnskabsetisk komite. 

Jeg havde mange møder før jeg fik sammensat min 
Ph.d. vejledergruppe. Jeg fandt 4 professorer, med 
hver deres speciale – en professor i urologi, en pro-
fessor i cancerforskning, professor i epidemiologi og 
en professor i radiologi. Alle vejledere har bidraget 
med noget forskelligt, hvilket i mit tilfælde har gjort 
at jeg har skrevet artikler inden for mange genre lige 
fra ultralyd, spørgeskemaer, registerstudier, patologi 
til MR.  

Som Ph.d.-studerende går der meget tid med at søge 
fondsmidler til drift og løn m.m. I 2013 krævede 
SDU at for at blive Ph.d. stud skulle man have lave 
en forskningsartikel publiceret i et pubmed indekse-
ret tidsskrift. Derudover skulle meget af finansiering 
også være på plads. 

Jeg fik lønmidler fra SDU, Region Syddanmark, og 
røntgenafdelingen Vejle Sygehus. Efter 2 år havde 
jeg endelig alle lønkroner i hus, og jeg blev indskrevet 
som deltids Ph.d.-studerende i 2013. 

Som deltids Ph.d.-studerende arbejdede jeg 3 dage 
om ugen som Ph.d. og 2 dage om ugen som forsk-
ningsradiograf. Hvilket viste sig at være et klogt valg, 
da dataindsamlinger som tommelfingerregel altid 
tager meget længere tid end først forventet. 

En af årsagerne til at vælge deltid var et ønske om 
at afslutte de forskellige projekter jeg havde igang-
sat som forskningsradiograf. Desuden handlede mit 
projekt om testikelkræft. Denne kræftform bliver ca. 
300 mænd diagnosticeret med årligt, og på mit syge-
hus var der ca. 10-20 patienter om året med denne 
diagnose. Dataindsamlingen ville sandsynligvis tage 
lang tid. 

Det blev til 5 spændende år som Ph.d.-studerende, 
som selvfølgelig var præget af travlhed, mange 
arbejdstimer, arbejde i ferier og weekender, op og 
nedture, frustrationer, kurser, og nye udfordringer 
næsten dagligt. 

Stor tak til min fantastiske afdelingsledelse, så blev 
en masse af mine Ph.d. drømme til virkelighed. 

I oktober 2018 forsvarede jeg min Ph.d., hvilket var 
en fantastisk oplevelse. 
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AUH Øst, Indgang G,   
Auditorium G206-142
Palle Juul-Jensens 
 Boulevard 99,  
8200 Aarhus N

Tidsplan:
16:30 – 17:00 
Kaffe/the med kage 

17:00 – 18:00 
Regionsgeneralforsamling

18:00 – 18:30 
"Hvad rører sig" med 
Charlotte Graugaard Falkvard

18:30 – 20:00 
Region Midtjylland er vært ved 
spisning (obs: tilmelding)

Dagsorden:
• Valg af dirigent og referent.
• Formandens beretning.
• Fremlæggelse af regnskab.
• Indkommende forslag.
• Valg af regionsformand.  
• Valg af regionsnæstformand 
• Valg af 5 regionsbestyrelses-

medlemmer*  
• Valg af suppleanter til regions-

bestyrelse*
• Valg af delegerede.
• Valg af suppleanter for 

 delegerede.

Tilmelding: 
Af hensyn til traktementet tilmel-
ding nødvendig senest 30. august 
til Chrithis@rm.dk, angiv om du 
ønsker spisning. 

INDBYDELSE: 

REGIONSGENERAL FORSAMLING  
REGION  MIDTJYLLAND

Tirsdag den  
7. september 2021  
kl. 16:30 – 20:00

Region  
Midtjylland

Region  
Nordjylland

Region  
Syddanmark
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Leder til 
røntgenafdelingen i Søborg 

Da vores nuværende leder har fået en anden stilling i 
organisationen, mangler vi lige nu en motiverende og faglig 
kompetent leder til vores radiografer. Så hvis du trives med at 
have alsidige opgaver samtidig med, at du får arbejdsdagen til 
at gå op i en højere enhed og er en del af driften, så er det 
måske dig vi leder efter. 

