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FORMANDEN HAR

ORDET

V
Burde vi turde 
at sige ‘nej’?

enstre har været på banen med idéen 
om en ny milliard til sundhedsom-
rådet. Er jeg den eneste, der får tics 
af det? Jeg får tics, fordi tanken om 
endnu en seance, som vinterpak-
ke-milliarden kastede os ud i, næsten 
ikke er til at bære. Det var alles kamp 
mod alle og egentlig en lidt uværdig 
forestilling i min optik.

Der forelå en overordnet beslutning 
om, at milliarden skulle udmøntes i 
mærkbare tillæg. For så vidt egentlig 
en fin tilgang, der dog har den bag-
side, at så skal der vælges aktivt til 

i forhold til, hvem der får. Det føles 
ubehageligt at være dem, der vælges 
fra. Jeg ved det, for jeg har faktisk talt 
med nogen. Det reducerer den enkel-
tes indsats til ingenting.

Nårh, skal vi så have en lille tudekiks 
– ja tak. Og når jeg så har ædt den, 
så vil jeg mene noget om talentløs-
hed. Man formår fra politisk hold at 
få os alle til at stå på et ben og fløjte, 
hvis det gør, at vi kan skaffe en smule 
penge til vores medlemmer. Med 
andre ord så går vi alle i fælden og 
kaster os ind i kampen mod og med 
hinanden, fordi vi ikke kan andet. 

Resultatet er, at ingen får det, de har 
fortjent - men i frygten for slet ikke at 
få noget, siger vi ‘ja’. Og ja, jeg æder 
sgu lige endnu en tudekiks, mens 
jeg konstaterer, at det er lykkedes at 
gøre en milliard gode danske kroner 
til dårlige penge, uanset hvor vel-
ment det var tænkt, for det var vel 
velment?

Nu er tudekiksepakken ved at være 
tom. Et medlem stillede det geniale 
spørgsmål: Hvorfor siger vi ikke nej? 

Der er lidt ’Kejserens nye klæder’ 
over det, ikke? Sandheden er, at alle 
skal sige nej, hvis det skal nytte noget, 
og har vi tillid til, at vi i fagbevægelsen 
kan honorere noget sådant. Kan vi 
enes om det? Eller ligger vi alle på lur 
og kaster os over de rester, der bliver?

Jeg ved godt, at jeg jo blot er en lille 
fisk, og at der er andre større og flot-
tere fisk, men jeg er dog i det samme 
akvarium og kan svømme til husbehov 
som de andre. Naiv, vil nogen måske 
sige, og det er helt fair. Selv vil jeg 
kalde mig idealist. Nogen skal jo sige, 
at kejseren ikke har noget tøj på.

Jeg vil alle vores medlemmer det bed-
ste. Jeg vil, at I skal belønnes for jeres 
hårde arbejde. Men hvis menuen står 
på trøstemilliard og tudekiks, ender vi 
så med at stå tilbage med dårlig smag 
i munden? Kammerater ( jeg hører 
ekkoet), er det egentlig nu, vi skal stå 
rigtigt sammen i fagbevægelsen? Er 
det nu, vi burde turde at sige ‘nej’? 
Hvad siger I?
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Indkaldelse til Chesney Award 
2022. ISRRT har annonceret, at temaet 
for årets projektkonkurrence er "Safety 
Culture in Action: Enhancing access to safe 
and appropriate imaging devices in 
practice". Deadline for deltagelse er den 28. 
august 2022. Vinderen modtager £ 3.000 
til et projekt på 24 måneder. Læs mere på 
ISRRT.org. 

Nyt moderne hospital indviet i 
Gødstrup. Efter et langt tilløb som 
konsekvens af mange forsinkelser og 
tekniske problemer i byggefasen ankom de 
første patienter til det nye regionshospital i 
Gødstrup lidt vest for Herning i Midtjylland 
den 13. februar 2022. Hospitalet, der 
samler hospitalerne i Holstebro og Herning 
i et nyt moderne hospital, er på hele 
148.000 m2 og er gearet til at modtage 
cirka 1.900 patienter til undersøgelser og 
ambulant behandling på almindelige 
hverdage. Hospitalet, som udelukkende er 
indrettet med moderne enestuer, bliver i de 
kommende mange år udgangspunkt for 
omkring 3.500 ansattes arbejdsliv, 
heriblandt samtlige radiografer på de 
nuværende lokationer i Holstebro og 
Herning. I magasinet MedicoTeknik 
fremgår det, at udstyret på Regionshospital 
Gødstrup blandt andet rummer følgende 
scannere: På CT-området drejer det sig om 
syv stk. i alt: To Front End, to Mid-range, tre 
High End og, som det eneste sted i Region 
Midtjylland; én Cone Beam CT. Gødstrup 
rummer fem MR-scannere; to 3.0T og tre 
1.5T. Hospitalet har syv DR-rum samt to 
med mulighed for gennemlysning. Hertil 
kommer to KAG-rum. Endelig er apparatu-
ret på nuklear-området tre PET/CT, to 
SPECT/CT, en tohovedet gamma samt to 
DXA. Regionshospitalet Gødstrup bliver 
suppleret af et nyt sundhedshus i Holstebro 
med faciliteter til at tage røntgenbilleder og 
lave screenings mammografi.

