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FORMANDEN HAR

ORDET

I 
Vi er 

hinandens
faglige forbilleder 

år fejrede vi Radiografiens Dag 8. no-
vember med at kåre vinderen af Radio- 
graf Rådets konkurrence "Mit faglige for-
billede". Ulrik Munch Jensen, der arbej-
der som radiograf på Sygehus Lillebælt, 
Kolding Sygehus, fik årets pris på 5.000 
kr. til et valgfrit kursus, som en anerken-
delse af hans måde at være radiograf på, 
såvel fagligt som personligt.

Der kom mange spændende indstillin-
ger, helt præcist 42. En lagde vægt på 
sin kollegas evne til formidling. Andre 
har vægtet etik, moral og nørdethed 
på den gode måde. En tredje kategori 
er godt humør, empati og varme. Alle 
indstillinger vægter stor faglighed i 
deres indstillinger på den ene eller den 
anden måde.

Hver eneste indstilling vidner om, at vi 
radiografer ude på arbejdspladserne 
er hinandens faglige forbilleder. Men 
også at der er en bevidsthed om at 
gode, faglige kolleger har stor indflyd-
else på arbejdslivet og arbejdsdagen 
og at vi godt kan se, når andre gør en 
særlig forskel for os selv, vores profes-
sion og vores patienter.

Indstillingerne vidner om, at der 
eksisterer en kæmpe-stor omsorg for 
hinanden. Det er rørende, at så mange 
har gjort sig tanker om og umage med 
at indstille en kollega, selvom hverda-
gen på mange måder er presset.

Ulrik løb med titlen fordi indstillin-
gen, der er lavet af Helena Viktor, me-
get tydeligt viser, hvordan Ulrik har 
haft ultimativ betydning, for Helena 
som barn og for den voksne Helenas 
valg af uddannelse og kollegaskab.

Alle indstillede var gode kandidater, 
men Helenas beretning om, hvordan 
Ulrik betænksomt fotograferede hen-
des bamse, da hun var barn og hvor 
stor betydning det fik for resten af 
hendes liv, løber altså med prisen i år.
Vi håber, konkurrencen gav anledning 
til nogle gode overvejelser omkring, 
hvad stærk radiograffaglighed er - og 
takker for al den energi I har lagt i 
projektet. 

I denne særudgave af Radiografen sæt-
ter vi fokus på og fejrer vores faglighed 
i anledning af Radiograf Rådets 50-års 
jubilæum. 

Læs 10 vidt forskellige historier om 
radiografers vej ind i faget. 

Se hvordan det er at bruge sin faglig-
hed i et lille hospital fire timers kørsel 
fra Auckland, New Zealand.  

Få overblik over radiografiens speciali-
sering og hyperspecialisering. 

Vær med, når radiografer samarbej-
der med læger, sygeplejersker og 
bioanalytikere. 

Og se, hvad en gruppe unge fra UCL 
vil med faget, når de springer ud som 
radiografer i 2025.  

Vi håber, du bliver inspireret, impone-
ret og motiveret. 

Og vi håber, at du føler stolthed over 
at være en del af en gruppe med så 
mange stærke faglige forbilleder.
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Nye studieordninger, semesterplaner 
og udflytning af studiepladser var på 
dagsordenen, da 19 uddannelsesansvar-
lige radiografer holdt deres årlige erfa-
møde den 22.-23. september. Katrine 
Borg-Hansen, uddannelsesleder 
UCL, Radiografuddannelsen, fortalte 
om opstart af Learning by Developing. 
Susanne Holm, lektor UCL holdt et 
interessant oplæg om de foreløbige resul-
tater af sit ph.d.projekt om den humani-
stiske dimension af radiografien. Dorte 
Juhl, afdelingsradiograf for kvalitet og 
udvikling, Sygehus Sønderjylland fortalte 
om den første danske landsdækkende 
undersøgelse af patienters tilfredshed 
med røntgen, den såkaldte LUP Røntgen. 
Lennart Carlson, Kasper Larsen 
og Jesper Petersen fra GE fortalte 
om artificial intelligence i MR og CT og 
om hvordan AI kan gøre sundhedsvæsnet 
bedre for patienterne i fremtiden.

Kathrine Marie Erenskjold, radi-
ograf på klinisk fysiologisk/nuklearmedi-
cinsk afdeling Bispebjerg / Frederiksberg 
Hospital deltog i paneldebatten ”Pension 
på tværs af generationer” til delege-
retseminaret hos PKA. Seminaret fandt 
sted den 24. september 2021. Debatten 
handlede om, hvorvidt alder og forskel-
lige steder i livet kan have indflydelse på, 
hvordan vi ser på pension. 

Torsdag den 28. oktober 2021 forsva-
rede Susanne Holm sin ph.d-afhand-
ling: ”Patientcentreret radiografi mellem 
mennesket og teknologi” på Aarhus Uni-
versitet. Susanne er ansat som lektor på 
University College Lillebælt og er blandt 
andet medforfatter til Radiografiens 
Forlags nyeste bog ”Humanisme i Radio-
grafi”, som udkom i efteråret 2021.
Radiograf Rådet ønsker Susanne Holm 
tillykke med hendes ph.d. og vi ser 
frem til fortsat godt samarbejde.

Vinderne af kagedyst ’Livet på RoS’ på 
Røntgen og Skanning, Regionshospitalet 
Silkeborg, blev kåret 4. november. Den 
Store Kagedyst 2021 foregik på udvalgte 
dage i uge 40, 41 og 43. Nogle var gået 
all in på at fortolke årets tema som var 
"Livet på RoS", hvilket førte til kager 

INDE I BILLEDET
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pyntet med akutkasse, ovariebeskytter 
og knogler. Marianne Rytoft Rasks 
tarmslyngskage vandt for bedste for-
tolkning. Randi Rytter Nielsens 
æbletærter vandt for bedste smag. 
Krestine Schack Petersens akut-
kassekage vandt for bedste udseende.

Serviceforbundet sætter fokus på det veterinære område på Christiansborg den 10. 
januar 2022 med konferencen ”Fremtidens arbejdsmiljø for veterinærsygeplejer-
sker – Hvordan får vi stoppet strålefare på dyreklinikker?”.  
Formålet med konferencen er at sætte fokus på de risici 
veterinærsygeplejerskerne udsættes for og stille større krav 
til strålebeskyttelsen af personalet. Radiograf Rådets for-
mand Charlotte Graungaard Falkvard og fagchef Claus Brix 
holder oplæg om, hvordan radiografer uddannes og hånd-
terer strålebeskyttelsen i praksis. Malene Bisgård og Svea 
Mørup, begge radiografer ansat ved UCL, fremlægger deres 
forskningsresultater på området. Læs mere om veterinær-
sygeplejerskernes kamp for bedre beskyttelse på side 34.

Professionshøjskolen Absalon i Næstved er nu blevet godkendt til at uddanne 
radiografer. De første studerende starter i sommeren 2022, og næstformand i Ra-
diograf Rådet Christian Gøttsch Hansen bliver medlem af uddannelsesudvalget: 
– Jeg glæder mig til at være med til at arbejde endnu mere for synergien mellem 
grunduddannelsen, efter- og videreuddannelse og forskning. 
Absalon bliver det fjerde uddannelsessted for radiografer i Danmark.

Radiograf Rådet støtter veterinærområdet

Absalon skal uddanne radiografer 

Foto: Alex Tran
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INDE I BILLEDET Invitation til

R A D I O G R A F    R Å D E T S 

50-ÅRS50-ÅRS  jubilæumsfest
Du inviteres hermed til jubilæumsfest i Vingsted Hotel & Konferencecenter, 

  lørdag den 21. maj 2022. Festen er en hyldest til faget, foreningen og alle JER 
 medlemmer, hvis sammenhold, solidaritet og faglige stolthed gør  

Radiograf Rådet til noget  ganske særligt.

Tilmelding åbner den 3. januar 2022
Den elektroniske tilmelding finder du fra den 3. ja-
nuar 2022 på Radiograf Rådets hjemmeside, www.
radiograf.dk ”Jubilæum”. Du skal udfylde alle felter i 
tilmeldingsblanketten inkl. opsamlingssted, hvis du 
ønsker bustransport. 

Sidste frist for tilmelding og indbetaling er søndag 
den 3. april 2022. Din tilmelding til jubilæumsfesten 
er først gældende, når du har indbetalt 575 kr. - og 
150 kr. hvis du er studerende - på Radiograf Rådets 
konto i Danske Bank: Reg.nr. 1551 kontonr. 
3101 065 545. Mærk indbetalingen med: ”Jubifest”.

Opsamlingssteder:
// Region Hovedstaden: Københavns hovedbanegård (overfor Tivoli) / Ishøj Station  // Region Sjælland: Nykøbing F. 
Sygehus (hovedindgang) / Ringsted Station / Roskilde Station / Næstved Hospital (hovedindgang)/ Holbæk Sygehus 
(hovedindgang) / Slagelse (motorvejsfrakørsel 34)  // Region Syddanmark: Svendborg Sygehus (hovedindgang) / Nyborg 
Station / Odense Universitetshospital (hovedindgang) / Middelfart Station /  Vejle Sygehus (hovedindgang) / Aabenraa 
Sygehus (hovedindgang) /  Haderslev Sygehus (hovedindgang) / Sønderborg Sygehus (hovedindgang) / Kolding Sygehus 
(hovedindgang) / Esbjerg Sygehus (hovedindgang) / Vejen Station  // Region Midtjylland: Holstebro Station / Herning Station 
/ Viborg Station / Silkeborg Station / Randers Station / Aarhus Station / Horsens Station  // Region Nordjylland: Hjørring 
Station / Frederikshavn Station / Aalborg Station / Hobro (motorvejsfrakørsel 34)

Jubilæumsfesten afholdes
Lørdag den 21. maj 2022
Vingsted Hotel & Konferencecenter
Vingsted Skovvej 2
7182 Bredsten

Du kan læse meget mere om 
 arrangementet på Radiograf Rådets 
hjemmeside www.radiograf.dk. 

 Arrangementet inkluderer bl.a.:
• GPS-Challenge arrangement
• Velkomstdrink
• 3 retters middag med vin, vand og 

øl ad libitum 
• Underholdning med Specialklassen 

og bandet Celebration  
• Fri bar hele aftenen
• Transport til og fra Vingsted

Ret til ændringer forbeholdes.



Undgå stress og bookingproblemer: 

Omorganiser
MR-dagsplanen

R
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Sara Reichstein, MR-radiograf, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Randers

På Regionshospitalet Randers har radiograf Sara Reichstein 
undersøgt mulighederne for at optimere planlægningen af 
MR-arbejdet. Resultaterne er perspektivrige.

adiografers hverdag er 
præget af pres fra regio-
nerne om at øge antallet 
af undersøgelser hele 
ugen. Dette skyldes et 
ønske om, at antallet af 

undersøgte patienter skal vokse fra år 
til år. 

Kravet til røntgenafdelingerne om 
at blive mere ”produktive” stiger, og 
man måler udelukkende på antallet af 
patienter og ikke kvaliteten af undersø-
gelserne. Dette gør sig også gældende 
i MR-afsnittene. Derfor ser man ofte, at 
afdelingerne må udvise en vis kreativi-
tet, når dagsplanen bookes. I nogle til-
fælde er der risiko for, at radiograferne 
bliver nødt til at haste undersøgelser 
igennem. Dette kan øge risikoen for, at 
radiografen accepterer en dårligere bil-
ledkvalitet end ønsket, eller at radio- 
grafen ikke har mulighed for at give 
patienterne den tid, de har behov for. 
Det rammer ikke kun hasteundersøgel-

serne, men også de undersøgelser der 
kommer umiddelbart efter. Manglen på 
hensigtsmæssige daglige programmer 
kan også resultere i frustrationer og et 
stresset arbejdsmiljø for radiograferne. 
Det er ikke befordrende for kvaliteten 
af undersøgelserne. 

Jeg gennemførte en undersøgelse, som 
havde til formål at identificere de mar-
kører, der markant bestemmer tidsfor-
bruget på en MR-skanning. Sådanne 
markører kan være med til at forudsige 
tidsforbruget på en undersøgelse og 
dermed give MR-afsnittet bedre mulig-
hed for at placere undersøgelsen kor-
rekt i løbet af dagens program. Derud-
over kan radiografen få mulighed for at 
forberede sig bedre på undersøgelsen. 
Resultatet af denne undersøgelse kan 
potentielt hjælpe med at reorganisere 
MR-skemaer og mere effektivt styre 
den tilgængelige tid. 

Jeg betragter resultaterne af min 
undersøgelse som relevant input til en-

hver røntgenafde-
ling, når det hand-
ler om at opstille 
procedurer for 
MR-dagsprogram-
met. Udføres pro-
ceduren korrekt, 
mener jeg, at den 
kan være med til 
at forhindre boo-
kingproblemer og 
endda medvirke til 
at gøre dagspro-
grammet mere ef-
fektivt i hverdagen. 
Muligvis kan en 

ændring forbedre radiografernes ar-
bejdsmiljø og minimere stress i hver-
dagen. Man vil kunne identificere de 
rigtige årsager til, at en undersøgelse 
tager længere tid, end der er reserve-
ret. Det kan betyde, at radiograferne 
ikke personligt påtager sig skylden 
for, at tiden skrider og udvikler tvivl 
om deres kompetencer.  

Bookingprofil
På Regionshospitalet Randers har 
alle MR-undersøgelser en booking-
tid på 30 minutter. Bookingprofilen 
tager ikke hensyn til patientens 
demografiske profil, til om undersø-
gelsen kræver kontrast, eller til om 
patienten er selvhjulpen eller ej. Alle 
patienter skæres over en kam. Dette 
står i kontrast til patientens egen op-
fattelse. Hver patient oplever mødet  
på sin egen måde. For de fleste er 
mødet med sundhedsvæsenet en lille, 
men vigtig del af deres liv. Patienten 
opfatter ikke sig selv som en standar-
diseret opgave, der skal passes ind i 
en prædefineret skabelon. Og faktisk 
er det en stor del af radiografens 
arbejde at være i stand til at møde pa-
tienten i den situation han eller hun 
er i, samtidig med at radiografen har 
et øje på bookingprofilen. Ikke desto 
mindre har nogle patienter behov for 
mere opmærksomhed end andre. 

MR-afsnittet på Regionshospitalet 
Randers har valgt en fremgangs-
måde, hvor alle MR-henvisninger 
prævisiteres. Her tager vi stilling til, 
om undersøgelsen skal foretages 
akut, haste eller ordinært. Derudover 
vurderer vi: Er henvisningen udfyldt 
korrekt? Skal henvisningen ses af en 
læge eller kan radiografen afslutte 
undersøgelsen selv? Er der brug for 
et enkelt slot eller flere slots for at 
gennemføre undersøgelsen? Vi tager 
imidlertid ikke hensyn til, om under-
søgelsen skal foretages med kontrast, 
om patienten er selvhjulpen eller ej 
og andre ting, som kan forlænge un-
dersøgelsestiden.