Bring dine kompetencer i spil i en alsidig hverdag 

Du vil som vores nye leder få ansvaret for den daglige drift, 
herunder varetagelsen af undersøgelser hos kunder, som enten 
er i et forløb hos Aleris-Hamlet eller er henvist fra andre 
klinikere/hospitaler. Da Aleris-Hamlet er et privathospital 
foretages der undersøgelser af privat-, forsikrings-, og offent-
lige patienter. Det er derfor en varieret patientgruppe, du 
kommer til at møde. 

Vi søger en dedikeret, selvstændig og erfaren leder, der 
arbejder struktureret og er stærk på kommunikation. Du trives 
med at være resultatorienteret og være en del af driften. 
Ydermere forventer vi, at du kan motivere, engagere og coache 
dit team til at lykkes.  Du vil derudover blive en del af en 
rutineret ledergruppe, hvor du vil kunne få sparring og løse 
opgaver på tværs af afdelingerne.  

Er du interesseret? 

Se annoncen på Aleris.dk eller kontakt: 

lau.ostberg@aleris-hamlet.dk. Ansøgningsfrist: 12/9-21 

MR-radiograf til 
Søborg 

røntgeafdeling 

 

Vi har fået ny MR-skanner og har derfor brug for en ny dygtig 
kollega. Hvis det er dig, så grib muligheden, og skift job til 
landets største privathospital. Her vil du, sammen med dine 
ambitiøse og engagerede kolleger, hver dag arbejde for at 
skabe de bedste forløb for vores patienter og kunder. 

Aleris-Hamlet – Fokus på kvalitet  

Du finder din kommende arbejdsplads i den gamle TV-by i 
Søborg, hvor vi har en nyindrettet afdeling med nyt udstyr, de 
bedste specialister og engagerede kolleger.  

Vi søger en radiograf med den rette indstilling og lyst til at 
undersøgelserne bliver gennemført effektivt, omsorgsfuldt og 
med høj kvalitet. Som radiograf hos os vil du få en travl og 
alsidig hverdag med mange patienter og kunder inden for 
mange specialer. Og du vil få et selvstændigt arbejde med rige 
muligheder for klinisk udfordring. I jobbet som radiograf 
varetager du hovedsageligt MR-skanninger men 
røntgenundersøgelser forekommer også. 

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

Er du interesseret? 

Se annoncen på Aleris.dk eller kontakt: 

lau.ostberg@aleris-hamlet.dk. Ansøgningsfrist: 12/9-21 

TOPMØDE – MAMMOGRAFISCREENING
Radiograf Rådet satte den 24. juni fokus på mammografi- 
specialet hvortil der ansættes andre faggrupper end radio-
grafer. Vi ønskede en diskussion om hvorledes undersøgel-
seskvaliteten blev sikret.

        Claus Brix, Fagchef 

Mødet blev kaldt ”Lad os sammen 
sikre kvalitet, sikkerhed og de gode 
holdbare løsninger”, og der var til 
dagen inviteret politikere, ledere og 
specialister til at holde oplæg – perso-
ner der alle havde en interesse i at få 
tingene til at hænge sammen indenfor 
mammografiscreening. Udgangspunk-
tet var situationen i Region Sjælland, 
der forsøger at afhjælpe personaleman-
gelen med rekruttering af social- og 
sundhedsassistenter der oplæres til 
mammografiscreeningsassistenter.

Radiograf Rådets formand Charlotte 
Falkvard var ordstyrer på det virtuelle 

møde på knap 3 timer, hvor mere end 
50 interesserede havde fundet vej til. 

Mødet blev indledt med en tale af Re-
gion Sjællands regionsformand, der 
redegjorde for regionens arbejde med 
borgernes rettigheder. Herefter rede-
gjorde ledere fra hhv. klinik og uddan-
nelser, samt specialisterne redegjorde 
for deres udfordringer, og hvilke løsnin-
ger der kunne være for at kunne sikre 
undersøgelserne og deres kvalitet.

Under mødet blev det synliggjort at 
lederne i klinikken virkelig har store 
problemer med at skaffe radiografer 

– viljen til at ansætte radiografer er 
dér – men der er stor mangel på ansøg-
ninger fra radiografer, hvorfor det også 
blev diskuteret hvordan uddannelserne 
kunne bidrage hvis de kunne få flere kli-
nikpladser til radiografstuderende sam-
tidig med øgning af dimensioneringen, 
men skal vi sikre radiografisk forskning 
og udvikling, så er det nødvendigt med 
bachelorer i mammografispecialet.