Vil du deltage i PKA’s generalfor-
samling? PKA er radiografernes pensi-
onskasse, som holder generalforsamling 
den 27. april 2022. Alle radiografer må 
deltage, men kun delegerede har stemme-
ret. Læs mere, og log ind på PKA.dk for at 
deltage. 

Mobilt røntgen-projekt vinder 
europæisk pris. Vinderen af EFRS’ 
’Patient Centred Care Award’ for 2021 går 
til Pica Ann Blackburn Andersen, overra-

diograf ved Sygehus Lillebælt, for 
projektet ’Mobile X-ray for Patients with 
Dementia’. Projekttitlen dækker over 
udekørende røntgen til borgere, som vil 
lide større skade end gavn ved et syge-
husbesøg – herunder demenspatienter 
og psykisk syge. Projektet kørte i 
2017-2020 med midler fra Region 
Syddanmark og har sidenhen været en 
del af driften i hele optageområdet for 
Sygehus Lillebælt. ”Det er stort, men det 
kommer ikke bagpå mig,” siger Pica Ann 
Blackburn Andersen om prisen og 

fortsætter: ”Der er nemlig generelt et 
behov for mere patientcentrerede 
undersøgelser, og det er jo egentlig en 
såre simpel idé at køre ud med røntgen”. 
Hun ser et klart potentiale for at udbrede 
praksissen til resten af landet, og i den 
forbindelse stiller hun sig gerne til 
rådighed: ”Hvis man gerne vil i gang med 
det her, så kan man hive fat i mig. Jeg har 
gjort fodarbejdet, lavet materialet og fået 
overblik over udstyret. Og så er man altid 
velkommen til at komme besøg hos os og 
se vores kørende røntgen”. 

Charlotte 
Graungaard Falkvard

Christian 
Gøttsch Hansen

VIL DU MØDE FORMANDSKABET? 
Siden efteråret har alle medlemmer kunnet møde Radiograf  

Rådets formandskab til en uformel snak om alt det, der fylder 
eller interesserer. Møderne med Charlotte Graungaard Falkvard 

og Christian Gøttsch Hansen foregår på Zoom. Hold øje med 
Radiograf Rådets facebookside og hjemmeside, hvor datoer og 

tidspunkter for åben konsultation annonceres.  
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Kære medlem

VI HOLDER STOR  jubilæumsfest  
DEN 21. MAJ 

Men det bliver klart  sjovest, hvis du også er med.
Læs mere og tilmeld dig på Radiograf.dk 

Kærlig hilsen
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VEJEN TIL MIN PH.D

      Christina Baun, forskningsradiograf

BLOG
//04

Christina Baun 
er radiograf 

og uddannet i 
Odense i 2007. 
Hun fik ansæt-

telse på Nu-
klearmedicinsk 

Afdeling på 
Odense Univer-
sitets Hospital 

umiddelbart 
efter og er i dag 
forskningsradio- 
graf på afdelin-
gen. Ved siden 
af sin gang på 

OUH er hun 
faglig rådgiver 

og strålebeskyt-
telsesekspert 
på Højgaard 

Hestehospital og 
strålingsansvar-

lig for Isotop-
laboratoriet på 

radiograf- 
uddannelsen på 
UCL i Odense. I 
november 2020 
begyndte hun 

at blogge om sit 
ph.d.-projekt, 
som handler 

om behandling 
af resistent 
brystkræft. 

Radiografen har 
fået lov at bringe 

indlæggene.

En omvej eller en 
genvej? Jagten på 

den røde tråd

er er gået lidt tid siden 
sidste update, men der er 
sørme også sket ting og 
sager.

Alle kender nok til, at man 
må skippe sin ellers fanta-

stiske plan A og ændre kurs til plan B eller C. 
Nogle gange opdager man det selv, og andre 
gange er man tvunget ud på nye veje af om-
stændighederne.

Mit spændende ph.d.-projekt har netop lavet 
sådan en omdirigering, en omvej eller måske 
faktisk en genvej….

Oprindeligt skulle projektet omhandle ud-
viklingen af en ny type radionuklidbehand-

ling til resistent brystkræft. Til dette formål 
havde jeg med visse udfordringer fået lavet 
en dyremodel i de fineste hunmus. Disse 
mus skulle hver uge have samme medicinske 
kræftbehandling som patienterne, og deres 
kræftknude i brystvævet skulle monitoreres, 
til den havde en vis størrelse, og den eksperi-
mentelle behandling kunne påbegyndes.

Det har bare vist sig, at tumoren voksede 
umanerligt langsomt, faktisk noget langsom-
mere end de forventede seks måneder. Det 
har taget næsten et år at udvikle en lille bitte 
knude i brystet hos musene. 

I al den tid er der naturligvis blevet udvik-
let et godt og kærligt venskab i den lille 
 museflok. 

De fine hunmus, da de stadig var unge. Man kan tydeligt se, at de er nusset helt nøgne i nakken. Man 
bemærker nok også den kærlige mus, som selv har fin pels i nakken

D
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VEJEN TIL MIN PH.D

En af musedamerne på 
sine ældre dage. Man 
ser tydeligt, at den er 
blevet nusset nok, og et 
langt arbejdsliv har sat 
sit præg, ligesom på 
os mennesker. Det vil 
ikke være relevant at 
starte behandling op, 
da musene vil dø af al-
derdom, inden effekten 
af behandlingen kan 
måles.