Metode
Denne undersøgelse tager udgangs-
punkt i et spørgeskema fordelt til 
hver MR-skanner på Regionshospi-
talet Randers. Radiograferne blev 
bedt om at udfylde skemaet for hver 
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patient. Spørgeskemaerne blev ud-
fyldt for hver patient i maj, 2019. Jeg 
spurgte til tidsforbruget på undersø-
gelsen og til, om MR-screeningsske-
maet var udfyldt korrekt, om patien-
terne var selvhjulpne og om der var 
behov for kontrast til undersøgelsen. 
Vi stillede desuden en række  demo-
grafiske spørgsmål om patienten. I 
alt blev der udført 164 undersøgelser 
på 3 MR-skannere (1,5 T Siemens 
Avanto, 1,5 T GE and 3 T Siemens 
Skyra). Hensigten med studiet har 
været at identificere markører for, 
hvor lang tid en undersøgelse tager. 
Derfor anvendte jeg tid brugt på un-
dersøgelserne som den afhængige va-
riabel. I henhold til den afhængige va-
riabels distribution viste det sig ikke 
at afvige signifikant fra normalen. 
Den kunne tilnærmelsesvist betrag-
tes som normalt fordelt (Gaussian). 
Jeg brugte derfor en standard Ordi-
nary Least Square i undersøgelsen1. 
Marginale effekter rapporteres for at 
betragte effektstørrelser. Nedenfor 
rapporteres kun de resultater, der er 
signifikante på et 5% niveau. Nogle 
beskrivende statistikker præsenteres 
i figur 1a-b. 

Resultater
Figur 2 viser den tid, det tog at fore-
tage undersøgelserne, afhængig af 
om patienten var selvhjulpen. Un-
dersøgelser af selvhjulpne patienter 
tog 36 minutter i gennemsnit (95% 
CI=35:38), mens den tilsvarende tid 
for dem, der ikke var selvhjulpne, var 
46 minutter (95% CI=40:54). 

Anvendelse af kontrast øger den gen-
nemsnitlige undersøgelsestid signifi-
kant med otte minutter (non-kontrast 
undersøgelser tog 36 minutter (95% 
CI=35:38); kontrastundersøgelser 
tog 44 minutter (95% CI=40:48)). Se 
figur 3 for resultat.

Figur 4 viser, at neuroundersøgelser i 
gennemsnit tog 39 minutter. Torso og 
overekstremiteter tog begge cirka 36 
minutter. Undersøgelser af undereks-
tremiteter kun tog 35 minutter.

Patientens alder viste sig også at 
være signifikant. Patienter på 20 år 
tog 34 minutter (95% CI=31:37), 
mens patienter på 80 år tog 41 minut-
ter (95% CI=38:44) (se figur 5).

Figur 4: Estimeret tid brugt på et givet 
undersøgelsesområde.

Figur 5: Estimeret tid brugt, givet 
patientens alder.

Figur 2: Estimeret tid brugt, afhængig af 
om patienten var selvhjulpen.

Figur 3: Estimeret tid brugt, afhængig af 
om der blev anvendt kontrast.

Figur 1: Distribution af undersøgelsestid (figur 1a til venstre) og antal undersøgelser, 
givet undersøgelsesområde (figur 1b til højre).
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Figur 6: Estimeret tid brugt, afhængig af 
hvilken skanner der blev anvendt.

Endelig er det værd at bemærke, at 
skannertypen, uafhængig af patient-
type, også var forbundet med tidsfor-
bruget på en undersøgelse. Undersø-
gelser i 1,5 T skanner tog i gennemsnit 
36 minutter, mens det tilsvarende tog 
41 minutter pr. undersøgelse i en 3 T 
skanner. Dette er en forskel på fem mi-
nutter, som illustreret i figur 6.

Konklusion
Begrænsning på kapaciteten og høj 
efterspørgsel lægger et tidspres på un-
dersøgelserne – et tidspres, som kræ-
ver, at afdelingerne optimerer booking-
profilen for at undgå at spilde tiden. 
Det kan betyde, at der bliver reserveret 
kortere tid til en undersøgelse, end der 
gennemsnitligt er estimeret. Derfor 
kan radiograferne blive nødt til at 
indhente tiden ved at undlade pauser 
og fremskynde undersøgelsen ved at 
skære hjørner, drosle ned på patient-
kontakten, droppe delprocedurer eller 
bytte patienter mellem skannerne. 
Alt sammen for at sikre patienterne 
deres undersøgelsestid og minimere 
tidspresset. Alligevel kan personalet 
mærke en følelse af stress og pres. Det 
kan munde ud i fejl eller misforståelser 
mellem patient og radiograf, som igen 
kan føre til suboptimale forløb.
Hvis vi skal undgå sådanne fejl og 
forbedre sundheds- og sikkerheds-
foranstaltningerne for radiografer og 
patienter, kan det være en fordel at se 
på disse resultater og planlægge der-
efter. Selvfølgelig kan det være svært 
at foretage alle ændringer på en gang. 
Måske er det heller ikke alle ændrin-
ger, der kan realiseres, da der er behov 
for at foretage et bestemt antal under-
søgelser hver dag for at opnå et års 
undersøgelseskvote. Alligevel kan en 
grundigere planlægning af undersøgel-
serne give resultater, uden at man går 
på kompromis med det samlede antal 
undersøgelser. 

Da MR-radiograferne og MR-orto-
pædradiologen på Regionshospitalet 
Randers havde anerkendt resultatet af 
min undersøgelse, indgik de en aftale. 
Fremover skal radiologen angive, om 
undersøgelserne forventes at tage 30 

eller 45 minutter. Dette gælder hen-
visninger som hænder/fingre, hånd-
led, fod/tæer, fodled og albuer. Denne 
gruppe undersøgelser bliver oftest 
skannet i 3T MR-skanneren, hvor un-
dersøgelsestiden i gennemsnit er 41 
minutter – fem minutter længere end 
i 1,5T MR. Tidsintervaller for ekstre-
miteter organiseres derefter med en 
undersøgelse visiteret til 30 minutter 
og en på 45 minutter om morgenen, 
således at der ikke længere ligger to 
undersøgelser af 45 minutter efter hin-
anden på 2 x 30 minutters tidsslots. 

Denne praksis har nu været anvendt i 
seks måneder. Den generelle oplevelse 
synes at være, at der er mindre efter-
slæb i hverdagen. Jeg mener derfor, 
at der er perspektiver i at introducere 
lignende tiltag på andre røntgenafde-
linger og dermed effektivisere arbej-
det. Resultaterne kunne være med til 
at sikre, at man ikke går på kompro-
mis med kvaliteten, når man søger at 
imødekomme kravene om et øget antal 
undersøgelser.  

Min undersøgelse havde den begræns-
ning, at jeg ikke registrerede stress- og 
frustrationsniveauet blandt radiogra-
ferne før og efter implementeringen 
af ny praksis. Det ville have gjort det 
muligt for os at drage konklusioner på 
de sundheds- og sikkerhedsmæssige 
forhold på arbejdspladsen. Jeg anbe-
faler på det kraftigste, at andre rønt-
genafdelinger overvejer at foretage en 

sådan vurdering, hvis man overvejer 
at ændre praksis. Det ville også være 
fordelagtigt at undersøge varighe-
den af pauser og antal af pauser, som 
medarbejdernes ikke holder. Formålet 
med dette skulle være at undersøge, 
i hvilken udstrækning det forbedrer 
arbejdsforholdene. 

Denne undersøgelse antyder, at det er 
sket på MR-afsnittet Regionshospitalet 
Randers.
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IKONET I 
NAKKEN

Alle radiografer - og meget 
få mennesker uden for faget 
- ved, hvad et røntgenrør er. 

Radiograf Rådets formand 
Charlotte Graungaard 

Falkvard har et rør tatoveret 
i nakken, som et symbol 

på hendes stærke identitet 
som radiograf. Forlægget 

til tatoveringen er udført af 
Nadja Christensen. Tak til 

tatovør Frank Rosenkilde fra 
Bel Air Tattoo for lån af arme 

og location.

TEMA

FAGLIGE FORBILLEDER
Denne udgave af Radiografen sætter fokus på, hvordan radiografer udfolder deres 

faglighed i hverdagen. Mød Christina som kæmper for at få autorisation i New Zealand. 
Simon som forsker i kunstig intelligens i Esbjerg. Niklas, som startede på radiograf- 
studiet i sommer og vil arbejde med opsporing af cancer. Og stribevis af andre radio-

grafer, som hver eneste dag går på arbejde med fagligheden forrest.
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TEMA FAGLIGE FORBILLEDER
KARRIERE

- Jeg færdiggjorde min 10. klasse og fortsatte på HTX-uddannelsen. Bagefter læ-
ste jeg til civilingeniør i cirka to år på Aalborg Universitet og tog så et fjumreår for 
at finde ud af, om det egentlig var noget for mig. I det år arbejdede jeg på pizzeria. 
Jeg startede op på civilingeniørstudiet igen, men fandt ud af, at strukturen og stu-
dieformen ikke var mig. Jeg aftjente min værnepligt i stabsdelingen i Aalborg og 
blev herefter frivilligt udsendt til Makedonien som soldat. Jeg tegnede en rådig-
hedskontrakt med forsvaret og kan udsendes til enhver tid. Min daværende kæ-
restes onkel var radiograf, og da han fortalte om sit arbejde, tænkte jeg: ”Det der 
med mennesker og teknik – det kunne godt være noget for mig.” Så jeg startede 
på skolen i Aalborg. Jeg var da 26 år gammel. Jeg blev færdig i februar 2008 og fik 
job i Randers umiddelbart efter.
I 2009 blev personalet i Det Danske Felthospital udsendt til Camp Bastian i Afgha-
nistan. Jeg var så privilegeret at få lov at komme med sammen med to andre radio-
grafer i. På det tidspunkt var det verdens travleste traumecenter. Der var i perioder 
virkelig gang i den. Når man arbejder i en krigszone, står man med meget svære 
skader og ting man ikke ser i det civile. Der er også andre almindelige skadestue- og 
sengeafdelingsopgaver. Jeg brugte opholdet på at lære og teste mig selv: Kunne jeg 
finde ud af det og holde til det i længden? Det kunne jeg. Og jeg fandt ud af, at jeg har 
virkelig mange redskaber i min kuffert, jeg kan bruge i mit arbejde.
Da jeg kom hjem til Danmark, blev jeg inviteret rundt i landet og holdt foredrag 
på røntgenafdelinger om min tid i Afghanistan. Jeg ville gøre reklame for arbejdet 
i forsvaret: Det her kan man altså også som radiograf. For mig var det også en 
måde at lande på; en slags akklimatisering som gjorde, at jeg kunne gå ind i den 
virkelighed jeg var kommet hjem til. Når hr. Olsen på 60 kommer herop med et 
dårligt knæ, kan det være et lige så stort problem for ham i hans verden, som det 
er for et offer i en krigszone at miste en hånd. Som radiograf er man en "service-
enhed", som skal lave et produkt i en bestemt kvalitet til udredningen og forstå 
hvor patienten er i situationen.
I 2017 bestod jeg min eksamen som beskrivende radiograf, og i dag beskriver jeg 
cirka halvdelen af tiden. Det er fedt. Jeg elsker dialogen med speciallægerne og 
praksislægerne. Som almindelig radiograf leverer jeg et produkt. Jeg går me-
get op i at levere billeder af en ordentlig kvalitet, taget i de rigtige vinkler. Som be-
skrivende radiograf gør jeg hele processen færdig, og jeg elsker vekselvirkningen 
mellem de to funktioner. Det er en helt perfekt arbejdsmæssig pakke for mig.

” Jeg var på verdens  
travleste traumecenter”

JACOB NIELSEN, 43 ÅR
Radiograf og beskrivende radiograf, Røntgen og Scanning, Regionshospitalet Randers
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10
FAGLIGE
FORBILLEDER

Deres baggrund og 
interesser er vidt 

forskellige. Men de har 
to ting til fælles: 

De er uddannede 
radiografer. Og de er 

brændende optaget af, 
hvad der sker i det  
magiske krydsfelt 

mellem menneske og 
teknik. 

10 radiografer 
fortæller historien om 

deres vej til der, hvor 
de står i dag.

FÅ HJÆLP TIL KARRIEREN 
Radiograf Rådet samarbejder 

med Din Sundhedsfaglige 
A-kasse (DSA) om Karriere- og 

uddannelsesvejledning. Få 
vejledning af coachuddannede 
medarbejdere, som alle har en 
sundhedsfaglighed baggrund. 

Se mere på www.dsa.dk.
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- Jeg begyndte at læse biomedicin på 
SDU efter min mat-fys-studentereksa-
men, men det kørte ikke særligt godt, 
og jeg faldt fra. Jeg fik job i it-branchen 
og blev efterfølgende barchef på et tre-
etagers sted i Odense. Jeg elskede det. 
Men stedet lukkede ned, så jeg hop-
pede over som barchef på et sted med 
et lidt mere voksent publikum. Efter 
3,5 år begynder jeg at spørge mig selv, 
om det egentlig er det, jeg skal: ”Du 
står og langer spiritus over disken til 
folk, som sidder og drikker og egentlig 
ikke har det særlig godt. Du kunne have 
arbejdet på sygehuset nu. Hvad laver du 
egentlig? Hvad har du at se frem til?” 
Jeg havde en tanke om, at det gerne 
måtte være noget med patienter, ser-
vice og it og opsøgte en studievejleder. 
”Hvad med at blive radiograf?”, sagde 
han. Jeg troede, det var nogen, som 
sad og morsede ude på skibene. Men 
da jeg blev klar over, at det nogen, som 
både bruger avanceret it-udstyr og har 
direkte patientkontakt, ringede det en 
klokke. 
Jeg blev ansat på Svendborg Sygehus, 
først som basisradiograf i 2012 og så 
som kvalitetskoordinator året efter. 
Det handlede om protokolopsætninger, 
software og excelark, og efter nogle år 
begyndte jeg at føle, at jeg var kommet 
væk fra kontakten med mennesker. 
I forbindelse med det nye supersyge-
hus blev det klart, at der ikke var brug 

for så mange stabsfunktioner i Svend-
borg. Jeg begyndte at spørge mig selv, 
hvad mit næste skridt skulle være. Un-
der coronaen, hvor det hele spidsede 
til, begyndte jeg at tænke endnu mere 
over det. En dag dumpede Radiografen 
ind ad min brevsprække med opslaget 
på jobbet som faglig konsulent, og jeg 
startede i foråret 2021. 
I mit job laver jeg på en måde det 
samme for radiografer, som jeg lavede 
for patienter. Jeg håndterer sager og 
arbejder med personalepolitik. Jeg er 
kommet tættere på mennesker end 
jeg var som kvalitetskoordinator, og 
det er vigtigt for mig. Det handler om 
mennesker der havner i problemer og 
bliver bekymrede og har brug for deres 
fagforening. Jeg taler med sygemeldte, 
stressede mennesker og mennesker, 
som skal håndtere deres handicaps 
og skavanker. Og energien er kommet 
tilbage. Jeg får positiv feedback og op-
lever, at folk er taknemmelige for det, 
jeg gør. Det betyder helt klart noget, 
at jeg har samme grundfaglighed som 
dem. Mange stiller spørgsmålet: ”Er 
du uddannet inden for faget? ”Jeg kan 
næsten høre, hvordan skuldrene falder 
på plads, når jeg svarer ”Ja”.
Når jeg ser på mit forløb, synes jeg på en 
måde, at alt har forberedt mig på det, jeg 
laver i dag. Jeg hører ikke til dem, som 
tror på rene tilfældigheder. Jeg tror, der 
er en mening med det, der sker.