Der blev drøftet forskellige mulighe-
der for at synliggøre specialet og gøre 
arbejdsmiljøet mere attraktivt, herunder 
en rotationsmodel fra Region Nordjyl-
land. 

Topmødet bragte ikke egentlige løsnin-
ger frem på dagen, men kompleksiteten 
i problemstillingen blev tydeliggjort for 
alle deltagerne der fik en forståelse for, 
at udfordringerne ikke kan løses uden 
fortsat dialog mellem interessenterne 
og med et fokus på at løfte specialet til 
det som det fortjener.



        Christian Gøttsch Hansen, næstformand

Bredere og dybere 
radiografer – ja tak!
Er det legitimt at SOSU-assistenter kan efteruddanne sig til mammografiassistenter 
og overtage kerneopgaver på radiografens felt?

I vores uddannelses for-
målsparagraf § 1. står helt 
tydeligt, at vi som radio-
grafer skal kunne plan-

lægge, udføre, vurdere, formidle, lede, 
udvikle og implementere radiografi 
samt rådgive inden for undersøgelse, 
diagnostik og behandling, sundheds-
fremme og forebyggelse, herunder 
strålebeskyttelse og patientsikkerhed. 

Endvidere står der, at gennem uddan-
nelsen kvalificeres den studerende i 
overensstemmelse med den samfunds-
mæssige, videnskabelige og teknolo-
giske udvikling samt befolkningens 
behov for radiografi til at fungere som 
radiograf i et fagligt og tværfagligt 
samarbejde. 

Der står intet om at mammografi, 
knogler, thorax eller ultralyd, der umid-
delbart for den udenforstående kan 
forekomme rutinepræget, ”kedeligt” 
og/eller ensformigt, skal overgives til 
andre med en kortere erhvervsrettet 
uddannelse.   

Er en sådan overdragelse så legitim, 
hvis det blot er fordi der ikke er fær-
diguddannede radiografer nok og der 
dermed mangler radiografer i stort set 
alle regioner, jævnfør DSA`s arbejds-
løshedsstatistik for radiografer? 

Når sådan en overdragelse finder sted, 
så rejser det en række spørgsmål, som 
knytter sig til vores faglighed og den 
måde vi, som radiografer, agerer i den.

For handler overdragelsen om at opret-

holde faglighed eller produktion? Og 
betyder det at skabe bedst muligt diag-
nostisk billedmateriale lige pludselig 
ikke noget længere?  Er det ikke vig-
tigt, at den der udfører undersøgelsen, 
også skaber det mest optimale billed-
materiale, under størst mulig hensyn-
tagen til patienten, sådan at der på 
baggrund heraf kan stilles en sufficient 
diagnose? Og er det uden betydning 
at radiografen kan stille eller vurdere 
om apparaturets tekniske parameter 
er stillet korrekt? For ikke at glemme 
det at kunne redegøre for undersøgel-
ses sammenhæng overfor borgeren, 
sådan at borgeren på et oplyst grund-
lag kan træffe det valg, der er bedst for 
den enkelte og 
dermed give 
et informeret 
samtykke til 
undersøgelsen 
eller screenin-
gen.  

Har vores fag 
flyttet sig så meget 
over tid at disse 
radiografdyder er 
uden betydning?      

Teknologiens udfordring for 
fagligheden
Teknologien og digitaliseringen kan 
i dag rigtig mange ting, også inden-
for radiografien. Men det må i min 
optik ikke være en sovepude, når 
apparaturet selv kører i position og 
sætter de nødvendige filtrer og ekspo-
neringsparametre, og der således ikke 

er meget tilbage i udførelsen af selve 
undersøgelsen.  

Her skal vi som radiografer være på 
vagt. For vi risikerer at sætte vores 
faglige lys under en skæppe, hvis vi i 
et svagt øjeblik nedgør vores fag ved at 
medvirke til, eller undgår at gå i rette 
med, at de kompetencer vi bruger i 
hverdagen, og som er indlejret som 
tavs viden, overses eller omtales 
som noget alle kan lære.

Ja, alle kan lære at trykke på en 
knap og så håbe på det bedste 
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– eller stole blindt på at de forpro-
grammerede indstillinger gør hvad 
man forventer. Men at udøve radiografi 
og dermed sikre, at der på bedste vis 
tages hånd om de borgere der frekven-
terer vores afdelinger, er ikke for alle, 
men for radiografer.  Også selvom den 
undersøgelse vi skal udføre sammen 
med patienten synes umiddelbart ”let 
tilgængelig” og måske fremstår som 
en undersøgelse, man kan sætte en 
hvilken som helst sundhedsarbejder 
til, da det jo, for os, blot er at ”trykke på 
en knap”. 