Faktisk var der en af musene, 
som blev for kærlig og nussede 
de andre mus i nakken uafbrudt, 
så de blev helt skaldede. Som I kan 
se på billedet, er man ikke i tvivl om, 
hvem der er den superkærlige mus. 

Nå, men efter et år med ugentlig be-
handling og en konstant nussen i nak-
ken så musene faktisk lidt slidte ud. Til 
gengæld havde de meget lidt kræft, men 
var blevet mega tamme. Jeg overvejede et 
kort moment at træne dem til forskellige 
tricks, bare for at bruge tiden fornuftigt. Jeg 
har netop læst om en super dygtig mineryd-
ningsrotte, der er gået på pension, så der er 
en vigtig position ledig for en gnaver. Det er 
bare bøvlet at træne herhjemme, da der er 
begrænset med miner. 

Nå, men jeg måtte sammen med min 
 vejleder konkludere, at denne dyremodel 
ikke er brugbar til ph.d.-projektet i den til-
tænkte form.

I mellemtiden havde jeg fået en ny smart kø-
benhavnerchef, Mikael, ved den prækliniske 
scanner. Mikael har været ude i den store ver-
den, hvor han har forsket og boet i både Asien 
og USA i en del år, og derfor kender han ikke 
længere til vores danske jantelov. Så, da jeg kla-
gede min nød i en af vores fælles kaffepauser, 
foreslog han straks: ”Hvorfor laver du ikke en 
§15 ph.d.? Du har jo alt, hvad der skal til?”. Nåå 
joo – svarede jeg, mens jeg tænkte, hvad pokker 
er en §15 ph.d.???

En §15 ph.d. (faktisk en §15 stk. 2) er en ph.d., 
hvor man ikke er indskrevet på ph.d.-skolen un-
der sin uddannelse, men man indsender sin af-
handling, når den er klar. Man skal stadig opfylde 
alle de samme betingelser som en alm. ph.d., 
såsom 30 ECTS i ph.d.-kurser, arbejde i et aktivt 
forskningsmiljø, undervise og formidle, udføre 
selvstændig forskning under vejledning samt 
have publiceret artikler og alt det jazz.

Jeg var dog noget i tvivl, om jeg kunne leve 
op til alle disse formaliteter, og hvad næste 
skridt kunne være. Derfor tog jeg et møde med 
ph.d.-skolen på SDU sammen med min forsk-
ningsleder. Forud for mødet havde jeg indsendt 
CV og fuld publikationsliste. Det var en mega 
optur, for jeg kunne vinge alle formaliteterne af, 
næsten….

Jeg har været så heldig at arbejde i et aktivt 
forskningsmiljø i mange år og har alle 

de kurser, undervisning, artikler, osv. som 
de krævede. Det eneste, der manglede, var 
den røde tråd i mine publikationer. Jeg har 
skrevet fire artikler selv og er med på 26 i alt. 
Men jeg må bryste mig af at være en ultima-
tivt tværfaglig radiograf, for mine artikler 
omhandler alt lige fra det super kvalitative 
felt i klinikken med kræftpatienters oplevelse 
af digitale scanningssvar til det megakvanti-
tative studie af SUV-værdier ved PET-scan-
ning og så helt over i udvikling af nye radio-
kemiske sporstoffer, som afprøves i celler og 
mus. Hmm.. så man kunne bestemt ikke lige 
se den røde tråd.

Efter en god dialog og en optimistisk plan er 
der nu lagt en ny plan A. Den inkluderer en 
artikel, jeg allerede har udgivet, samt første 
del af mit oprindelige ph.d.-projekt (publice-
res her i foråret) og til sidst en artikel, som 

binder det hele sammen baseret på noget 
forskning, vi har kørt i fællesskab ved siden af 
(publiceres over sommeren).

Så en omvej blev til en genvej, som forhå-
bentlig bliver til en ph.d.-afhandling, der efter 
planen afleveres om et år. 

Og den nye behandling til kvinder med resi-
stent brystkræft? Den udvikler vi videre på og 
optimerer celler og dyr, så det bliver en model, 
der er til at arbejde med og få resultater fra, 
også i min levetid!

...da jeg klagede min nød i en  
af vores fælles kaffepauser,  

foreslog han straks: ”Hvorfor laver  
du ikke en §15 ph.d.? Du har jo alt, 

hvad der skal til?”. Nåå joo – svarede 
jeg, mens jeg tænkte, hvad  
pokker er en §15 ph.d.???
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TEMA 
PATIENTKOMMUNKATION

a Mikkel Øberg 
skulle havet 
foretaget en 
hjerte-CT, blev 
han mødt af 
en radiograf, 
der forkla-
rede ham om 
undersøgelsen. 

 ”Radiografen spørger, om jeg har prøvet 
det før. Det svarer jeg nej til, og så får jeg 
en masse gode instruktioner om scan-
ningen og kontrastvæsken. At jeg ville 
føle noget koldt og så noget varmt. Men 
ikke et ord om strålingen. Og så lå jeg 
ellers og kørte frem og tilbage i scanne-
ren,” fortæller Mikkel Øberg. 