” Jeg laver det samme for radiografer, 
som jeg lavede for patienter”

SHADY KHALII, 39 ÅR,
Forhandlingskonsulent i Radiograf Rådet

” Forskning  
handler meget 
om at turde”

SIMON LYSDAHLGAARD, 32 ÅR
Forskningsradiograf Esbjerg Sygehus Rønt-
gen, Scanning og Nuklearmedicin, Imaging 
Research Initiative Southwest (IRIS)  

- Jeg har altid været teknisk stærk. 
Først læste jeg til datamatiker. Men jeg 
fandt ud af, at det var for teknisk for 
mig, så jeg søgte ind på radiograf- 
uddannelsen Odense og blev færdig i 
sommeren 2014. Jeg har altid gerne 
villet uddanne mig mere og tog en kan-
didat i folkesundhedsvidenskab bag-
efter. Mit speciale handlede om at øge 
den diagnostiske nøjagtighed omkring 
lungeembolier, og min vejleder Sø-
ren Hess og jeg endte md at skrive en 
videnskabelig artikel om emnet, som 
blev publiceret i European Radiology. 
Det var en vigtig anerkendelse. 
Jeg er en del af en lille forskningsafde-
ling på Esbjerg Sygehus, som er vokset 
hurtigt de sidste par år. I 2019 var jeg 
til en kongres i Wien, hvor jeg besøgte 
et lille område, som handlede om kun-
stig intelligens. Bagefter lå jeg søvnløs 
nogle nætter og tænkte over, hvad vi 
kan bruge det til. Og så gik jeg i gang 
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” Forskning  
handler meget 
om at turde

SIMON LYSDAHLGAARD, 32 ÅR
Forskningsradiograf Esbjerg Sygehus Rønt-
gen, Scanning og Nuklearmedicin, Imaging 
Research Initiative Southwest (IRIS)  
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med et projekt, som handler om, hvor-
dan vi kan bruge kunstig intelligens til 
at kvalitetssikre og mindske antallet af 
røntgenbilleder. 
Jeg indsamlede 4000 billeder af knæ 
fotograferet fra siden og brugte så et 
halvt år på at få tilladelse fra National 
Videnskabsetisk Komité til at bruge 
dem. Jeg fandt en samarbejdspartner – 
en ingeniørskole i Kroatien som udvik-
ler algoritmer, fik materialet krypteret 
og sendte det til Kroatien via en sikker 
forbindelse. I Kroatien har de så testet 
algoritmer på billederne. En enkelt 
algoritme har taget en hel uge, fordi 
de mange pixels i billederne giver en 
stor datamængde.  Men de har fundet 
frem til at algoritme, som har vist sig at 
være rigtig god til at klassificere medi-
cinske billeder. 
Kroaterne har skrevet datakoden, og 
den ligger nu på min pc. Lige nu har 
jeg det problem, at koden ikke virker 
der.Men når den er kommet op at køre, 
skal vi teste algoritmen op imod radio-
grafer, og derefter er det meningen, at 
vi skal teste den på andre sygehus og 
et sygehus i Kroatien. Det er vigtigt at 
få valideret, at koden virker på andre 
datasæt end vores. 
Sideløbende med dette har jeg kørt 
en række projekter - blandt andet med 
Aalborg Universitet - som også har 
handlet om algoritmer. Det er to ver-
dener, der mødes, for i Aalborg ved de 
alt om algoritmer, men de har ikke den 
kliniske vinkel, som vi kommer med. 
Min forskning har lært mig, at jeg ikke 
står alene. At jeg ikke behøver at vide 
alt om kunstig intelligens og program-
mering for at køre et projekt. Og jeg 
har lært, at det er vigtigt at være mo-
dig. Det kræver mod at gå fra at være 
radiograf til at være forsknings-radio- 
graf. Man får et nyt forhold til sine 
kolleger, fordi man på nogle punkter 
ved noget mere og skal undervise dem. 
Man skal turde springe ud i tingene. 
Turde stå der som radiograf og argu-
mentere for sine synspunkter over for 
en professor. Men jeg har fundet ud 
af, hvordan jeg skal tackle det. Jeg er 
begyndt at gå til faldskærmsudspring. 
For hvis jeg kan overkomme den frygt, 
der ligger i at springe ud med faldskærm 
– så har jeg det mod, der skal til.
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TEMA FAGLIGE FORBILLEDER
KARRIERE

” Jeg besluttede 
mig for, at jeg ville 
være god til børn”

ULRIK MUNCH JENSEN, 56 ÅR
Radiograf, Kolding Sygehus Røntgen og 
Scanning 

- I 1986 kom jeg på radiografskolen i 
Odense. Der var jeg 21. Det med men-
nesker lå bare som noget ubevidst i mig. 
Min mor var hjælper i en lokalafdeling 
for scleroseramte, og hun var der bare 
for dem, der havde brug for det. 
Jeg var tre år på Amtssygehuset Gentofte, 
og i årene 1992-96 arbejdede jeg i Am-
sterdam, selv om jeg ikke kunne et ord 
hollandsk. Jeg lærte at tale det flydende.
Jeg startede i Kolding tilbage i 1997. 
Jeg har to svage punkter. Det ene er de 
gamle damer. Jeg går op i, at kommu-
nikationen glider, jeg giver mig tid til at 
snakke med dem, forklare dem hvad det 
er, der skal ske. Mit andet svage punkt 
er børnene. Da jeg startede på Kolding, 
havde jeg aldrig haft med børn at gøre. 
Det var ukendt land. En dag sagde jeg 
til mig selv: ”Det kan simpelt hen ikke 
passe, at du ikke er bedre til det.” Jeg be-
sluttede at gå ned i børnehøjde og bruge 
min intuition mere. Tale mere direkte til 
dem. Når jeg går ud og henter en dreng, 
stiller jeg mig op og kigger på ham: ”Du 
ligner en Emil,” siger jeg. Jeg spørger 
ham: ”Har du hørt, hvad der skal ske 
nu?” og ”Hvem er det du har med?” 
Hvis de har bamser med, skal vi tage et 
billede af bamsen og jeg siger ”Du skal 
hjælpe mig”. Det må godt tage noget tid. 

Engang var der et barn med autisme, 
som var meget royalt interesseret, så 
jeg i journalen – og det er jeg også. Så 
det talte jeg med ham om. Han havde 
en forkærlighed for Chr. X, og han 
havde en hel lille samling af billeder 
og bøger med Chr. X derhjemme. Så 
bagefter sendte jeg ham nogle små 
billeder og hæfter om Chr. X, som jeg 
havde liggende. Det var før GDPR, 
selvfølgelig. 
Jeg har undersøgt forskellige mulighe-
der for at bruge min præmie. Der er 
dels ECR i Wien i marts. Måske kan 
jeg få lov at smutte med. Men der er 
også et tredages kursus, som det nor-
ske radiografforbund udbyder, og som 
er lige mig: Børn fra top til tå.

Mandag 8. november modtog Ulrik 
Munch Jensen Radiograf Rådets pris 
som årets faglige forbillede. Hans 
kollega Helena Viktor indstillede ham 
med disse ord: 
”Jeg ville ønske, jeg kunne nominere 
ALLE mine skønne, dygtige kollegaer 
på røntgenafdelingen på Kolding Syge-
hus. Men der er særligt én person, der 
har gjort en KÆMPE forskel for mig, 
både personligt og fagligt. Den person 
er Ulrik. Det hele startede, da jeg som 
lille tit var på skadestuen. En af gan-
gene kommer jeg ind til en sød og me-
get snakkende radiograf. Han tager bil-
leder af min hånd OG min bamse. Det 
var en stor ting for mig, at min bamse 
også fik taget billeder, og jeg tænkte: 
Det vil jeg også gøre, når jeg bliver stor. 
Det er Ulriks fortjeneste, at jeg mange 
år efter selv er radiograf og elsker mit 
arbejde. Og ikke mindst arbejder sam-
men med en fagligt vidende, passione-
ret og omsorgsfuld radiograf”.
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- Jeg arbejdede ti år som croupier på 
Casino Odense, før jeg kom ind på 
radiografuddannelsen. Black jack, 
roulette, poker. Min mand var typo-
graf, og på et tidspunkt var vi nødt til 
at lave et skift, for der var ikke brug for 
typografer og mine nattevagter duede 
ikke med små børn. Så vi lagde vores 
liv om, så vi kunne klare os på SU, og 
startede begge på radiografuddan-
nelsen. Det var egentlig en veninde, 
som overvejede at blive radiograf. Jeg 
havde aldrig brækket en knogle, aldrig 
fået foretaget en scanning, jeg vidste 
ingenting om det. Men jeg blev hurtigt 
bidt af faget. 
Min første praktik var på en lille sød 
afdeling på Middelfart Sygehus, og jeg 
opdagede, at jeg rent faktisk kunne 
bruge det, jeg havde lært, alle de latin-
ske betegnelser gav mening. Der var 
helt klart også noget fra min fortid på 
casinoet, som kom mig til gavn. Som 
croupier lærer man at se mennesker, 
lærer at genkende de typer man står 
overfor, lærer at se de bedste og de 
værste sider af mennesker, aflæse 
dem. Det kunne jeg bruge i min kon-
takt med patienterne. 
Jeg er ikke supernørdet, men optaget 
af at skabe balance. At gøre tingene 
ordentligt er også at gøre dem effektivt. 

Og at sikre sig, at patienten kommer 
ud på den anden side på en ordent-
lig og informeret måde. Vi skal være 
ydmyge. Som radiograf er man ikke 
den store brik i den enkelte patients 
liv. Man er en lille hjælper på vej til at 
få opklaret, hvad de fejler, og om den 
medicin, de får, er den rigtige. 
Sammen med min makker Jakob, som 
er læge, leder jeg i dag 230 radiogra-
fer, sygeplejersker, læger og andre 
faggrupper. Jeg udøver strategien ved 
at lede andre ledere. Jeg er god til at 
spotte folks kompetencer, og de fleste 
af mine mellemledere er dygtigere 
end mig. Jeg er effektiv og nok en lidt 
iderig type. Jeg startede et projekt med 
udekørende røntgen, fordi jeg kunne 
se, at det ikke duede, når de demente 
borgere kom ind fra plejehjemmene og 
råbte og skreg, fordi de var skræmt fra 
vid og sans. Så må vi tage ud til dem, 
tænkte jeg. Det var en totalt tosset 
tanke, men jeg undersøgte mulig-
hederne og fik det op at stå, selv om 
Statens Institut for Strålehygiejne ikke 
var meget for det. Mange spørger: ”Må 
vi?” Jeg spørger: ”Hvordan får vi det til 
at ske?”

” Jeg er god til at 
gå praktisk til 
værks”

CLAUS BJØRN OUTZEN, 54 ÅR 
Underviser på UCL Erhvervsakademi og Pro-
fessionshøjskoles radiografuddannelse og for-
fatter til ”Grundbog i radiografisk røntgenfysik” 

- Jeg er oprindelig uddannet tømrer og 
blev bagefter byggetekniker, fordi jeg 
havde dårlig ryg. Men der var ikke noget 
arbejde at få. Jeg ville være fysioterapeut, 
men blev ikke optaget. En dag tog jeg til 
infoaften på radiografuddannelsen og 
tænkte: ’Hold op, det her er der endnu 
mere spændende end fysioterapi’. Der 
var en masse maskiner og teknik, og 
det tiltalte mig, for jeg er jo lidt teknisk 
anlagt. Jeg blev færdig som radiograf i 
1997, var på Kolding Sygehus i en peri-
ode og begyndte som underviser i 2003. 
Radiografi-uddannelsen er teoretisk og 
naturvidenskabelig. Men den er også 
praktisk. Og med min håndværker- 
baggrund er jeg god til at gå praktisk til 
emnerne over for de studerende. Give 
eksempler på, hvordan man lettest går 
til noget. Hvorfor tager vi egentlig det 
her billede? Hvad er det for et rum vi 
ser? Hvordan kan vi ved at se to eller 
tre dimensioner få øje på en sygdom, 
som ligger og gemmer sig? Som un-
derviser er jeg optaget af, hvordan jeg 
kan se den enkelte studerende. Nogle 
er jo visuelle, nogle auditive og nogle 
taktile. Hvad er den enkeltes behov? At 
sætte noget i gang og få hul igennem til 
læringen, så den studerende pludselig 
siger: ”Nej, nu forstod jeg det!”. Det er 
det, der fascinerer mig.
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” At gøre tingene  
ordentligt er også at gøre  
dem effektivt”

PICA ANN BLACKBURN ANDERSEN, 47 ÅR
Overradiograf på Sygehus Lillebælt 
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- Efter gymnasiet havde jeg to år i børnehave som pædagogmedhjæl-
per. En dag sad jeg på kanten af sandkassen sammen med en mor, 
som var radiograf. Da hun fortalte om sit arbejde, tænkte jeg: Det er 
da det, jeg skal være. Blandingen af omsorg og teknik var lige mig. 
Efter endt elevtid i Odense, startede jeg på røntgenafdelingen på 
Vejle Sygehus, hvor jeg var i 20 år. En tid med mange forskellige an-
svarsområder, og de sidste ti år som leder. 
1. november 2016 skiftede jeg – ved lidt af en tilfældighed - til nuklear- 
medicinsk afdeling, Vejle Sygehus. Det var et totalt nyt område for 
mig, for i min elevtid blev vi ikke introduceret til nuklear. Afdelingen 
skulle have to nye PET-CT-scannere og de ville gerne have radio-
grafer ind på afdelingen. Jeg var den eneste radiograf på afdelingen, 
hvor jeg arbejdede godt sammen med bioanalytikerne, og i dag er vi 
en håndfuld radiografer og ca. 20 bioanalytikere. 
Jeg lærte hurtigt at scanne, da det ligner scanningerne på røntgen. 
Men alt det andet, jeg skulle forholde mig til – radioaktive kilder, 
sporstoffer, optræk, ikke at spilde dråberne, forstå den enkelte un-
dersøgelse og fortolke billeder – ja, de kunne lige så godt have talt 
russisk. Der var mange ting, jeg ikke forstod. Men det kom hurtigt, 
da jeg er nysgerrig.
Sammen med en bioanalytiker er jeg ansvarlig for to af vores fire 
PET-CT-scannere – herunder oplæring af nyt personale. Jeg har 
også ansvaret for radio-iod-behandlinger. Jeg har undervist både 
bioanalytikere og læger i grundlæggende CT-teknik og anatomi på 
afdelingen. Hvis der er problemer med scannerne, kommer mine 
kolleger ofte og spørger mig til råds, da jeg via min uddannelse, har 
en del teknisk snilde.

Skiftet fra røntgen til nuklearmedicin og fra ledelse til basis- 
radiograf har lært mig, at jeg kan lide at springe ud, hvor jeg ikke 
kan bunde. Træde ud af min comfort zone. Tænk at jeg kan være 
med til at gøre en forskel i en bioanalytikerverden, som slet ikke 
var min for fem år siden. Det er jeg faktisk meget rørt over at 
tænke på. At radiografer og bioanalytikere arbejder sammen styr-
ker vores faglighed, og det er en fordel for patienterne.