For hvordan med vurdering af projek-
tionerne, billedkvaliteten, strålehygi-
ejne samt de individuelle behov hos 
den enkelte borger, der besøger vores 
specialer enten som led i en større un-
dersøgelse som patient eller som ”rask 

borger” til en screening? Det er alt 
sammen fortsat vigtige grundelemen-
ter i vores fag og den faglighed, som vi 
uddannes til gennem 3½ år og som gør 
os berettiget til at søge vores individu-
elle autorisation i Sundhedsstyrelsen. 

Tværfagligheden er et tveægget 
sværd
Tværfaglighed i diagnosticering og be-
handling af borgerne finder i stigende 
grad sit indpas i sundhedsvæsnet 
og i langt de fleste tilfælde er det en 
fordel. Flere øjne, større fleksibilitet 
og bredere perspektiver giver bedre 
forudsætninger for at diagnosticere og 
finde den bedste behandling for den 
individuelle patient. Men tværfaglighe-
den har også en anden side, der udfor-
drer vores faglighed i fleksibilitetens 
navn. Og her gør teknologien os ingen 
tjeneste. 

Derfor bør vi spørge os selv, hvad vi 
som radiografer forstår ved tværfagligt 
samarbejde?  

I min optik er det f.eks. ikke, at vi 
som radiografer ender med at afgive 
dele af vores fagområde til en anden 
faggruppe fordi vi til stadighed bliver 
udfordret på vores faglighed af tekno-
logiske muligheder, på grund af fortsat 
stigende pres i produktionen eller fordi 
vi synes nogle af vores arbejdsområder 
er kedelige.

Nej, tværfagligt samarbejde er i min 
terminologi at tilgå arbejde, f.eks. i 

et team, hvor hver velfunderet 
fagperson byder ind til gavn og 
glæde for teamet, og i sidste ende 
for borgeren og patienten. 

Jo stærkere vi er funderet i vores 
egen faglighed, dets muligheder og 
begrænsninger, des stærkere bliver 
det tværfaglige samarbejde og vi får 
overskud til at være der 100 pct. for 
borgeren og se vedkommende som 
et helt individ, hvor krop, sind og ånd 
tilgodeses i relation til den ønskede un-
dersøgelse og dens konsekvens.

Hvad ligger der så i det at være 
radiograf ? 
Kære kolleger, I min optik handler det 
om at vi indenfor vores fag begynder 

at italesætte vores faglighed, rette 
ryggen og tager vores fag yderst 
alvorligt, baseret på et teoretisk 
velfunderet grundlag, når vi vurderer 
og kvalitetssikrer eget arbejde. 

På det seneste har jeg i Radiograf 
Rådet flere gange været mødt med 
den tilgang, at vi jo har fået flere 
beskrivende radiografer og derfor 
bør afgive dele af vores fag. En logik 
jeg simpelthen ikke forstår og gerne 
vil blive klogere på. Er vores fag endt 
med at blive et noget for noget fag?

Hvordan kan fordybelsen i eget fag 
have indflydelse på fagets bredte 
eller rettere, hvordan kan det at vi 
har fået beskrivende radiografer 
på nogen måder have betydning for 
hvorvidt radiografer eller mammo-
grafi assistenter bør lave mammo-
grafier?

Jeg tror på at uddannelse er ve-
jen frem, jo mere uddannelse jo 
bedre! Jeg tror på at et fag, der vil 
udvikle sig og bestå, bør kæmpe på 
to arenaer: både i dybden; gennem 
forskning og udvikling, og i bredden; 
gennem fagets elementer/modalite-
ter som også indbefatter mammo-
grafi og mammografi screening. 

Aldrig har det i mine øjne været 
vigtigere, at radiografer hver især er 
skarpe på, hvad det vil sige at være 
radiograf. Jeg synes, at vi skylder 
os selv og vores fag at vi tager det 
alvorligt. 

Og kan det så ikke lade sig gøre, 
fordi der ikke er nok radiografer. 
Og dem der er tilbage, løber for 
stærkt eller for uhensigtsmæssigt 
i produktionens hellige navn til at 
kunne reflektere over eget virke. Så 
lad os stå sammen om at uddanne 
flere radiografer generelt. Sådan at 
vi ikke bare uddanner til i dag, men 
også til de behov, vi kan få øje på i 
fremtiden.   