Mikkel Øberg studsede over den mang-
lende information om stråling, fordi han 
modsat de fleste patienter selv ved meget 
om netop det. Han er nemlig chef for Strå-
lingsbeskyttelse ved Dansk Dekommis-
sionering, der hører under Uddannelses- 
og Forskningsministeriet, og som står for 
at håndtere Danmarks radio aktive affald. 

Mikkel Øberg ved i kraft af sin stilling og 
uddannelse som helsefysiker og medi-
coingeniør mangt og meget om stråling, 
men det er som privatperson og patient 
i sundhedsvæsenet, at hans bekymring 
opstår, da han møder op til sin hjerte-CT. 

”Hvis man googler sådan en strålings-
dosis, kan man nemt støde på infor-
mation om, at det faktisk er en rigtig 

høj dosis, og at stråling er farligt og 
kræftfremkaldende. Og det gør folk. 
Derfor får vi hos Dansk Dekommissi-
onering også opkald fra patienter, der 
er nervøse for, hvad det betyder, at de 
har fået stråling under undersøgelser. 
Nogle fortæller, at de har fået at vide, at 
det ikke er noget at bekymre sig om, og 
at dosis er indenfor lovrammen. Men 
det fjerner ikke deres nervøsitet. 
For mig peger det på, at der er et 
formidlingsproblem,” 
siger Mikkel Øberg. 

Mens Mikkel Øbergs 
scenarie handler spe-
cifikt om formidling af 
strålingsdosis, taler 
det samtidig ind i det 
større spørgsmål om, 
hvordan det står til 
med radiografers kom-
munikation med pa-
tienter. Og ifølge Uffe 
L. W. Jakobsen, der er 
lektor på radiografud-
dannelsen ved UCL 
Erhvervsakademi og 
Professionshøjskole, bekræfter Mikkel 
Øbergs beretning, at der er et behov for 
yderligere fokus på patientkommunika-
tion indenfor radiografi: 

”Patientkommunikation handler blandt 
andet om omsorg og om at skabe en god 
oplevelse og trygge rammer. Og en del af 
det er, at man skal gøre tingene forståe-

Patientkommu-
nikation er den 
humanistiske 

del af vores fag, 
som stadig er 
ungt og endnu 
har et par bør-
nesygdomme.
Uffe L. W. Jakobsen, lektor på  
radiografuddannelsen, UCL. 

GIRAFSPROG OG  
USIKRET SAMTYKKE  

– ER DER KNAS MED PATIENTKOMMUNIKATIONEN?

Det halter med patientkommunikationen, hvis identifikation  
sammenblandes med samtykke, eller bekymringer ikke besvares. 
Patientkommunikation stiller krav til radiografers humanistiske 

faglighed, men er den faglighed stærk nok? 

lige og forudsigelige for patienten. Det er 
den humanistiske del af vores fag, som 
stadig er ungt og endnu har et par børne-
sygdomme,” siger Uffe L. W. Jakobsen, 
som blandt andet underviser i patient-
kommunikation, og som har bidraget til 
indholdet om patientkommunikation i 
bogen ’Humanisme i radiografi’. 

Ifølge Uffe Jakobsen er der sær-
ligt to aspekter af radiografers 

patientkommunikation, 
der kan være knas 
med: 

”Der er undersøgelser, 
der viser, at radiogra-
fer ikke er så gode til 
at forstå og bekræfte 
patienters informerede 
samtykke. Andre under-
søgelser viser, at radio-
grafer kommunikerer 
meget forskelligt. Nogle 
kommunikerer meget 
lidt, og nogle kommuni-
kerer rigtig meget.”
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Begge dele kan, understreger Uffe L. 
W.  Jakobsen, være problematisk. Og 
generelt er der en sammenhæng mellem 
radiografers faglige sikkerhed og graden 
af patientkommunikation, påpeger han: 

”Hvis man er fagligt usikker, har man en 
tendens til at kommunikere hurtigt og 
kort til patienten. Det kalder man foræl-
der til barn-kommunikation, fordi man så 
har en tendens til at formidle mere sty-
rende og dominerende. Modsat vil man, 
hvis man er fagligt sikker, kommunikere 
som voksen til voksen, hvor man slap-
per mere af og giver plads til patientens 
spørgsmål og bekymringer.”

Uffe L. W. Jakobsen oplever, at der blandt 
radiografer kan ske en sammenblanding 
af, hvad identifikation er, og hvad sikring 
af samtykke er. Og det kan betyde, at 
samtykket faktisk ikke sikres i radio-
grafens kontakt med patienten.

”Identifikation handler om at identificere 
patienten, proceduren og det rette sted 
på kroppen. 'Er du Knud Jensen med 
dette CPR-nummer, som skal have taget 
røntgen af højre knæ?' Men det er ikke det 
samme som at sikre samtykket. Sam-
tykke handler ikke kun om procedure, 
men om at patienten er informeret om 
risici, bivirkninger og komplikationer ved 
både at få foretaget undersøgelsen og ved 
ikke at få foretaget undersøgelsen, og 
det er en enormt væsentlig del af 
god patientkommunikation” ly-
der det fra Uffe L. W. Jakobsen. 