07 08

” Jeg lærte sindssygt 
meget i det private”

LISA MARIE HOPPE, 41 ÅR 
Afdelingsradiograf, Stråleterapien, Afdeling for Kræft- 
behandling, Herlev og Gentofte Hospital

” Tænk at jeg gør en forskel i 
en verden, som ikke var min 
for fem år siden”

ANITA ERSLEV, 50 ÅR
Radiograf på Nuklearmedicinsk Afdeling, Vejle Sygehus

- Jeg er født og opvokset i Norge og var i hotelbran-
chen, før jeg startede på radiografuddannelsen i 
Tromsø. Jeg kom i praktik i Herning, som på det 
tidspunkt havde en af landets første fuldt digitali-
serede afdelinger. Jeg fik først arbejde i Herning og 
så på Frederiksberg Hospital, men det private trak 
i mig, så i 2009 blev jeg ansat i firmaet Sectra, som 
applikationsspecialist for RIS/PACS. Bagefter 
blev jeg sælger for LBN Medical, så jeg fik prøvet 
det med at stå på messer og præsentere, og jeg 
lærte sindssygt meget, som jeg bruger som leder i 
dag: Kundebehandling, processer, smart tænkning 
og den slags. Men jeg lærte også noget om, hvad 
der giver mig energi, for i det private handler det 
måske lidt mere om selv at opsøge det, der giver 
energi. Men jeg savnede patienterne, så jeg søgte til-
bage til det offentlige, i første omgang på en klassisk 
røntgenafdeling.  
I dag er jeg leder for 26 medarbejdere, og jeg kan 
sagtens forestille mig, at jeg er her om fem år. Her 
handler det rigtig meget om patientens forløb, og 
om udvikling af medarbejdere og så om kvalitets- 
fokus, for kræftbehandling er et politisk hot om-
råde. Hele maskinparken er blevet skiftet ud på 
få år, og nu handler det om at få vores kompeten-
cer med, helt ned i de små detaljer. Testning af 
arbejdsgange og udstyr, helt ned til den mindste 
dims. Hvordan kommer den patienten til gode? Jeg 
bruger stort set al min tid på det projekt nu og jeg 
føler mig utroligt privilegeret over at kunne imple-
mentere og følge det, for teknikken bliver måske 
først skiftet ud om ti år igen.

TEMA FAGLIGE FORBILLEDER
KARRIERE
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- Jeg er opvokset i Tarup/Bolbro-områ-
det på Fyn, som på det tidspunkt var et 
ghettoområde. Mine forældre var ufag-
lærte, og der var ikke på nogen måde 
fokus på, hvad uddannelse kunne, da 

- Jeg begyndte at læse farmaceutisk 
kemi efter gymnasiet. Men jeg kunne 
mærke, jeg havde brug for en basis-
klasse. Det var lidt for flyvsk. Min 
overbo på kollegiet var begyndt på  
radiografuddannelsen. Hun sad med 
anatomi og fysiologi. Det lød spænd-
ende og jeg startede på skolen i 
Odense i 2004. Det var meget fami-
liært, hyggeligt. Det var som en familie. 
Jeg blev færdig i sommeren 2007. 
Efter et års tid blev jeg ringet op og 
spurgt, om jeg ville undervise på stråle-
terapi i Odense. Jeg var nødt til at sige 
nej, fordi jeg havde købt hus i Sønder-
borg, hvor jeg kommer fra. 
Jeg blev i stedet klinisk vejleder og jeg 
kan godt lide at have kontakt med de 
studerende. Guide dem og vejlede dem 
og hjælpe dem med deres udfordringer 
gennem studiet. Det er på en måde et 
psykologisk arbejde. Hvordan kommer 
jeg ind på den studerende og forstår 
ham eller hende, så jeg kan vejlede 
bedst muligt? Mange er unge, når de 
starter på uddannelsen og ofte ikke 

vant til at stå på egne ben. Selvfølgelig 
er der nogen, der sagtens kan finde 
ud af det. Men det virker, som om flere 
af de studerende har meget, de skal 
forholde sig til. Bare det at flytte hjem-
mefra og få nye venner. Og de sociale 
medier, hvor de unge hele tiden har et 
behov for at være på. Den manglende 
robusthed kan bekymre mig. Nogle 
har aldrig set et sygt menneske. Deres 
bedsteforældre arbejder stadig, så de 
er ikke opmærksomme på de ældre og 
syge på samme måde som vores kolle-
ger med anden etnisk baggrund fx er. 
Vi er tre vejledere på sygehuset, hvor 
jeg i høj grad er den, der står for det 
omsorgsmæssige. Det er fascinerende 
at finde ud af, hvordan hver enkelt 
studerende bedst får faget ind under 
huden. Vores fag er jo et håndværk. Vi 
gør alle sammen tingene forskelligt, og 
de studerende kan kun få alle aspekter 
med, hvis de går med flere forskellige 
kolleger i dagligdagen. Jeg har nogle 
fantastiske kolleger, som alle sammen 
gerne vil lære fra sig.

jeg voksede op. Jeg blev påvirket af om-
givelserne, vennerne og strukturerne. 
Men inden jeg kom langt i det dårlige 
miljø, havde jeg en supersød og god 
klasselærer der hjalp mig ud af det dår-
lige miljø og fik mig sendt på Humble 
Efterskole. Der lærte jeg, at der fand-
tes andet i verden, end det jeg så i det 
område, hvor jeg voksede op. 
Min store drøm var at være stærk- 
strømsingeniør, så jeg gik på HF for 
at få denne drøm opfyldt. En fra min 
klasse, som jeg snakkede rigtig godt 
med, skulle til optagelsesprøve på  
radiografuddannelsen i 2009. Jeg 
valgte jeg at gå med ham for at holde 
ham i selskab og fordi det kunne være 
sjov at prøve. Jeg vidste ikke, hvad en 
radiograf var. Jeg gjorde det bare for 
sjovt. Men efter et lille stykke tid fik jeg 
brev om, at jeg var optaget på radio- 
grafuddannelsen med start 1. februar.
Jeg startede for at se uddannelsen an, og 
i starten var det slet ikke mig. Men da jeg 
kom i klinik, blev jeg fascineret af arbej-
det med patienter. Jeg fandt hurtigt ud 
af, at jeg ville gøre en forskel for 
mennesker på det helbredsmæssige 
plan. Jeg ville have flere kompetence- 
områder, mere ansvar, være den der 

træffer beslutningerne. Jeg gjorde ud-
dannelsen færdig i 2012, i håb om at 
jeg kunne starte på medicinstudiet med 
min radiografuddannelse. For nu var 
min store drøm at blive læge. 
Jeg fik job på Rigshospitalets afdeling 
for stråleterapi og pendlede to år frem 
og tilbage mellem Fyn og København. 
Jeg søgte ind på medicinstudiet, men 
jeg fik at vide, at det var ikke var nok 
med min radiografuddannelse og 
nogle HF-enkeltfag. Min eneste løsning  
var at få en fast stilling som nattevagt 
og gå på STX-kursus. Så jeg flyttede til 
København, da jeg var 26 år og be-
gyndte at læse STX. 
Mit snit var så højt, at jeg kunne 
komme ind på alle uddannelser. Men 
jeg startede på medicinstudiet i 2018. 
Jeg ville være kirurg. Gynækologi og 
radiologi var helt udelukket. Men det 
har ændret sig. Radiologens arbejds-
gange fascinerer mig. Det at man 
spiller en voldsom central rolle; alle 
lægespecialer er inkluderet i radiolo-
gen. Og muligheden for intervention er 
der stadig, hvis det er det jeg vil. Det er 
naturligt at vælge radiologi, når jeg er 
uddannet radiograf. 

” Jeg vil gerne  
forstå de  
studerendes  
udfordringer”

MAI-BRITT SKOVSTRUP HANSEN, 
39 ÅR
Radiograf og klinisk vejleder, Røntgen og 
scanning, Aabenraa Sygehus 

 ”Jeg vil være  
radiolog”
GÖKHAN KUZEY, 32 ÅR  
Uddannet radiograf 2012 og medicinstude-
rende på 6. semester på KBH Universitet
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TEMA FAGLIGE FORBILLEDER
FAGLIGHED PÅ TVÆRS

CECILIE MAYA TORNVIG, BIOANALYTIKER

”Radiografer er 
bedre til de latinske 

betegnelser”

På Nuklearmedicinsk 
afdeling på Sygehus 

Lillebælt i Vejle arbejder
 radiografer tæt sammen 

med bioanalytikere. De kal-
der sig ’biografer’. Vi fulgte
 Kenneth Boye Christensen 

og Cecilie Maya Tornvig, den
 dag de havde Gunner 

Klemmensen til kontrol 
for prostatacancer.  

TEKST MARLENE GRØFTEHAUGE 
FOTO HEIDI LUNDSGAARD

FÅ TVÆRFAGLIG 
INSPIRATION

 Radiograf Kurser udbyder 
kurser og aktiviteter til alle tre 
studieretninger.  Kurserne ud-
vikles i samarbejde med spe-

cialister fra specialeområderne 
og i samarbejde med Danske 

Bioanalytikere, Dansk Radiolo-
gisk Selskab og Dansk 

Sygepleje Råd. Følg med på 
radiograf.dk. 
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 KENNETH BOYE CHRISTENSEN, RADIOGRAF

” Bioanalytikere 
har større viden 
om isotoper”
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TEMA FAGLIGE FORBILLEDER
FAGLIGHED PÅ TVÆRS

’Hej Gunner’
Radiograf Kenneth Boye Christensen 
byder den næste patient, 78-årige Gunner 
Klemmensen, velkommen til undersøgelse 
på afdelingen B1 120 på sygehuset i Vejle. 
Gunner Klemmensen blev diagnosticeret 
med prostatacancer i efteråret 2020 og 
går til løbende kontrol for at lægerne kan 
se, hvordan det står til med sygdommen. 
I dag skal han en tur i PET-scanneren, 
og Kenneth Boye Christensen gør sig 
umage med at stille spørgsmål til Gunner 
Klemmensens tilstand. Så lægger han en 
venflon i Gunners arm. Imens henter hans 
kollega hans, bioanalytiker Cecilie Maya 
Tornvig, sprøjten med sporstof.

Cecilie Maya Tornvig har åbnet for sprøjten med sporstoffet, som løber 
ind i Gunner Klemmensens arm. I samme øjeblik træder både hun og 
Kenneth Boye Christensen et skridt tilbage, så de ikke risikerer selv at 
blive radioaktive. De gør det helt ubevidst, for sikkerheden er så inkar-
neret en del af deres hverdag, at de ikke behøver tale om den. Selv om 
Cecilie Maya Tornvig kun har været ansat på afdelingen i to måneder, 
er hun og Kenneth allerede sammenflettede kolleger, som forstår og 
kan læne sig ind i hinandens fagligheder. Radiograferne er bedre til de 
latinske betegnelser end bioanalytikerne, mener bioanalytikeren Ceci-
lie. Til gengæld fremhæver radiografen Kenneth, at bioanalytikerne har 
en større viden om isotoper end radiograferne har.

Kenneth Boye Christensen skriver I Gunner 
Klemmensens journal, at han for noget tid 
siden slog sit hoved til blods på en bildør. Den 
oplysning kan have betydning for, hvordan 
scanningsbillederne ser ud, og det skal læ-
gerne vide. Indtil videre skriver Kenneth oplys-
ningerne på et stykke papir inde hos patienten, 
men om kort tid skal det gammeldags system 
udskiftes med et elektronisk. Det betyder, at 
papirerne helt forsvinder, og det glæder både 
bioanalytikeren og radiografen sig til. 

01
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Gunner Klemmensen ligger 
på lejet i scanneren, og og 
de to medarbejdere sørger 
for, at han er placeret rigtigt. 
- Jeg fik ondt i armene af at 
ligge med dem over hovedet 
sidste gang, fortæller han, 
hvorefter Cecilie Maya Torn-
vig straks henter en pude 
og får den rigget til, så pa-
tienten ligger godt. Ligesom 
Kenneth Boye Christensen 
er hun super glad for sit 
arbejde, hvor hun hver dag 
gør en forskel for patienter 
og får dem hjulpet videre til 
næste undersøgelse. Hver 
dag kører de to kolleger 
parløb om at scanne mellem 
otte og ti patienter. 

Kenneth Boye Christensen sidder ved com-
puteren i undersøgelsesrummet, hvor han 
via en højttaler kan tale med Gunner Klem-
mensen inde i scanneren. 
- Så starter vi, siger han med rolig stemme. 
Cecilie Maya Tornvig står lige bag ham 
og følger med. De er altid til stede, når en 
patient har fået kontrast og bliver scannet. 
Hvis han eller hun pludselig bliver dårlig, kan 
de tilkalde akut hjælp hos lægerne. Den situ-
ation har de dog heldigvis aldrig stået i.

Tyve minutter gået, og Gunner har fået 
scannet sin krop fra isse til underliv. Ceci-
lie går ind til ham og tjekker, at alt er gået 
rigtigt. Gennem ruden ud til kontrolrum-
met giver hun med tommelfingeren tegn til 
Kenneth om, at de er færdige. Han gør det 
samme – han kan se, at billederne er i orden. 
”Vi bioanalytikere plejer at sige, at vi sam-
men med radiograferne er én organisme”, 
siger Cecilie, inden hun og Kenneth siger 
farvel til Gunner Klemmensen og gør klar til 
at tage imod den næste patient.
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Hvordan vil du beskrive 
dit samarbejde med  
radiografer?
- Vi arbejder tæt sammen i 
stråleterapien, hvor vi har 
patienter i længere forløb. 
Radiograferne er typisk gode 
til hurtigt at indstille appara-
turet, så det er tilpasset den 
enkelte patient. For eksem-
pel når vi skal scanne en 
person, er de typisk hurtige 
til at indstille udstyret, så vi 
får billeder med en god op-
løsning. Omvendt har vi som 
sygeplejerske ofte en læn-
gere klinisk erfaring og kan 
aflæse patienterne 
generelle sund-
hedstilstand 
hurtigt, når 
de kommer 
til behand-
ling. Men 
vi lærer af 
hinanden hele 
tiden og på den 
måde udlignes forskellen 
på sigt.

Hvad er særligt ved op-
gaverne på jeres arbejds-
plads?
- Da vi jo har borgere inde 
i længere forløb i kræft-
behandlingen, får man et 
mere helhedsorienteret 
billede af, hvem de er. Jeg 
tror, at de radiografer, som 
arbejder her, har et stort 
ønske om at gøre en forskel 
og også være med til at 
behandle. I stråle- 
terapien skal man vurdere 
røntgenbillederne før hver 
behandling – og beslutte, 
om der kan behandles efter 
de retningslinjer, der er for 
pågældende patient. Hvis 
man bliver i tvivl, tilkal-
der man hjælp fra andre 

faggrupper i stråleterapien, 
men man har et yderst 
vigtigt beslutningsmandat 
som behandler i en stråle-
terapi.

Hvad kan radiografer lære 
af sygeplejersker?
- Jeg synes, vi supplerer 
hinanden godt. Radiografer 
har ofte en nysgerrighed på 
det tekniske udstyr og er 
meget lærenemme om-
kring nye apparater – det 
gælder ikke altid os syge-
plejersker – omvendt så 
har vi en bredere erfaring 

med patientkontakten. 
Det gælder både 

kommunikationen 
med borgerne og 
det kliniske blik. 
Hvis en patient 
kommer ind med 

sved på panden og 
en grålig hudtone, 

så vil vi altid spørge ind 
til hans tilstand og vurdere, 
om der er behov for noget 
andet end den planlagte 
undersøg- 
else. Det er eksempler på 
områder, hvor vi gensidigt 
lærer af hinanden.