Og i mellemtiden, så er det en op-
gave for os alle at iklæde os vores 
faglighed og lufte vores tavse viden, 
som alt for ofte tages for givet og 
overses.  
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DIMIT TERENDE 
JULI  2021

Forrest fra venstre mod 
højre:
Mathilde Hau
Cira Monique Bæk Poulsen
Cille Steentoft Bergquist
Emma Victoria la Cour 
Brandstrup
Line Marie Jæger Veber
Rojan Cetinkaya.

Midt fra venstre  
mod højre: 
Amanda Stendal Mortensen
Freja Sølvason, Anne 
Christensen
Jena Hansen

Ida Emilie Schwartz 
Wehlast
Marian Ismail Hassan Jama
Nanna Simone 
Friedrichsen.

Bagerst fra venstre mod 
højre: 
Rune Høg Kappel
Christine Schultz Sørensen
Mikkel Sandgaard Poulsen
Jacob Lesch, Simon Bali 
Andersen
Janne Fournaise
Johanne Holst Christensen.

I alfabetisk rækkefølge:
Anette Bang Kær
Bitten Würtz Wils
Cathrine Jespersgaard 
Thomsen
Hanna Riise
Ingunn Ryggstein
Jacob Winther
Jeanette Harding Ullits
Kasper Nyvang
Kent Fabrin Jensen
Maja Luise Nissen
Malene Winther Nielsen
Maria Demuth Gaiters
Maria Fjeldgaard-
Sundström

Morten Myrrhøj Nielsen
Rikke Rosenkjær Blach
Sara de Wett Pedersen
Sofie Løhde Mortensen
Stefanie Amanda 
Heiselberg
Sumayo Ahmed Musse 
Yalahow
Trine Dalgas Cambrosio

BACHELORER I RADIOGRAFI.
UCL – ERHVERVS AKADEMI OG  PROFESSIONSHØJSKOLE – RADIOGRAFUDDANNELSEN

BACHELORER I RADIOGRAFI.
UCN – ERHVERVS AKADEMI OG  PROFESSIONSHØJSKOLE – RADIOGRAFUDDANNELSEN

BACHELORER I RADIOGRAFI.
KP - KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE

Radiografen kan desværre ikke bringe klassebilledet fra KP, da det har ikke været muligt at få de nødvendige dokumenter med 
samtykke til overholdelse af GDPR-lovgivningen. 



STEEN SCHACK STUDIEPRIS

På University College Lillebælt bliver der hvert år uddelt en studiepris 
til en af de dimitterende studerende på radiografuddannelsen. Prisen 
hedder “Steen Schack Studiepris” og modtageren vælges af klassen. 

I år er det RSD’s helt egen Rune Høg Kappel som blev valgt til at mod-
tage prisen, da han igennem uddannelsen har sørget for et godt stu-
diemiljø og trivsel i klassen.

Dertil en yderst venlig person som altid er behjælpelig med at løse de 
udfordringer et studie bringer – både af faglig og personlig karakter.

Tillykke med det Rune!

 
Dette års sommerkonkurrence 
gik ud på at gætte navnet på nogle 
røntgenfotograferede is. Alle kom 
med gode bud og vinderen af et 
gavekort til Paradis Is blev i år 
 Sofie Jûst Bom. Tillykke med det! 

Husk at holde øje med studie-
siden og vores Facebookside hvis 
du også vil have chancen for at 
vinde skønne præmier. 

Stillingsopslag: 

Leder du efter et job hvor du 

kan gøre en positiv forskel for 

dine medstuderende? Så er det 

måske dig der skal være studie-

ambassadør for Din Sundheds-

faglige A-kasse (DSA).

Lige nu leder de efter studieam-

bassadører på University College 

Nordjylland og Københavns Pro-

fessionsskole. 

Jobbet er på 7-10 timer om må-

neden. Dine opgaver vil bestå i at 

lave reklame for ca. 10 studenter-

oplæg om året, et månedligt pit 

stop hvor du fortæller om studie-

medlemskab i DSA, arrangere et 

sjovt event om året og sørge for 

at plakater og flyers er synlige 

ude på dit uddannelsessted. 