I patientkommunikation, hvor 
samtykket ikke sikres, eller 
hvor der ikke gives plads 
til patientens bekymringer, 
risikerer man altså, at der er 
information, patienten ikke 
får, eller spørgsmål, der ikke 
bliver besvaret. Og det var 
den slags problematiske 
scenarier, Mikkel Øberg 
kunne se for sig, da han 
selv skulle CT-scannes.

”Som sundhedsprofessionel tænker man 
måske, at det ikke er høje doser, for man 
er jo vant til det, og risikoen for at udvikle 
kræft er meget lille. Men når man googler 
stråling og kræft, får man som patient et 
helt andet indtryk. På den måde er der 

noget, der ikke stemmer overens. Og 
det kan være forvirrende og utrygheds-
skabende,” siger Mikkel Øberg. 

På mange afdelinger handler man ud fra 
en forventning om, at den henvisende 
læge har indhentet samtykket og infor-
meret i den forbindelse. Når radiografen 
møder patienten, bør det altså kunne an-
tages, at patienten allerede er informeret 
om undersøgelsens berettigelse og risici. 

Det er derfor udeluk-
kende radiografens 
ansvar at sikre det 
fortsatte samtykke  
– altså at patienten 
stadig er indforstået 
med den under-
søgelse, der skal 
foretages. Men så-
dan foregår det bare ikke altid i prak-

sis, fortæller Uffe L. W. Jakobsen. 

Det billede genkender Pernille 
Tanggaard Andersen, der er pro-
fessor i sundhedsfremme ved 

Institut for Sundhedstjene-
steforskning ved Syddansk 

 Universitet, og derfor 
handler god patientkom-
munikation ifølge hende 
også om at medtage en 
bevidsthed om den viden 

eller mangel på samme, 
som patienten kan have: 

”I dag kan alle google sig 
frem til sygdomme, symp-

tomer og behandlinger, og 
som sundhedsprofessionel må man være 
sig dette bevidst i mødet med patienten. 
En radiograf kan ikke sidde inde med al 
viden eller give patienten al viden. Derfor 
bliver et vigtigt aspekt af patientkommu-
nikation at udstyre patienten med kontek-

Man bliver nødt til at forstå deres 
livssituation for at kunne tale til 

dem i øjenhøjde. Ellers risike-
rer man at tale girafsprog, der 
går lige over hovedet på dem.

Pernille Tanggaard Andersen,  
professor i sundhedsfremme, SDU.

sten for deres viden. Hvordan gælder alt 
dette i deres tilfælde? Derfor er det afgø-
rende, at sundhedspersonale uddannes 
i at håndtere den information, patienten 
selv har – både hvis det er ingen, meget 
eller decideret forkert information,” siger 
Pernille Tanggaard Andersen. 

Hvornår samtykket er sikret, er et tolk-
ningsspørgsmål. Og netop derfor kræver 
radiografers kommunikation med patien-
ter en helt særlig, humanistisk faglighed. 

En faglighed, man ifølge Pernille Tang-
gaard Andersen skal have 

med fra sin uddannelse, 
og som skal understøttes i 

praksis: 

”I kommunikation, der sætter 
patienten i centrum, må man 

som sundhedsprofessionel 
møde det menneske, man 
sidder overfor. Man bliver 

nødt til at forstå deres livssitua-
tion for at kunne tale til dem i øjenhøjde. 
Ellers risikerer man at tale girafsprog, der 
går lige over hovedet på dem. Men det er 
næppe en indsats, som den enkelte sund-
hedsprofessionelle kan løfte alene,” siger 
Pernille Tanggaard Andersen.

Dette nikker Uffe Jakobsen genkendende 
til og peger på, at bedre patientkommuni-
kation blandt andet kræver en holdnings-
ændring: 

”Nogle siger, at der er travlt, og at der ikke 
er tid til at fokusere på patientkommu-
nikation og sikring af samtykke. Det er 
ikke nødvendigvis rigtigt, mener jeg. Man 
kan godt kommunikere effektivt uden at 
bruge meget tid på det. Og det går ud over 
det etiske, hvis noget andet skal priorite-
res over samtykke og kommunikation. 
Egentlig bør det være noget, man hele 
tiden forholder sig til”.   ■
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H VORDA N K L ÆDER UDDA NNEL SERNE  

R A DIOGR A FER PÅ TIL GOD  

PATIENTKOMMUNIK ATION?

I dag er der meget mere dedikeret undervisning i kommunikation end tidligere, og 
fem af uddannelsens ECTS-point er direkte knyttet til kommunikation. Det fylder 
med rette mere, fordi alt i vores faglighed jo drejer sig om mennesket, og kommuni-

kation er nøglen til at kunne forstå og oversætte teknologiens stemme. Jeg genkender proble-
met med, at identifikation og samtykke sammenblandes, og jeg tror, vi altid kan blive dygtigere. 
Radiografer opererer i en produktionshverdag, og lederne har også et ansvar for, at teorier og 
værktøjer får lov at fylde i praksis. I dag er patienter piloter i deres eget fly, og vi skal hjælpe 
dem med at navigere. Derfor må vi ikke antage, at de har fået alt at vide af andre. For fysiotera-
peuter og sygeplejersker fylder emnet ’fælles beslutningstagning’ meget i kommunikation, og 
det er måske den tankegang, der skal fylde mere for radiografer også. Vi skal turde hele tiden 
at udvikle os. Der er et samspil mellem uddannelserne og praksis, og det kræver en fælles ind-
sats at få en kultur, hvor der løbende er fokus på patientkommunikation.