Hvad er dit bedste råd 
til et godt tværfagligt 
samarbejde?
- Som i mange andre sam-
menhænge handler det jo 
om at være åben og nys-
gerrig. At være lydhør over 
for andres kompetencer. 
Det er vigtigt. Når det er 
sagt, så oplever jeg egent-
lig, at vores forskelle bliver 
visket lidt ud over tid. Når 
man har arbejdet sammen 
længe, så supplerer man 
hinanden i det daglige 
arbejde.

Hvornår arbejder du sam-
men med radiografer?
”Det gør jeg hver 
dag, vi er 
et meget 
integreret 
team. 
Vi kan 
faktisk 
ikke være 
adskilt, 
vi er dybt 
afhængige af 
hinanden. Det er 
ikke bare sådan, at de 
tager billeder, og vi læger 
beskriver, vi har mange in-
terventioner sammen.”

Vil du give et eksempel på 
jeres tætte samarbejde? 
”Det er vigtigt for mig at 
få et helhedsbillede af 
patienten. Her taler jeg 
meget med radiograferne 
om, hvad de oplever og 
ser. De har måske selv 
talt med patienten, før jeg 
møder ham eller hende. 
Radiograferne stiller også 
spørgsmålstegn ved min 
vurdering, og det er meget 
gavnligt. Hvis jeg skal give 
et billede på det, så er det 
lidt ligesom at køre i bil 
med sin kone – hun siger 
også, hvis der er noget på 
vejen, man skal holde øje 
med og siger sin mening 
undervejs.

Hvad er den største 
styrke i jeres samarbejde 
på afdelingen?
”Vi har arbejdet sammen 
i så mange år, at vi har ud-
viklet en stærk hold- 
følelse, og jeg har stor 
tillid til radiograferne. Ofte 
tager de over på nogle af 
mine opgaver, hvis der 

er meget travlt. Det er en 
kæmpe styrke at vide, at 

jeg kan uddelegere 
ting til dem, så 

patienterne 
får en god 
behandling. 
Det kan 
fx være 
at skifte 

kateter 
eller sprøjte 

kontrastvæske 
ind, før en under-

søgelse. 

Hvornår lægger du sær-
ligt mærke til radiogra-
fernes faglighed?
- De er jo specialister i 
at tage gode billeder og 
scanne patienterne. Også 
ved radiologiske interven-
tioner er jeg dybt afhængig 
af dem. Ved afslutningen 
af en operation spørger 
jeg altid, om de også er 
tilfredse med resultatet, 
det er simpelthen en kva-
litetssikring. Jeg værdsæt-
ter også deres vurdering i 
diagnostikken, som ofte er 
en dialog med forskellige 
faglige input, når vi gen-
nemgår scanningerne. 

Hvilke gode råd vil du give 
til at få et stærkt samar-
bejde?
- Det vigtigste er, at man 
kommer med god energi, 
synes jeg. Man skal først 
og fremmest brænde for 
det, man laver. Derudover 
at tale pænt sammen og 
hjælpes ad. Hvis man er 
samarbejdsvillig og snak-
ker sammen om opga-
verne, så går det som regel 
godt. Kommunikationen er 
det, der gør det.

TEMA FAGLIGE FORBILLEDER
FAGLIGHED PÅ TVÆRS
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” VORES FORSKELLE BLIVER 
VISKET UD OVER TID”

” VI ER ET MEGET  
INTEGRERET TEAM”

HEIDI FREDERIKSEN 
Sygeplejerske og klinisk koordinerende uddannelsesansvarlig, 
stråleterapien på Sjællands Universitetshospital

BASSAM MAHDI 
Specialansvarlig overlæge  
på radiologisk afdeling Odense Universitetshospital
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Hvordan vil du beskrive dit samarbejde med 
radiografer?
- Vi udfører de samme opgaver, så der er ikke formel for-
skel på vores arbejde. Som røntgensygeplejersker og radi-
ografer er vi helt ligestillede. Men der jo forskel i vores ud-
dannelse, og det betyder f.eks., at radiograferne er dybere 
inde i det tekniske udstyr, mens vi har mere baggrund i det 
plejemæssige. I dag uddanner man slet ikke røntgensyge-
plejersker mere, så nu er der flest radiografer i afdelingen, 
modsat for 20 år siden, da jeg startede. Dengang var der 
kun én.

Løser I opgaverne forskelligt?
”I hverdagen mærker vi ikke meget til vores forskelle, 
synes jeg. Vi har også arbejdet tæt sammen så længe, at vi 
har lært af hinanden. Men under strejken i sommer kunne 
man pludselig se, hvem der var sygeplejersker, for vi var 
udtaget til konflikt og var derfor ikke på arbejde. Heldig-
vis støttede vores radiograf-kolleger os meget, hvilket var 
dejligt.” 

Er der et særligt sygeplejerskeblik på opgaverne?
- Igen: Der er jo en enorm stor forskel på vores grundud-
dannelser. Radiograferne har også fokus på anatomi og 
fysiologi, og så har de den tekniske viden. Som sygeple-

jerske har man en anden tilgang til det. 
Når jeg kommer ind til patient, 

ser jeg med det samme, at det 
og det lagen da vist trænger 

til at blive ordnet. Der 
er krummer i sengen, 
og en venflon der ikke 
vil løbe. Det handler 
om omsorg og pleje. 
Radiografer er spe-
cialiseret i billederne 
og eksperter i at få det 

gode billde i kassen. Vi 
har begge fokus på hele 

patienten, men på lidt for-
skellige måder.

Hvad er radiografernes største 
styrker?

- Hvis jeg skal pege på en ting, som radiografer særligt kan, 
så er det, at de har en tilgang, hvor de gerne vil tænke nyt og 
optimere. Hvordan kan vi få endnu bedre billeder? Hvordan 
kan vi forandre processerne eller teknikken? Og det synes 
jeg er godt. Det er jo os selv, der skal forandre den verden, vi 
lever i, hvis den skal blive bedre. Jeg synes, vi har et formida-
belt samarbejde, som jeg værdsætter meget.

  Lav dosis og mikrodosisoptagelser.

  Helkropsbilleder med vægtbelastning.

 Præcise 3D-målinger.

  3D kirurgisk planlægningsværktøj.

  Højt patientflow.

Kontakt Santax Medico for at høre mere

H E L K R O P S - 
O P T A G E L S E R  I  3 D

www.santax.com

” RADIOGRAFER ER GODE 
TIL AT TÆNKE NYT”
GITTE MADSEN 
Røntgensygeplejerske, diagnostisk afdeling,  
Regionshospital Nordjylland
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” En indgang  
for alle akutte”   

CARSTEN VARNEY
Sjællands Universitetshospital, ledende
overradiograf. Medlem af brugergruppen 
for udstyr og medlem af brugergruppe 
for byggeri

Hvordan adskiller det nye supersyge-
hus sig fra den eksisterende struktur, 
når man ser på, hvordan man arbej-
der med specialer? 
- Der er mange forskelle. Vi får et 
koncept for den lærende enestue og et 
koncept for fælles udstyr. Sengestuer, 
sengeslange og ambulatorier, som de-
les af flere afdelinger.

Hvilke specialer vægtes  
og nedprioriteres?
- Alle specialer vægtes lige højt, både 
i byggeriet og i udstyrssporet. Dog 
er hele hospitalets hovedomdrej-
ningspunkt én indgang for alle akutte 
patienter. Der kommer en ”akutsøjle”, 
som går fra heliporten hele vejen ned 
igennem hospitalet.

Hvilke modaliteter vægtes 
og nedprioriteres?
- Der er ikke noget der vægtes over an-
det. På billeddiagnostisk afdeling vil der 
være både konventionelt udstyr, UL, CT 
og MR i de mængder, der var nødven-
dige ved byggefasens start. Dog har det 
været nødvendigt at udvide åbningstiden 
for at sikre nok plads og udstyr. Der er et 
koncept for fælles udstyr, det vil sige ud-
styr der kan flyttes og ikke benyttes hver 
dag i fx et ambulatorium. Dette bestilles 
og bringes til brugeren, enten via robot 
eller personale.

Hvad har været den største  
udfordring i processen? 
- At inddrage personale fra de ”ikke 
umiddelbart” berørte matrikler, det 
vil sige Nykøbing Falster, Holbæk 

samt Slagelse/Næstved. Personale fra 
Roskilde og Køge kan lettere se deres 
kommende hverdag på hospitalet og 
har derfor været mere interesseret i 
at involvere sig. Men der har været en 
meget stor brugerinddragelse i ud- 
arbejdelse af koncepter samt tegning 
og indretning af rum. 

Hvilke tendenser ser du inden for 
radiologien/grafien og hvordan vil de 
udvikle sig om fx fem år? 
- At radiologien kommer mere i front-
linjen, i flere og flere specialer. En gene-
rel stigning i antallet af undersøgelser. 
At radiologi vil blive flowakut i endnu 
højere grad, end tilfældet er i dag.

” Akutradiograf eller 
ikke akutradiograf? 
Vi skal vælge” 

SHADY KHALIL
Faglig konsulent i Radiograf Rådet, 2018-
2019 medarbejderrepræsentant i arbejds-
gruppen for billeddiagnostik i forbindelse 
med udviklingen af det nye OUH

Hvordan oplevede du medarbejdernes 
perspektiv, da du repræsenterede dem 
i arbejdsgruppen på OUH? 
- Flere af de medarbejdere, jeg repræ-
senterede, sagde, at de ikke kunne se 
sig selv arbejde på et akutsygehus. De 
ønskede mere dybde, de ønskede at 
arbejde stille og roligt, som man gør på 
de mindre sygehuse. De var bange for, 
at når supersygehuset er opført, var 
der så rum til dem?
- Arbejdet i det akutte er meget ander-
ledes end det, der foregår på ambula-
torier. Det skal først og fremmest gå 
hurtigt. Det bliver så højtspecialiseret, 
at det er meget specifikke detaljer, der 
er i fokus. Der er mindre mulighed for 
at se på patienten i en helhed. Indhol-

det af henvisningerne skal være kort 
og præcist, og får man så det hele 
med? Vi ser allerede nu, at mange af 
de utilsigtede hændelser relaterer sig 
til henvisningen. Man laver fejl, fx i 
sidemarkeringerne og i det anatomi-
ske område. Den slags kan jeg næsten 
garantere for, der kommer flere af. 

Hvad betyder alt det her for 
radiografens faglige identitet? 
- Med FAM har vi allerede set, at 
røntgen begynder at få en anden rolle. 
Radiograferne kommer nu til afde-
lingerne, modsat tidligere hvor pa-
tienten kom til røntgen. Den tendens 
vil selvfølgelig blive forstærket. Det 
kommer til at betyde meget for vores 
faglige miljø som radiografer. At være 
tilknyttet en fælles afdeling er med til 
at danne ens faglige identitet. Nu skal 
man indgå i en anden type arbejds-
miljø, med andre faggrupper, andre 
kulturer og måske være tilknyttet helt 
andre typer af afdelingerne. Det er helt 
sikkert, at det kommer til at få betyd-
ning for vores faglige identitet.
- De radiografer, som har været vant til 
at arbejde på afdelinger med både det 
akutte og det ikke akutte, kommer med 
de nye supersygehuse til at stå over 
for et valg: Er du en højtspecialiseret 
akutradiograf eller er du en type, som 
arbejder bedre i det ambulante? Der 
ligger en kæmpe forskel der. Og måske 
bliver det relevant at se på denne for-
skel allerede under uddannelsen.

” Dejligt at  
specialerne  
bliver samlet”

RIKKE GRØFTEHAVE NIELSEN
Overradiograf, Regionshospitalet 
Gødstrup, Del af afdelingsledelsen på 
Røntgen og Skanning

Hvordan adskiller det nye supersyge-
hus sig fra den eksisterende struktur, 
når man ser på, hvordan I arbejder 
med specialer? 
- I det eksisterende Hospitalsenheden 
Vest har vi fem matrikler tilknyttet. 
De to Regionshospitaler i Herning og 
Holstebro og tre sundhedshuse i Tarm, 
Ringkøbing og Lemvig. Alle matrikler 
har røntgenfunktion. Med åbningen af 

TEMA FAGLIGE FORBILLEDER
SPECIALISERING

Hvordan kommer vi til at arbejde med specialer på de 
nye supersygehuse? Og hvilken betydning får supersy-
gehusenes arbejdsflow og indretning for vores faglige 

identitet? Her er vurderingerne fra tre ledere og en tid-
ligere medarbejderrepræsentant, som har været med til 

at planlægge sygehusene.
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Regionshospitalet i Gødstrup lukkes 
Herning/Holstebro matriklerne og 
alle specialer samles under ét tag. I 
Holstebro er der bygget et sundheds-
hus, hvor vi også får røntgenfunktion. 
Denne røntgenfunktion tages i brug i 
midten af januar. Det bliver dejligt, at 
alle specialer er samlet under ét tag. 
Vi bliver en stor samlet afdeling midt i 
hospitalet. Specialerne har let adgang 
til sparring med vores radiologer. Rønt-
gen og Skanning får et tættere samar-
bejde med akutafdelingen.

Hvilke specialer vægtes  
og nedprioriteres? 
- Ingen specialer nedprioriteres. Alle 
får den bedst mulige service. Røntgen 
og Skanning kommer i Gødstrup til at 
være fysisk placeret tæt ved akutafde-
lingen. Der skal være en fælles akut-
modtagelse på matriklen, og  
Røntgen og Skanning får ultralyd, CT 
og knoglerum i umiddelbar forlæng- 
else af traumestuerne. Vagterne i pleje-
gruppen ændrer sig fra toskiftet vagt til 
treskiftet vagt, og det er i forbind- 
else med disse rum, at vagterne skal 
holdes. Samarbejdet med kardiologien 
udvides, idet den ene CT-skanner er 
placeret i sammenhæng med hjerte- 
laboratoriet. CT-KAG’er kan efter 
forberedelse hurtigt komme til CT. 
Samarbejdet med urologien udvides. 
Med Gødstrup indføres muligheden for 
3T MR, og vi skal deltage i udredning 
for prostatakræft. Neurologiens trom-
bolyser flytter fra udredning på CT til 
udredning på MR. Det er også et eksi-
sterende samarbejde, men det udvides 
i de nye rammer. Generelt opnormeres 
vi på alle modaliteter, og jeg håber at 
alle specialerne vil opleve hurtigere og 
mere smidig service.

Hvilke modaliteter vægtes  
og nedprioriteres? 
- Ingen modaliteter nedprioriteres. 
Røntgen og skanning bliver opgraderet 
på alle modaliteter. I Gødstrup får vi 
en ConeBeam CT, det har vi ikke haft 
før. Den største udfordring i forhold til 
specialerne er at få plads til alle de un-
dersøgelser, man ønsker udført. Rigtig 
mange specialer har et ønske om at 
deltage i projekter eller udvide kapa-
citet, så hvis bare liiige de kan få mere 
plads på skanneren? Vi gør det bedste 
vi kan, men selvom vi bliver opnorme-

ret på apparatur, så lader det stadig 
ikke til, at vi har apparatur nok. 