Du får løn for 10 timer om må-

neden og udover dette vil du få 

kurser i præsentationsteknik og 

branding, mulighed for selv at 

planlægge dine arbejdstimer og 

du får udvidet dit netværk. 

Er du interesseret  

i at vide mere? 

Kontakt DSA på  

khs@dsa.dk eller på  

tlf. 26 35 04 40.

RSD – RADIOGRAF  
STUDERENDE I 
DANMARK
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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)

16/9 2021 se link
Reporting 

 Radiographers
WEBINAR RadiografKurser/Inhealth www.radiografkurser.dk

kun for medlemmer 
(gratis)

23-24/9 2021 2/9 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 Profession-

shøjskole
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
kr. 3751 (medlem-
mer og ansatte i 

Region Midt)

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

7/10 2021 ca 10-12 ikke nødvendig
Brugermøde 
 intervention

Nyborg Radiograf Rådet
for deltagere  

på DFiRs årsmøde
gratis for tilmeldte 
på DFiRs årsmøde

20-22/10 2021 se link CT godt& blandet Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs
rabat til  medlemmer 
af Radiograf Rådet

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)

27-29/10 2021 se link MR-optimalisering 2.0 Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs
rabat til  medlemmer 
af Radiograf Rådet

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 24/9 2021 Demens i radiografien Odense RadiografKurser www.radiografkurser.dk
kr. 1250  (kr. 1875 
ikke medlemmer)

10-12/11 2021 se link CT-kolografi workshop Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs
rabat til  medlemmer 
af Radiograf Rådet

17-18/11 2021 se link
Strålebeskyttelse i 

fremtiden
Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs

rabat til  medlemmer 
af Radiograf Rådet

  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
1/2 2021 på vej Basiskursus MR sikkerhed København

Ragion Hovedstadens 
MR-sikkerhedsgruppe

på vej på vej

2-6/3 2022 se link ECR 2022 Wien ESR/EFRS www.myesr.org se link

23-24/3 2021 se link
Reporting Radiogra-

phers
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

6-7/4 2022 kommer
Billeddiagnostisk 

Årsmøde 
København DRS/RadiografRådet kommer kommer

29/4 2022 15. marts 2022 Digital Radiiografi Sinatur Hotel , Nyborg RadiografKurser www.radiografkurser.dk
kr. 1650 (kr. 2550 
ikke medlemmer)

1.-3/6  2022 se link CT  avanceret Aarhus
Center for kompetence-
udvikling/Region Midt

rm.plan2learn.dk se link

KURSER OG KONFERENCER
På grund af Covid-19-krisen er kalenderen kun opdateret med de aflysninger og udsættelser af kurser og kongresser som vi har modta-
get fra arrangørerne, ligesom flere muligvis er ændret efter Radiografens deadline. Tjek derfor også ved arrangørens hjemmeside.
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PET/CT PET/MR  
NUKLEARMEDICIN  
– SKANDINAVISK KURSUSCT MR Nuklear Konventionel røntgen Stråleterapi Ultralyd

a
b c d e f

Kvalitet og Sikkerhed 

System og Ledelse 

Undersøgelse og Metode 

Forskning og Udvikling

Humanisme og Undervisning

Indhold:
• PET/CT og PET/MR grundlæg-

gende teknik og billedkvalitet
• Strålebeskyttelse for patienten og 

personalet
• PET/CT-kvantificering i klinisk ru-

tine 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 scan-
ninger bidrage?

• Patient og pårørende ind dragelse 
ved PET/CT

• Tracer udvikling i kommercielt per-
spektiv

• 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 kund-
skab 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 
Radiograff orbund samt Nuklearmedicinsk Udvik-
lingsgruppe, Dbio 

Hvor:
H.C. Ørstedsvej 70 2. tv. 

 Frederiksberg, København

Hvornår: 
23. september 9:30 - 24. 

 september kl 16:00

Flere oplysninger/ tilmelding:  
www.radiografkurser.dk

”RADIOGRAFFORUM” FOR 
 INTERVENTIONSRADIOGRAFER

7. oktober kl. 10:00-12:00  
med erfaringsudveksling.
Er du tilmeldt til årsmødet som radiograf 
vil du få information om mødet direkte.

Se programmet for DFiR her:  
www.dfir.dk

I forbindelse med DFiRs årsmøde 7. -8. oktober 2021  
på Sinatur Hotel, Nyborg vil der blive arrangeret: 

Du kan nå det endnu  

- tilmelding  forlænget til  

1. september 2021
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