K
atrine Borg-H

ansen 
uddannelsesleder for  
radiografuddannelsen på U

C
L

De studerende har kommunikations-
undervisning allerede på første seme-
ster, fordi vi ser det som en vigtig del, de 

skal introduceres til inden deres første klinikperi-
ode på andet semester. Kommunikation taler ind i 
mange elementer af faget – det er koblingen mellem 
teknologi, patient og radiograf, og det er vigtigt for 
både billed- og behandlingskvalitet og sikkerhed. 
Det er også særligt vigtigt, at vi har fokus på ikke 
bare at sikre patientens samtykke, men det infor-
merede samtykke. Det er selvfølgelig den henvi-
sende instans, der skal indhente samtykket til un-
dersøgelse og/eller behandling, men det er os som 
fagfolk, der ved, hvad undersøgelserne indeholder, 
og derfor skal vi sikre, at de har forstået, hvad de 
siger ’ja’ til. Det er vigtigt for faget at følge udviklin-
gen. Men jeg synes faktisk også, at vi har lavet en 
del justeringer omkring undervisningen i kommuni-
kation, så den matcher virkeligheden. Eksempelvis 
underviser vi i kommunikation gennem teknologi, 
fordi der er forskel på, om man taler direkte til en 
patient eller gennem en mikrofon i skanneren. 

Jeg synes, vi gør meget for at klæde 
de studerende på til patientkommu-
nikation. Selvfølgelig er der tekniske 

og naturvidenskabelige fag på uddannelsen, 
som ikke har meget at gøre med kommunika-
tion, men dét har til gengæld undervisning i 
både omsorg, etik og alt det andet, der spiller 
ind i mødet med patienten. Den rent teoretiske 
undervisning kan ikke stå alene, og der er også 
meget færdighedstræning på uddannelses-
institutionen. Vi har blandt andet træne-øve 
aktiviteter, hvor de studerende går op og ned 
ad trapper og trækker vejret gennem et sugerør 
for at få en fornemmelse af det fysiske aspekt 
ved at leve med lunge sygdom. For patientkom-
munikation handler om meget mere end det, vi 
siger. Så jeg synes, at det fylder meget – og det 
er ikke ment negativt. Men det betyder ikke, at 
vi ikke skal blive ved med at udvikle os. Der er en 
anden bevidsthed om det humanistiske i dag end 
da professionen opstod, og i takt 
med at teknologien udvikler sig, 
og mødet med patienten derfor 
også ændrer sig, skal vi selv-
følgelig lære at tilpasse vores 
møde med patienten.

Louise Møller  
uddannelsesleder for  
radiografuddannelsen på UCN

Anne-Mette Briand  
de Crevecoeur 
uddannelsesleder for  
radiografuddannelsen  
på KP

       Camilla Beer Arnsberg,  
kommunikationskonsulent            



Skriftlig 
kommunikation

Digital 
kommunikation

Kommunikation 
med fysisk 

tilstedeværelse

Den gode patient
kommunikation  
- en ABC

TEMA 
PATIENTKOMMUNIKATION

et er nemt nok at sige, at der 
skal være mere eller bedre 
patientkommunikation. Men 
hvad er god patientkommu-
nikation? Den gode patient-
kommunikation er autentisk. 
Sådan lyder det fra Jette 

 Ammentorp. Hun er professor og forsknings-
leder ved Center for Patientkommunikation på 
Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet. 

Hun er også en del af adskillige 
forsknings projekter og internatio-
nale netværk centreret omkring kom-
munikation mellem sundhedsperso-
nale og patienter, og så er hun forfatter 
til bogen ’Den gode patientsamtale’. Hvis 
man vil vide noget om komponenterne 
i god patientkommunikation, er Jette 
Ammentorp derfor et godt sted at 
starte.  

Men før vi kommer for godt i 
gang, er det væsentligt at sige, at 
patientkommunikation er flere 
ting, og man kan lidt forsimplet 
inddele det i skriftlig kommuni-
kation, digital kommunikation 
og kommunikation med fysisk 
tilstedeværelse. For radiogra-
fers vedkommende er patient-

Indkaldelser

kommunikation med fysisk tilstedeværelse 
den altdominerende form, og det er da også 
en kommunikationsform, der stille store krav 
til den sundhedsprofessionelle, forklarer Jette 
Ammentorp: 

”At den gode patientkommunikation i fysiske 
rammer er autentisk betyder, at man er til stede 
og nærværende. At man ikke er bange for at 
stille spørgsmål og bevare dem. Og den er til-
passet til den enkelte patient. Det kræver også, 
at man er i stand til at improvisere,” siger Jette 
Ammentorp. 