Hvilke tendenser ser du inden for 
radiologien/grafien og hvordan vil de 
udvikle sig om fx fem år? 
- Jeg oplever, at radiografien bliver 
mere og mere kompleks, og at pleje-
gruppen til stadighed spiller en vigtig 
rolle for udredningen og behandlin-
gen af patienterne. Det forstiller jeg 
mig ikke bliver mindre i fremtiden.

” Akutmodtagelsen 
får billeddiagnos- 
tiske stuer”

 TILDE GIEHM 
Projektansvarlig radiograf,  
Aalborg Universitetshospital 

Hvordan adskiller det nye super- 
sygehus sig fra den eksisterende 
struktur, når man ser på, hvordan 
man arbejder med specialer? 
- På Nyt Aalborg UH arbejder vi hen 
imod øget koordinering på tværs af 
afdelinger og specialer på hospita-
let. Dette gør sig gældende både på 
det nybyggede hospital i hospitals-
byen og den kommende ambulante 
matrikel på Hobrovej. Principperne 
og logistik på det nye hospital ligger 
op til mere tværgående samarbejde. 
Afdelingerne har brugsret over rum, 
stuer, kontorer osv. Men der er ingen 
ejerskab.
- Fokus på det tværgående samar-
bejde på hospitalet og principperne 
omkring brugsret vil vi mærke på 
de kommende hybridstuer. Her skal 
blandt andet neurointerventionen og 
den perifere intervention samarbejde 
med nogle af hospitalets øvrige spe-
cialer om brugen af stuerne.
- I hospitalsbyen vil vi få billeddiag-
nostiske stuer i akutmodtagelsen. 
Her vil der både være MR, CT og 
konventionelle røntgenrum, som 
skal understøtte det høje patientflow. 
Radiograferne vil i endnu højere grad 
understøtte hurtig udredning og sikre 
patientforløb. Det skal ske igennem 
koordinering og prioritering af under-
søgelsesforløbene i samarbejde med 
personalet i akutmodtagelsen.

Hvilke specialer vægtes  
og nedprioriteres? 
- På billeddiagnostisk afdeling i Aal-
borg ser vi, at de behandlende spe-
cialer øger i volumen. Det er eksem-
pelvis interventionsundersøgelser og 
behandlinger, dvs. undersøgelser som 
tidligere har været udført af de kirur-
giske specialer, men som i dag kan 
udføres mere skånsomt for patienten 
med interventionsbehandling.

Hvilke modaliteter vægtes  
og nedprioriteres? 
- Generelt ser vi en tendens til, at de 
konventionelle undersøgelser falder 
en smule i efterspørgsel, mens efter-
spørgslen på intervention, CT og MR 
stiger. Derfor vil vi på Aalborg UH ud-
vide vores apparaturpark med både CT 
og MR-skannere, når det nye hospital 
tages i brug.  

Hvad har været den  
største udfordring i processen? 
- Klinikkerne har erfaret, at billeddiag-
nostikken kan udføre mere komplice-
rede undersøgelser og behandlinger. 
Dette kan i nogle tilfælde udfordre 
os. Det stiller store krav til oplæring 
og opretholdelse af kompetencer for 
radiograferne, og det stiller krav til at 
sikre rette kompetencer på rette sted, 
når man vaggtplanlægger og planlæg-
ger i øvrigt. 

Hvilke tendenser ser du inden for 
radiologien/grafien og hvordan vil de 
udvikle sig om fx fem år? 
- Nyt apparatur giver også nye mulig-
heder. Vi mærker allerede nu, at der 
er fokus på dette ved indkøb af nyt ap-
paratur, og vi ser ind i en fremtid med 
mere kunstig intelligens. 
I Aalborg ser vi en stigende efterspørg-
sel efter hurtig udredning, både for 
akutte patienter, kræftpakker og ud-
redningspatienter. I samfundet er der 
fokus på optimerede patientforløb. I 
fremtiden kommer vi til at være endnu 
større medspillere i forhold til under-
søgelser, udredning og behandlinger. 
- Vi biopterer på mindre og mindre 
processer og udfører mere og mere 
komplicerede undersøgelser. Denne 
tendens ser vi kun fortsætte de næste 
år. Vi skal derfor sikre, at både kompe-
tencer og det nødvendige apparatur er 
til stede i afdelingen.
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Jeg går tur med mine 
hunde på stranden 
efter arbejde. I uni-
form. Vi vasker selv 
uniform og skal selv 

købe bukser. 

 *) Hej allesammen på maori

Patienter som venter for længe med at tage til lægen, 
fordi afstandene er for store. Skader efter bandeopgør. 
Patienter med sår på fødderne, fordi de går barfodede 
hele året. Udfordringerne er der nok af for danske Anne 
Christina Juel, som arbejder på et lille hospital fire timer 
fra Auckland. Her er hendes dagbog fra en helt  
almindelig uge i Whakatane. 

KIA ORA 
 KOU TOU

*

TEMA FAGLIGE FORBILLEDER
RADIOGRAF I UDLANDET 

MANDAG

Helikopter-koordinering
Møder klokken 8 i CT. Vi har 17 planlagte patienter og starter 
roligt ud. Men så kommer skadestuen med en code stroke, dvs. 
scanning af hjernen uden kontrast og derefter arterierne i halsen. 
Patienten skal være scannet og klar til at flyve ud til et større ho-
spital inden for 60 minutter. En anden skadestuelæge overruler 
vores code stroke med en mistanke om blodprop. Patienten er 
yngre og skal også flyves til et større hospital. Vi har ustabilt vejr, 
så der skal koordineres med helikopterne, inden vejret bliver for 

BRUG DIN UDDANNELSE I UDLANDET
Radiograf Rådet er medlem af de to internationale orga-

nisationer European Federation of Radiographer Societies 
og International Society of Radiographers and Radiological 
Technologists. Gennem disse kan vi måske hjælpe dig med 
kontakt til det land, du ønsker at arbejde i. Kontakt fagchef 

Claus Brix claus@radiograf.dk. 
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FRA OUH TIL 
NEW ZEALAND
Anne Christina Juel, 49 år, 
mor til to og gift med en 
mand, som er pilot. Uddan-
net fra OUH i 2005 med to 
praktikophold i Oman. Boet og 
arbejdet i Grønland, Oman og 
Hongkong. Ansat på Fåborg 
Sygehus februar-august 
2005. Master i Medical  
Imaging and Radiation 
Science 2011. Flyttede til New 
Zealand i juli 2021 efter 16 år i 
Hongkong. Har en begrænset 
autorisation og arbejder på  
at få fuld autorisation. Det 
kræver hundredevis af timers  
superviseret arbejde. Des-
uden skal man bestå en 
vanskelig engelsk sprogtest, 
og man skal kunne fremvise 
et "letter of good standing" 
og en ren straffeattest fra 
alle de lande, man har boet 
i, siden man var 17 år. Ifølge 
Anne Christina Juel er der 
masser af jobs at få i New 
Zealand, men lønnen er ikke 
særligt høj. 
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Kræft behandlet med klorin
Jeg floater mellen CT og almindelig røntgen. Vi tager billeder af en fin-
ger. Radiologen knurrer over, at vi ikke har taget forbindingen af. I typisk 
New Zealand-stil har hans finger groet i flere år, da han bor ude på lan-
det og ikke har haft tid til at komme ind. Han har behandlet sig selv med 
klorin. Det er desværre kræft. Senere på dagen scanner jeg ham i CT, og 
han har metastaser i rygsøjle og lever.

Patient på over 200 kg. 
Covid er stadig meget i fokus. Ved den mindste mistanke er vi i fuldt  
beskyttelsesgear, når vi laver udefoto med et transportabelt røntgen- 
apparat. Det viser sig at være en ung maori-mand på 220 kg. Det er des-
værre ikke unormalt. 

TORSDAG

ONSDAG

CT-skanneren bliver brugt nonstop. 

Dagens maoriord. 
Der sættes et nyt 
ord op hver dag.

TIRSDAG

Bare fødder i supermarkedet 
Jeg har en ung mand, der har trådt på 
en nål, tror han. Skadestuelægen tror 
ikke på ham og er noget overrasket, 
da jeg afleverer ham og siger ”Jo, 
der er en brækket nål derinde”. Folk 
går med bare fødder overalt, selv om 
vinteren i supermarkedet.  

WHAKATANE

NEW ZEALAND

TEMA FAGLIGE FORBILLEDER
RADIOGRAF I UDLANDET 
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Bandekrige
Vi får en ung mand ind, som er ble-
vet kørt ned med vilje. Det viser sig 
at være banderelateret. Bandekrige 
foregår desværre jævnligt, og vi har 
skilte, hvor der står, at der ikke er 
adgang for folk med rygmærker.

Turen går til Opotiki
Jeg skal til Opotiki, som er en lille by ca 45 km sydøst for 
Whakatane. Vi har en lille klinik, hvor en radiograf kører ned 
to gange om ugen. Det har regnet hele natten, så da vi henter 
vores bil på sygehuset, får vi at vide, at den ene vej er lukket på 
grund af jordskred. Vi kører af kystvejen, som er supersmuk. 
Opotiki er ude på landet, så tidspunkterne for vores planlagte 
undersøgelser er blot en rough guideline. Det er møgvejr, så de 
fleste vil gerne til røntgen frem for at fiske. Folk er nedslidte, 
og det er vores udstyr også. Vi har strømsvigt to gange og må 
starte op igen. Men folk er taknemmelige over, at vi kommer, for 
der er ikke offentlig transport, så de kan komme til Whakatane.

LØRDAG

Whakatane ligger tættest på White 
Island, som havde vulkanudbrud i 
december 2019. Der var 22 dræbte 
og 25 sårede, som vores hospital 
modtog. Whakate Hospital har 105 
sengepladser, og vi er næsten altid 
95-100 procent belagt.  

Afskedsmorgenmad for en kollega, som 
går på pension. Newzealænderne gør 
det meget i kager og mener, ifølge Anne 
Christina Juel, at have opfundet marengs-
kagen Pavlova.

FREDAG
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TEMA FAGLIGE FORBILLEDER
FREMTIDENS RADIOGRAFER 

I MIDTEN FRA VENSTRE
Sucdi Ahmed Mohamed, 
Lisa Kathrine Andersen, 

Sofie Bækgaard Pedersen, 
Kristina Østergaard, 

Ida Marie Lyhne Palm, 
Lucia Bjørnebo Greve, 

Michelle Kirstine Clarke, 
Victoria Linnea Poulsen

BAGEST FRA VENSTRE
Frederik Thorsted, Majse Raaby Brämer, Metin Yildirim Sommer, Niklas Karis Bertelsen, 
Tobias Drejer Petersen, Mahmoud Adnan Taha, Emil Leth Sørensen, Signe Brinch Schou, 
Louise Liv Christensen, Emilia Gjøg Groth-Rasmussen

FJERDE SKOLE PÅ VEJ
Der er efterspørgsel på radiografer. Sommeren 2022 byder 

Professionshøjskolen Absalon nye radiografstuderende 
velkomne. Dermed er der en radiografuddannelse i fire ud 
af fem regioner. I starten blev alle danske radiografer ud-
dannet i København eller Odense. I 1995 blev der oprettet 

en uddannelse i Ålborg.
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Fremtidens 
forbilleder
De begyndte på radiograf-
uddannelsen i september 
2021. De er fulde af energi. 
Og de repræsenterer 
radiografiens fremtid. Vi 
har besøgt klasse RAO-E21 
og spurgt dem, hvad de vil 
i faget. 

ÅRGANG 2025

FORREST FRA VENSTRE
Marie Gravlund Ladegaard, Sascha Annette Månsson, 
Trine Nielsen, Laura Amalie Larsen
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FREDERIK SØRENSEN, 23 ÅR

- Jeg glæder mig til at komme til at 
arbejde som radiograf. Faget harmo-
nerer godt med mine interesser, jeg 
vil gerne arbejde med mennesker i en 
varieret hverdag. Noget af det mest 
interessante, som jeg ser det, er, at vi 
kommer til at have en effekt på hvert 
enkelt individ, der kommer ind til os. 
Vi kommer rent faktisk til at kunne 
hjælpe. Og det betyder meget for mig. 
Min personlighed er bare sådan ge-
nerelt, at jeg har svært ved at sige nej, 
hvis mine venner spørger om hjælp. 
For eksempler kørte jeg lige en sofa 
for en ven forleden, fordi jeg har træk 
på min bil. Så røg min etårige søn ind 
bagi og afsted. 
Det er det samme med radiografi. Jeg 
ser det som et fag, hvor man virkelig 
kan gøre en forskel. 
En anden motivationsfaktor for mig er, 
at jeg har en lille historik med at være 
på hospitalet. Det kommer af nogle 
fodboldskader med blandt andet et 
brækket håndled og en knæskal, der er 
gået af led to gange. Derfor kender jeg 
til behandlingerne fra min egen krop. 
Jeg ved også, at den korte interaktion, 
man har med personalet, kan gøre en 
stor forskel. 
Jeg er lidt spændt på den første tid i et 
nyt job, hvor man skal lære retningslin-
jerne i forhold til at kommunikere med 
patienterne. Og første gang, jeg skal 
lægge et drop, er også lidt angstprovo-
kerende. 
Jeg drømmer om at komme til at ar-
bejde på et af de store sygehuse, måske 
med tilknytning til ortopæd. Og at købe 
et hus og få barn nummer to.

Frederik Sørensen er 23 år og bor i Odense 
med sin kæreste og etårige søn. Han afslut-
tede HF i sommeren 2021 og søgte ind på 
radiografuddannelsen, efter han havde fået 
afslag på at læse til fysioterapeut.

Vi kan gøre 
en forskel

TEMA FAGLIGE FORBILLEDER
FREMTIDENS RADIOGRAFER 
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NIKLAS BERTELSEN, 30 ÅR

- Det føles som et helt nyt kapitel at 
være gået ind ad døren til radiograf- 
uddannelsen. Jeg har tidligere læst 
it-support og arbejdet som social- og 
sundhedshjælper, så jeg kom ind på 
kvote 2. Jeg fik øjnene op for, at jeg 
gerne vil have med mennesker at gøre 
til daglig, da jeg begyndte at arbejde 
inden for sundhedsvæsenet. Som so-
cial- og sundhedshjælper fik jeg en sik-
kerhed i, at det lige præcis var radio-
grafien, som var min interesse. Jeg har 
nemlig også flair for teknik og ønsker 
at finde en kombination af tingene.   
Jeg forestiller mig, at jeg gerne vil 
specialisere mig inden for opsporing af 
cancer, stråleterapi og CT-scanninger. 
Det stiler jeg efter. Det hænger nok 
sammen med, at jeg mistede min mor-
far til kræft for ikke så længe siden. 
Mange oplever det jo desværre i eget 
liv og i nær familie. 
Jeg har hørt, at Vejle Sygehus har en 
rigtig god kræftafdeling, så der vil jeg 
søge hen i en praktik. Det er en oplagt 
mulighed. I første omgang skal jeg til 
Svendborg i en afdeling, hvor de lægger 
meget vægt på det gode arbejdsmiljø 
og mindfulness. Det er vigtigt for mig at 
arbejde et sted, hvor man kan tale om 
tingene og de oplevelser, man har med 
patienterne. Teknikken fylder selvfølge-
lig noget, men den er aldrig det pri-
mære i jobbet. Det er relationerne.

Niklas Bertelsen er 30 år og har tidligere 
læst mediedesign og it-support. Efter 
et mentorforløb og et job som social- og 
sundhedshjælper fik han øjnene op for 
radiografien.