Men hvordan udfører man autentisk patient-
kommunikation i praksis? Ifølge Jette Am-

mentorp er der en lang række faktorer, både 
verbale og nonverbale, der spiller ind i 

Svar i digitale 
platforme

Telefonsamtaler

Video og lyd

Virtuelle samtaler

Vi skal yde god patientkommuni
kation. Men hvad er det  egentlig? 
Radiografen har  udspurgt en 
 professor, der har specialiseret 
sig i netop kommunikation mellem 
 sundheds personale og patienter. 

Patient 
kommunikation

      Camilla Beer Arnsberg, kommunikationskonsulent

C
hat og m

ail

korrespondancer

D
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sundhedsprofessionelles kommunikation med 
patienter. Sprog og ordvalg, stemme føring, 
øjenkontakt og præsentation, men også deres 
egen følelsestilstand har  betydning: 

”Hvis man ikke har god kemi med patienten og 
derfor bliver irriteret, eller hvis ens børn skreg 
hele morgenen, inden man kom på arbejde, 
påvirkes man også i patientkommunikationen. 
Derfor bør man være bevidst om sine følelser, 
og hvordan de kan indvirke på patientkommu-
nikationen, hvis ikke man selv griber ind,” siger 
Jette Ammentorp. 

Disse aspekter angår altså i høj grad, hvordan 
man kommunikerer. Et andet væsentligt aspekt 
er, hvad og hvor meget – hvor meget informa-
tion skal patienterne have?

”Generelt skal man fortælle mindre, end man 
tror, man skal. Undersøgelser peger på, at pa-
tienter husker cirka halvdelen af de informa-
tioner, de får. Man husker det, man anskuer 
som relevant for én. Derfor skal man som 
sundhedspersonale være et informations-
filter, så patienterne får de vigtigste infor-
mationer, og så det er de informationer, de 
husker. Og så skal man selvfølgelig henvise 
til, hvor de kan få mere at vide,” forklarer Jette 
 Ammentorp. 

Behovet for at sætte god patientkommunika-
tion på formel afspejles i den såkaldte Calgary- 
Cambridge guide. Guiden anvendes i dag i 
undervisningen på en lang række sundheds-
faglige uddannelser og efteruddannelser og 
er også i praksis en udbredt tilgang til patient-
kommunikation med fysisk tilstedeværelse, 
forklarer Jette Ammentorp:

”Guiden tager udgangspunkt i mere end 70 
mikrofærdigheder, der skal til for at have en 
god samtale. Den træner sundhedspersonale 
i, hvordan man forbereder sig, hvordan man ta-
ger imod patienten, og hvordan man involverer 
patienten i alle samtalens faser. Den går helt 
ned i detaljen omkring at strukturere samtalen 
og styre de forskellige dagsordenspunkter.”

Skønt overskriften lover en ABC til den gode 
patientkommunikation, er det dog langt fra 
så enkelt. Ifølge Jette Ammentorp er den gode 
patientkommunikation nemlig både individuel 
og behovsorienteret. Selvom man kan opstille 
opmærksomhedspunkter og redskaber, vil den 
gode patientkommunikation derfor altid i en vis 
grad bero på en vurdering af den enkelte patient: 

”Gennem tiderne har patientkommunikation 
ændret karakter. Det er gået fra at være syg-
domscentreret til at være patientcentreret, og 
i dag taler nogle om, at det skal være person-
centreret. At kommunikationen ikke alene 
skal tilpasses patienten, men patienten som 
person. Man skal med andre ord finde ud af, 
hvad det er for en person, man står overfor, så 
man hverken taler ned eller taler over hovedet 
på dem. Og det gør man bedst ved at aflæse 
alle de samme parametre, som man selv er 
opmærksom på i sin egen kommunikation. 
Man er opmærksom på deres informations-
mængde. Hvad ved de? I hvilket sprog for-
mulerer de selv det? Siger deres kropssprog 
noget, der ikke stemmer overens med det, 
de fortæller? Det er de hints, man må følge,” 
 konkluderer Jette Ammentorp. ■ 

Informationer

Mimik

Øjenkontakt

Præsentation

Sprog og ordvalg

Kropssprog

Følelsestilstand

Nærvær

Stemmeføring, tone 
og tempo

Patient 
kommunikation

Kommunikationen skal ikke 
alene tilpasses patienten, men 

patienten som person.
Jette Ammentorp, professor og forskningsleder ved Center for 

 Patientkommunikation på Sygehus Lillebælt og SDU.
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 ET PARADIGMESKIFT:  

Fra passiv  patient  
til aktør med ansvar
Engang var patienten en passiv part. Men i dag stiller idealet 
om, at patienten skal være i fokus, større krav til sundheds
professionelles kommunikation med patienter. 

Patient kommunikation 
skal fylde mere i sund-
hedsvæsenet, hvis ikke 

idealet om at sætte 
 patienten i centrum  

skal klinge hult.

adiograffaget er i sin 
oprindelse forankret 
en teknisk forståelse 
til at betjene maski-
ner og apparater. 
Men i dag betones 
 fagligheden ofte 

også i en humanistisk retning. 

Således hedder det blandt andet i 
UCN’s beskrivelse af radiografuddan-
nelsen, at “Arbejdet som radiograf 
 kombinerer både det teknologiske (…) 
og patientkontakt, hvor omsorg, respekt 
og indlevelse er vigtige egenskaber”. 