LAURA AMALIE LARSEN, 27 ÅR

- Jeg har altid været betaget af den me-
dicinske verden og sundhedsvæsenet. 
Det er inspirerende for mig at kunne 
hjælpe nogen, der er kommet til skade. 
Samtidig har jeg flair for det tekniske 
og kan godt lide kombinationen af tek-
nisk kunnen og menneskekontakt.
Nu, hvor jeg går på uddannelsen, er  
jeg overrasket over hvor sammen- 
hængende og meningsfuldt indholdet 
er. Der er en rød tråd igennem det hele, 
og stoffet falder mig meget naturligt. 
Jeg har meget mere overskud og er 
mere inspireret end på mit tidligere 
studie.Det er lidt en følelse af at være 
kommet hjem. Jeg tror, jeg er for ny i 
faget til at kunne sige meget specifikt, 
hvad jeg gerne vil specialisere mig i, 
men jeg har da nogle tanker om det. 
Jeg vil gerne gå på arbejde med et for-
mål, og på sigt kunne jeg godt forestille 
mig at videreuddanne mig til beskri-
vende  
radiograf eller arbejde med ledelse. 
Det er rart at uddanne sig i et fag, hvor 
der er så stor efterspørgsel, for det gi-
ver en sikkerhed i, at man stor set altid 
kan få job. Jeg kan mærke en lille ner-
vøsitet ved tanken om at være ny på ar-
bejdet og komme til at lave en fejl, som 
har konsekvenser for et andet men-
neske. Vi står jo i alvorlige situationer 
og med syge mennesker i hænderne. 
Men jeg tænker, at både praktikken og 
uddannelsen giver erfaring og metoder 
til at tackle de ting. Det bedste for mig 
er, at jeg føler mig så sikker på, at jeg 
befinder mig i det helt rigtige fag.

Laura Amalie Larsen er 27 år og har læst 
leisure management, før hun søgte ind på 
uddannelsen som radiograf. Hun har en 
helt rigtig mavefornemmelse i det nye fag.

METIN SOMMER, 26 ÅR

- Jeg er blevet hooket på radiografien. 
Interessen opstod i kraft af, at jeg godt 
kunne lide at arbejde med mennesker, 
og jeg heller ikke  er helt dårlig til tek-
nologi. Jeg synes, det er meget spæn-
dende at se på de teknologiske frem-
skridt. Når jeg ser på de tre specialer 
inden for faget, så er jeg umiddelbart 
mest opsat på at komme til at arbejde 
inden for den konventionelle røntgen, 
men jeg synes også, at den nuklear-
medicinske retning lyder vildt spæn-
dende.
Noget af det, jeg tror kan blive svært 
som radiograf, er, hvis man kommer til 
at tage arbejdet med hjem. Hvis man 
for eksempel ser et lille barn med can-
cer,  så skal man være psykisk stærk for 
at kunne klare det. Noget andet er at 
være professionel over for patienterne 
og ikke sige noget om det, man ser på 
billederne, selvom det måske er tyde-
ligt på ens ansigt, at der er noget galt. 
Jeg tænker, at det er svært i starten, 
men at man lærer det undervejs, jo 
mere erfaring man får.
Jeg tænker efter et par år i arbejde som 
radiograf – når jeg har dygtiggjort mig 
inden for feltet – så er det ikke umu-
ligt at se mig selv som beskrivende 
radiograf. Det her med at kunne kigge 
virkelig nørdet på billederne og være 
i stand til at beskrive tingene meget 
præcist, det tiltaler mig. Samtidig er 
det fedt at være et par "sikkerhedsbril-
ler" for patienten.

Metin Sommer er 26 år og har tidligere 
læst til både web-integrator, sikkerheds-
vagt og pædagogisk assistent. Med radio-
grafien har han fundet det perfekte match 
mellem mennesker og teknologi. 

Svært at se et 
barn med cancer

Føler jeg er 
kommet hjem

Relationer vigti-
gere end teknik
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Blyhalskraver er en selvfølge, når radiografer laver 
røntgenoptagelser på mennesker. I den veterinære 

verden er der kun krav om forklæde og handsker. Det vil 
veterinærsygeplejerskerne have ændret. Vi har bedt 
veterinærsygeplejerske Liselotte Nielsen om at vise, 
hvordan man beskytter sig optimalt, når man laver 

røntgen på dyr. 

VETERINÆRSYGEPLEJERSKER:

VI VIL BESKYTTES

Julie Bondo Gravesen

Stefan Cavalieri /Serviceforbundet

utoriseret fagveterinærsygeplejerske i anæstesi Liselotte 
Nielsen er ansat på Anicura Københavns Dyrehospital. 
Hun fortæller, at røntgenfotografering er en stor del af 
hverdagen for veterinærsygeplejerskerne. 
- Vi skal ofte bruge røntgen for at stille en præcis diagnose. 
Vi tager også røntgenbilleder før tandrens i forbindelse 
med stort set alle tandbehandlinger. Over halvdelen af 
patienterne får taget røntgenbillede. Vi tager mange 
flere billeder i dag, end vi gjorde for 15 år siden. Det 
skyldes, at vi har fået digitale røntgenapparater, så det 
er blevet væsentlig lettere at tage mange billeder. Det 
betyder også, at der er mere stråling i rummet.A
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Liselotte Nielsen 
og hendes border 
collie Mynte.
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Fokus på strålefare 10. januar
Serviceforbundet sætter fokus på det 
veterinære område på Christiansborg den 
10. januar 2022 med konferencen ”Frem-
tidens arbejdsmiljø for veterinærsygeple-
jersker – Hvordan får vi stoppet stråle-
fare på dyreklinikker?”. Radiograf Rådets 
formand Charlotte Graungaard Falkvard 
og fagchef Claus Brix holder oplæg. 

På Anicura Københavns Dyrehospital 
prøver medarbejderne som udgangs-
punkt altid at bruge både blyhalskrave 
med 0,35 mm. bly, blyhandsker eller 
blyluffer med 0,25 mm. bly og rønt-
genkittel med en tykkelse på 0,35 mm. 
bly. Liselotte Nielsen siger: - Når jeg 
tager røntgenbilleder sammen med 
veterinærsygeplejerskerneeleverne, 
siger jeg: ”Her tager vi alt sikkerheds-
udstyr på!” Det er mit ansvar at skabe 
et sikkert arbejdsmiljø for eleverne. 
Som arbejdsmiljørepræsentant tager 

jeg det op på personalemøderne, hvor 
jeg minder dyrlæger og veterinærsy-
geplejersker om, at de skal overholde 
sikkerheden. Det er svært at få alle 
til at bruge halskrave, fordi det ikke 
er et lovkrav ligesom handsker og 
forklæde. Men jeg forsøger at passe 
på alle…Vi ved jo ikke, hvor meget 
stråling vi får på huden. Det er særligt 
skjoldbruskkirtlen, vi er bekymret for.
I den humane branche forlader man 
ofte rummet under røntgenoptagelser. 
Det gør man ikke i dyrlægebranchen, 

Under røntgenoptagelser på dyr står veterinærsygeplejersken helt tæt på primær strå-
ling. Halskraven er vigtig, fordi den blandt andet beskytter skjoldbruskkirtlen.

Selv når hunden er let bedøvet, 
står veterinærsygeplejersken ofte 
med røntgenhandskerne få cm fra 
det primære strålingsfelt.



“Vi ved jo ikke hvor meget stråling 
vi får på hud, hvor det særligt er 
skjoldbruskirtlen, vi er bekymret for” 
LISELOTTE NIELSEN, FAGVETERINÆRSYGEPLEJERSKE
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Veterinærsygeplejerskernes formand: Halskraver skal være lovpligtige 
Det kan have katastrofale konsekven-
ser for veterinærsygeplejerskerne, hvis 
de ikke sikres den optimale beskyttel-
se i forbindelse med røntgen. I 2012 fik 
en veterinærsygeplejerske konstateret 
kræft i skjoldbruskkirtlen, hvorefter  
hun søgte – og fik tildelt – erstatning 
hos Arbejdsskadestyrelsen. I afgørel-
sen lagde overlægen vægt på, at vi med 
sikkerhed ved, at udsættelse for ioni-
serende stråling, herunder røntgen- og 
gammastråling, kan forårsage kræft i 
skjoldbruskkirtlen og at der ikke havde 
været beskyttelse til stede i form af 
thyreoideakapper. 
Formand for Veterinærsygeplejer-
skernes Fagforening Malene Brendorp 
Meyer siger: 
- Vi ved, at røntgenstråling bestemt 

ikke er ufarligt, og vi ved, at skjold-
bruskkirtlen er særlig sårbar over for 
stråling. Det kan simpelthen ikke være 
rigtigt, at veterinærsygeplejersker risi-
kerer at udvikle kræft i skjoldbruskirt-
len, bare fordi de passer deres arbejde. 
Men det var, hvad der skete for en 
veterinærsygeplejerske i 2012. 

I både den tidligere og den seneste 
bekendtgørelse om strålebeskyttelse 
stilles der kun krav om, at der skal 
være blyforklæde og blyhandsker til 
rådighed i et røntgenrum på en dyre-
klinik. 

- Når der ikke er krav om blyhalskraver, 
så har man ikke officielt anerkendt, 
at det kan være skadeligt at få den 

sekundære stråling på sin skjoldbrusk-
kirtel igennem et langt arbejdsliv. 
Men i den veterinære branche tager vi 
mange røntgenbilleder. Vi er stort set 
altid inde i rummet sammen med dyret 
under optagelserne. Derfor er vi altid 
tættere på end to meter fra det direkte 
strålefelt. I vores branche er der på 
nuværende tidspunkt angiveligt mange, 
der har halskraver og også bruger dem. 
Der kan dog stadig være klinikker, hvor 
dette ikke er tilfældet, fordi det ikke er 
et krav. Derfor er det så vigtigt, at lov-
givningen på området er dækkende, så 
veterinærsygeplejersker, dyrlæger og 
andet personale, som skal arbejde med 
røntgen igennem et helt arbejdsliv, er 
sikret korrekt beskyttelse. 

på trods af at hundene og kattene ofte 
er helt eller delvist bedøvede. Liselotte 
Nielsen: - Der findes måder, hvorpå dy-
rene kan fixeres med sandsække, kiler 
og tape. Når dyret er fixeret, forlader 
man rummet i ca. fem sekunder, mens 
der eksponeres et røntgenbillede på en 
fodpedal. Bedøvede og beroligede dyr 
har selvfølgelig overvågningsmonitorer 

på under optagelse. Vi går aldrig ud 
af rummet, selvom vi har købt udsty-
ret. Vi har simpelthen ikke tid til det, 
fordi vi skal bruge længere tid på hvert 
enkelt dyr. Der findes dyreklinikker 
og dyrehospitaler, hvor man forlader 
rummet, og det er jo bare en kultur-
ændring, der skal til. Men hvordan får 
vi det i gang? I branchevejledningen 

for dyrlæger står der, at der kun må 
anvendes personer til at holde dyrene, 
hvis ikke dyrene kan immobiliseres ved 
sedation, bedøvelse eller anvendelse af 
tekniske hjælpemidler. Så der er ingen 
vej uden om. Vi bør forlade røntgenrum-
met, når der eksponeres et røntgenbil-
lede, hvis det er muligt.  

Let bedøvede dyr kan i de fleste tilfælde positioneres ved brug af 
sandsække, skumkiler og tape. På den måde kan man kan for-
lade rummet, mens man eksponerer røntgenbilledet.

Den fodbetjente 
eksponerings- 
udløser kan i 

mange tilfælde 
placeres uden for 
røntgenrummet. 



Med Erik Larsen som an-
svarshavende redaktør og 
en redaktion på seks med-
lemmer var Kassetten 

godt forankret. Indholdet var politisk, 
men blev stadig mere radiografisk. 

Radiografskole nummer tre blev etab-
leret i Århus i 1981 med fem elever pr. 
årgang og Foreningen af Radiograf elever 

i Århus blev stiftet 1. juni 1982. Eleverne 
fik dog deres teori på Radiografskolen i 
Odense.  Der blev etableret en høj faglig 
og social aktivitet med studieture sydpå 
til de store firmaer. Det sidste var efter 
nogens mening  lidt i overkanten og i  
Kassetten var man nødt til at under-
strege, at ikke alt på en bestemt tur havde 
været hornmusik.  

Vinderen af krydsogtværs
-konkurrencen i nr. 6: 
Jeannette Petersen. 
Løsningen var: Kranium
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        Claus Brix, fagchef

RADIOGRAF RÅDET FYLDER 50:

SUBTRAKTION
OG BARE BRYSTER 
I anledning af Radiograf Rå-
dets 50 års jubilæum rejser 
Radiografen tilbage i tiden og 
ser på, hvad radiograferne 
gik op i dengang. I dette num-
mer er vi nået til 1982-83.

Røntgendiagnostikken i 70’erne stod på mange måder i CT-scannerens 
tegn. Der er ingen grund til at tro, at denne tendens vil forsvinde i fir-
serne, men CT-scanning vil atter få et meget interessant supplement, 
Digital Subtraktions Angiografi, herefter kaldt DSA.

I løbet af de sidste 10 år er en række kliniske prøver blevet udført, hoved-
sageligt i USA og England. Efterhånden, som der er blevet gjort status, 
er vi til stadighed blevet forsynet med publikationer i forskellige radio-
logiske tidsskrifter. Uden at vi skal træffe nogen konklusion her og nu, er 
tendensen i publikationerne entydige: DSA er kommet for at blive.

Teknologi
Som med CT-scanneren er der også her 
tale om avanceret teknik, og centralt 
i systemet finder man ikke uventet en 
computer.

Nogen indgående beskrivelse af de 
 tekniske finesser ville hurtigt ende 
ude på overdrevet, men i en reklame-
brochure fra Siemens fandt vi en teg-

Kort introduktion af en ny billed-teknik 
af Finn Egil Grønnesby

Fotomateriale af speciallæge Karleif Vatne

Oversat af Anne Kring

Ovenstående artikel, der har været bragt i Hold Pusten nr. 6/82, bringes her med 
 tilladelse fra Hold Pustens redaktion.

DIGITAL SUBTRAK TIONS ANGIOGRAFI (DSA)

- RADIOGRAF RÅDET -

ning, som vi synes anskueliggør syste-
met på en pædagogisk måde (vi forstod 
den, tror vi). Vi har fået lov til at trykke 
den i Hold Pusten, og håber konkur-
renterne ikke tager det ilde op. I dette 
tilfælde var det bare det mest praktiske.

Som vi ser af tegningen, bliver pa-
tienten undersøgt med gennemlysning. 
Et gennemlysningsbillede er som et 
 sædvanligt TV-billede analogt, dvs. 
overensstemmende med de faktiske for-
hold. Ved DSA konverteres det analoge 
billede, som består af linjer til talværdier 
før det lagres, databehandles og subtra-
heres. Subtraktion kræver imidlertid to 
billeder, et tombillede, masken og et fyld-

ningsbillede (des Plantes, 1934). Masken 
og fyldningsbilledet kan vælges hvor som 
helst i gennemlysningssekvensen, ved 
automatik eller manuelt. Ellers foregår en 
logaritmisk forstærkning før ADC (analog 
digital convertering) og tilsvarende gøres 
antilogaritmisk forstærkning før DAC  
(Digital analog convertering).

Teknik
Det opsigtsvækkende ved DSA er, at man 
kan udføre angiografier ved venøs kontra-
stinjektion. På Rigshospitalet (Oslo), som 
vi har besøgt, benyttes hovedsageligt injek-
tion i vena basilica og vena cava superior. 
På Bispebjerg Hospital i København, som 
vi for nylig besøgte, benyttes Seldingers 
teknik med kateter via vena femoralis med 
injektion i vena cava inferior.

I enkelte lande, særligt i USA, har 
mange længe bedrevet intraarteriel injek-
tion. Vi vil imidlertid hæfte os ved intra-
venøs kontrastinjektion.

Dette indebærer, at patienten kan 
komme ambulant til angiografi og på 
mange måder behandles som en urogra-
fipatient. Patienten dækkes i nogen grad 
sterilt, og der lægges en venflon, henholds-
vist kateter i vena basilica eller vena cava 



AIDS kom væltende i 1980'erne. Allerede 
i 1982 bragte Radiografen en artikel om 
denne mystiske sygdom, der i en periode 
skabte frygt og usikkerhed blandt perso-
nalet. Når der havde været en patient inde 
til et thorax-røntgen, blev stuen lukket og 
desinficeret. Personalet var iført alt hvad 
der kunne findes frem af personlige vær-
nemidler, når en AIDS-patient ankom. 

Kassetten publicerede også en  
artikel om det nye fænomen artefakter 
på thorax-optagelser efter piercing. Vi 
bringer et eksempel på, hvilke billeder 
der ledsagede artiklen - med risiko for 
at frisindet er mindre i dag end den-
gang i 1980’erne. 

Indholdet i bladet gav indtryk af, at 
udviklingen eksploderede inden for fa-
get og at vi som radiografer var ved at få 
massivt fodfæste i specialerne inden for 
radiologien og i stråleterapien. Per Iver-
sen, som dengang var radiograf på Ra-
diofysisk Laboratorium, Århus Kommu-

nehospital, kom med breaking news i en 
længere artikel: Nu kan CT-billederne 
bruges som grundlag for dosisplanlæg-
ning og danske teknikere er i gang med 
en videreudvikling af CT-scanneren: 
”X-CAT-scanneren”. Den sidste så vist 
aldrig dagens lys. 

På den radiologiske front meldte 
 fænomenet DSA sig. Computeren blev 
ikke kun dedikeret CT. Også i A-grafier-
nes verden skabte den 

sensation. Nu kunne man digitalt trække 
øvrigt væv ud af  billederne og se karrene 
stå tilbage.  Før DSA foregik subtraktio-
nen ved at lægge røntgenbillederne - før 
og efter kontrast – oven på hinanden og 
lave en kontaktkopi og fremkalde den 
efterfølgende. 
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Afrunding
DSA er foreløbigt nyt i Norge, og så 
vidt vi er informeret, findes to systemer 
til klinisk udprøvning, nemlig Philips 
ved radiumhospitalet og Siemens ved 
Rigshospitalet. Medirad kommer sik-
kert snart på markedet med  General 
Electric’s system. Prismæssigt vil 
systemerne ligge på ca. en mil. kroner 
og opefter – i røntgensammenhæng vel 
ikke så afskrækkende.

Det, vi imidlertid synes er interes-
sant og spændende er resultaterne af 
de første kliniske DSA-prøver i Norge. 
Dette er et nyt og udfordrende felt for 
radiologer, som vi snarest må tilegne os 
kundskaber om.

Ovenstående artikel, der har været bragt i Hold Pusten nr. 6/82, bringes her med 
 tilladelse fra Hold Pustens redaktion.

Fig. 1. Normal 
 lumbal aortografi.

Fig. 2. Normale 
halskar.

Fig. 3. Fibromuskulær dysplasi i 
begge nyrearterier. Post. op. forandrin-
ger distalt i lumbalaorta. (Buksegraft 
med okklusion af højre del af graftet.)

superior (R.H.). Som ved konventionel 
angiografi benyttes en injektionsenhed, og 
det synes som om 40 ml. kontrast i.v. er en 
passende mængde (R.H. og Bispebjerg). 
Som nævnt er dette en gennemlysnings-
undersøgelse, og den optages kontinuer-
ligt på videotape. Således kan radiologen 
også, måske i særlig grad vælge sine bille-
der retrospektivt ved afspilning af båndet. 
Patienten kan forlade røntgenafdelingen 
som efter en almindelig i.v.  undersøgelse.

Diskussion
DSA synes at have mange fordele, både 
ved i.v. og i.a. kontrastinjektioner. Den 
i.v. metode tillader ambulant behand-
ling af patienten, med de besparelser 
dette må indebære. Præmedicin synes at 
være unødvendig, og undersøgelsen er 
generelt mindre traumatisk sammenlig-
net med konventionel angiografi. Man 
får diagnostisk gode undersøgelser, men 
selv om i.v. DSA, med en kontrastinjek-
tion i det aktuelle undersøgelsesområde, 
på 3-5% giver udmærkede billeder, må 
man indse, at i.a. injektion giver sikrere 
fyldning. Desuden kræver sidstnævnte 
injektion mindre kontrastmængde, som 
i sig selv er en besparelse, her kommer 
imidlertid prisen ved indlæggelse ind.

DSA er filmbesparende, idet man 
bruger multikamera, som regel 100 

mm. Den største ulempe er følsomhe-
den over for bevægelse. Forstyrrelser 
opstår ved den mindste bevægelse, 
f.eks. ufrivillig synkning ved varmefø-
lelse. Kontrastmidlets beskaffenhed 
kan være afgørende for en vellykket 
undersøgelse, og ligeledes patientens 
evne til at samarbejde. Stort set virker 
det imidlertid som om fordelene er de 
mest fremtrædende, og vi har selv hørt 
patienternes positive reaktion ved R.H., 
patienter som tidligere har gennemgået 
konventionel angiografi. DSA vil vel 
næppe på kort sigt unødvendiggøre kon-
ventionel angiografi, men vil helt sikkert 
blive brugt selektivt, f. eks ved arterielle 
okklusioner, som gør indlæggelse af 
kateter umuligt.



RSDs bestyrelse holder årligt et åbent bestyrelsesmøde, hvor du som studerende 
er mere end velkommen til at deltage. I år blev mødet afholdt som et hybridmøde 
på University College Nordjylland (UCN) 12. oktober. Der var mulighed for at deltage 
online eller komme forbi lokalet på UCN. På mødet snakkede vi om, hvad vi har lavet 
de sidste par år, og der var også plads til at de deltagende kunne stille spørgsmål. Vi 
håber, flere der vil deltage i næste års åbne bestyrelsesmøde. Det afholdes hvert år 
mellem 15. august og 15. oktober. Vi annoncerer datoen mindst en måned i forvejen 
her i bladet og på vores Facebookside Radiografstuderende Danmark. 

Så kan du søge studiefonden om 
penge. Studiefonden uddeler 
midler fire gange årligt: 1. januar, 
1. april, 1. juli og 1. oktober. Ansø-
gere til Studiefonden skal have 
været medlem af Radiograf Rådet 
i minimum et halvt år på tids-
punktet for ansøgningen. Er du 
interesseret, kan du læse mere på 
radiograf.dk under ”studerende”.

Åbent bestyrelsesmøde 

SEMINAR I 
REGIONSBESTYRELSEN
RSD’s bestyrelse deltog i årets regionsbestyrelses-
seminar 21.-22. september. Det foregik på HUSET 
Middelfart. Det overordnede emne på seminaret i 
år har været samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd. 
Derudover talte vi om radiografnålens fremtid og der 
er blevet åbnet op for, at vi studerende medlemmer af 
Radiograf Rådet potentielt kan få vores egen nål. Det 
er vi i RSD meget begejstrede for, og vi vil gøre det til 
et fokusområde i året, der kommer. 

CT-kurs
faglig kvalitet

sosial atmosfære

Vestfold
fremtidsrettet

27. - 29. april, 2022

Farris bad , Larvik

Velkommen til  

Skandinavisk CT-kurs  
i Vestfold for radiologer og radiografer

INTERNASJONALE FOREDRAGSHOLDERE:
• Dr. Sarah McKenney, Lead Medical Physicist, USA
• Professor Bradley J. Erickson, USA
• Professor Jorge Soto
• CT Quality Assurance Manager Cristy A. Savage,
• Professor Hans-Ulrich Kauczor, Tyskland
• Assistant Professor MD, Ferco Berger, Canada
• Associate Professor Vincent M. Mellnick MD, USA
• Professor Anders Persson, Sverige
• Professor Rajiv Gupta, USA 

Det siste innen CT; nye metoder, teknikker og undersøkelsesområder.

Vi vektlegger høyt faglig nivå og sosisl atmosfære.

Farris Bad, Larvik Norge 27.-29. april 2022      

E-post: carina.skantz@siv.no
Mer informasjon og påmelding www.siv.no/ct-kurs
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Man skal vist eje sin egen bank for at få de fordele.  
Og det er ikke helt forkert. Når Lån & Spar giver  
3%* i rente på lønkontoen, er det ikke, fordi vi er  
bedre venner med Nationalbanken end andre banker.  
Det er fordi, vores ejerkreds mener, at vi skal tilbyde  
medlemmer af Radiograf Rådet særligt favorable vilkår.  
Selv i en tid, hvor renten ellers er negativ.

Lån & Spar er ejet af bl.a. Radiograf Rådet. Er du  
medlem, ejer du os. Derfor får du højere rente, bedre 
vilkår og en bestyrelse, der til hverdag varetager dine  
interesser som lønmodtager.

Giver det mening? Ring 3378 1987  
– eller gå på lsb.dk/rr og book et møde

3% på  
lønkontoen. 
Hvordan  
kan det lade 
sig gøre?

3% i rente på op til 50.000 kr. kræver  
medlemskab af Radiograf Rådet og afsluttet  
uddannelse. Indestående over 50.000 kr. for
rentes med 0%. Du skal betale negative renter,  
hvis dit samlede indlån overstiger 100.000 kr.  
Du skal samle hele din privatøkonomi hos  
Lån & Spar (LSBprivat er en del af en samlet  
pakke af produkter og services, som din økonomi 
kredit vurderes ud fra) Rente satserne er variable  
og gælder pr. 9. maj 2019. Du behøver ikke 
flytte dine realkreditlån. Men evt. ændringer  
og nye realkreditlån skal gå gennem  
Lån & Spar og Totalkredit – se alle vilkår  
på lsb.dk/medlemsvilkaar. 

Læs mere  
om dine fordele  
som medlem af  
Radiograf Rådet  

i en bank, du ejer:
lsb.dk/rr

Lån &
 Spar Bank A/S, H

øjbro Plads 9-11, 1200 København K, C
vr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.
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Dato Seneste 
 tilmelding Tema Sted Arrangør Information 

og tilmelding Pris

1/2 2022 optaget Basiskursus MR 
sikkerhed København Ragion Hovedstadens 

MR-sikkerhedsgruppe www.radiografkurser.dk

kr. 750 (medlemmer 
samt  DRS og DSM-
MR) (kr. 1125 ikke 

medlemmer)

2-4/2 2022 se link Billedbehandling Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs
6900 NOK (rabat 
til medlemmer af 
Radiograf Rådet)

16-18/2 2022 se link Angiografi og 
intervensjon Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK (rabat 
til medlemmer af 
Radiograf Rådet)

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

17-18/3 2022 Stråleterapi Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs
4700 NOK (rabat 
til medlemmer af 
Radiograf Rådet)

21/3 -1/4 2022 CT-kursus København Københans Professions-
højskole

www.kp.dk/
videreuddannelser se link

22/3 2022 optaget Basiskursus 
MR sikkerhed København

23-24/3 2021 23/2 2022 Reporting 
Radiographers København Radiograf Kurser/ 

Inhealth London www.radiografkurser.dk kr. 2650 (kr. 3975 
ikke medlemmer)

30/3-1/4 2022 Barn Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs
6900 NOK (rabat 
til medlemmer af 
Radiograf Rådet)

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 www.radiograf.dk se link

20-22/4 2022 Mammografi Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs
6900 NOK (rabat 
til medlemmer af 
Radiograf Rådet)

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

5-6/5 2022 Kunnskapsbasert praksis Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs
4700 NOK (rabat 
til medlemmer af 
Radiograf Rådet)

KURSER OG KONFERENCER

WEBINARER I JANUAR OG FEBRUAR 2022:  
FÅ INSPIRATION TIL KARRIEREN

På grund af COVID-19-krisen er kalenderen kun opdateret med de aflysninger og udsættelser af kurser og kongresser som vi 
har modtaget fra arrangørerne, ligesom flere muligvis er ændret efter Radiografens deadline. Tjek derfor også arrangørens 
hjemmeside.

10 radiografer fortæller om deres valg af karriere, fordelt på fem webinarer. 
Der vil være mulighed for spørgsmål. 
Webinarerne starter kl. 17.00 og varer 60 minutter. 
Det er gratis at deltage og kun for medlemmer. 
Webinarerne er både relevante for radiografer & radiografstuderende. 
Yderligere information og tilmelding på www.radiograf.dk

6/1 2022 Underviseren / Kandidaten

13/1 2022 Forskningsradiografen / Lederen

20/1 2022 Fra R-radiograf til S-radiograf / Radiograf i en myndighed 

27/1 2022
Radiograf I medicoindustrien /  Radiografen som stråle- 

beskyttelseskoordinator

3/2 2022 Den beskrivende radiograf / Radiograf i udlandet
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KONTAKT
// Sekretariat:

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

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

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

Pr. 1/1/2022
Kommunikationskonsulent 
Camilla Beer Arnsberg 
camilla@radiograf.dk
E: camilla@radiograf.dk

Webmaster
Michael Hessner
T: 3537 4339
E: hessner@radiograf.dk 

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

Forhandlingskonsulent
Vakant

// 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:

Regionformand
Torben Kirk Lehnskov
T: 6177 1791
E: torben.kirk.lehnskov.01@
regionh.dk.

Regionsnæstformand
Kathrine Marie Erenskjold
T: 30583052
E: kathrine.marie.erenskjold@
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

Regionsnæstformand
Johnny Jensen
T: 4042 4535 
E: johnny@dsa-net.dk

 

// Region Midtjylland:

Regionsformand
Christina Bagge Thisted-Høeg
T: 5192 2483
E: chrithis@rm.dk

Regionsnæstformand
Lise Bro
T: 2946 8322 
E: lise.bro@rm.dk

// Region Nordjylland:

Regionsformand
Susanne Kornbeck Thomsen
T: 3028 9220
E: skt@rn.dk

Regionsnæstformand
Johan Tandrup Kensler
T: 2536 8844 
E:  johankensler@gmail.com

// RSD’s (studerendes) repræsentant:

Formand FOR RSD
Josephine Vadgaard
T: 52679903
E:  1087565@ucn.dk.  
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Mød dine radiografkolleger 
fra hele Danmark 

Kom til 50 års jubilæumsfest 
for Radiograf Rådet i maj. 

Mød flere faglige forbilleder 
- følg os på Facebook

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
M: 5337 3806
E: claus@radiograf.dk

KOMMUNIKATIONS-
KONSULENT
Troels Jeppesen
M: 2214 2414
E: troels@radiograf.dk

SEKRETÆR
Jeanette Fischer
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.  
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