Og Radiograf Rådet valgte i 2017 
mantraet: “Radiografer er virtuose på 
teknologien. Derfor er der overskud og 
overblik til at være mennesker i rela-
tion til mennesker. Radiografer er også 
humanister”. 

Den humanistiske vinkling af, hvad en 
radiograf er og kan, kan anskues som 
ét blandt mange eksempler på et para-
digmeskift i sundhedsvæsenet, forkla-
rer Pernille Tanggaard Andersen, der 
er professor i sundhedsfremme ved 
Institut for Sundhedstjenesteforskning 
ved Syddansk Universitet: 

”Det er helt generelt for sundheds-
personale, at kommunikation får mere 
betydning. Det er en konsekvens af en 
længere udvikling indenfor sundheds-
væsenet, hvor der er sket et paradig-
meskift i anskuelsen af patienten fra 
at være passiv til at være en aktør, der 
deltager i sin egen pleje og behandling,” 
fortæller Pernille Tanggaard Andersen. 

sundhedsprofessionel sig ligeledes for-
klarer Pernille Tanggaard Andersen:

”Patienten skal klædes på til at løfte det 
ansvar, der ligger i at være en medspil-
ler i egen behandling. Som patient skal 
være informeret nok til at kunne forstå 
og vælge imellem sine muligheder. Der-
for får man som sundhedsprofessionel 
ansvaret for at udstyre patienten med 
de informationer, vedkommende har be-
hov for at kunne handle og vælge,” lyder 
det fra Pernille Tanggaard Andersen.

Ifølge Pernille Tanggaard Andersen er 
der stor forskel på, hvor godt patienter 
kan varetage dette ansvar, de har fået 
for deres sundhed og behandling. Og 
det er netop denne forskel i patient-
gruppen, der skal afspejles i kommuni-
kationen. Kort sagt kan man ikke sætte 
patienten i centrum, hvis man ikke ved, 
hvor patienten normalt står. 

Ifølge Pernille Tanggaard Andersen 
er der, selvom paradigmeskiftet er 
indtruffet, et stort efterslæb. Det er 
simpelthen svært at ændre på proce-
dure og arbejdsgange, så de passer til 
nye værdier og idealer. Der mangler, 
forklarer hun, løsninger og holdnings-
ændringer på et systemisk og struk-
turelt niveau, så kommunikation ikke 
længere anskues som en ’blød’ værdi: 

“Det kræver ressourcer og prioritering, 
hvis patientkommunikation skal have 
lov til at fylde mere. Men som jeg ser 
det, er det en nødvendighed, hvis ikke 
idealet om at sætte patienten i centrum 
skal klinge hult”. ■
 

Paradigmeskiftet ikke kommet sni-
gende. Det er nærmere født ud af flere, 
lange processer. I midten af det sidste 
århundrede var patientsynet helt ander-
ledes. Der herskede en instrumentel 
logik omkring, at patienten var en, man 
skulle tage sig af, og dette havde man 
fuldt mandat til i kraft af et solidt og 
hierarkisk autoritetssystem. 

Fra 1960’erne og frem blev dette 
imidlertid udfordret af nedbruddet af 
den traditionelle autoritetstro. Man 
begyndte at se fordelen i at inddrage 
patienten, som derfor mistede en grad 
af sin passivitet.  

Autoritetsgabet mellem patient og 
professionel blev med andre ord delvist 
udjævnet. En sideløbende udvikling med 
stigende uddannelsesniveauer og senere 
en informationsteknologisk revolution 
betød, at gabet i dag er erstattet af en 
fælles spillebane. Og dermed ændrer 
kommunikationen mellem patient og 
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INFORMATION OG INDDRAGELSE 

– hvordan  griber  
vi det an i  praksis?
Både på uddannelser og i sundhedsfaglige teorier fylder patientkommunikation mere og 
mere. Men hvordan opfattes patientkommunikation i praksis, og hvilke udfordringer møder 
man i dagligdagen? Radiografen har besøgt Herlev Hospital og talt med fem radiografer. 

SARAH ORTH

MR. 27 år, uddannet i juni 2020,  
ansat på Herlev siden  september 2020

”Det er  vigtigt  
at inddrage 
 patienten”

BO HOLM ANDERSEN 

DR/CT. 60 år, uddannet i 1987,  
ansat på Herlev i 28 år

”Den gode patient-
kommunikation  
er et samarbejde”

”Jeg synes, at det er essentielt, at man går op i sin patient-
kommunikation. Vi har at gøre med så mange forskellige 
individer, og vi har muligvis meget korte patientforløb, men 
alligevel kan vi gøre en stor forskel. Blandt andet synes jeg, 
at det er vigtigt at inddrage patienten. I MR er det vigtigt for 
undersøgelsen, at patienten er rolig, og hvis vi inddrager pa-
tienten i, hvad der skal ske, er de mere rolige og mere glade. 
En del af inddragelsen er at være informerende. Patienten 
skal ligge lang tid i scanneren, og der er mange mærkelige 

”God patientkommunikation er gensidig. Det giver en god 
oplevelse for både os og patienterne. Hvis man har svært 
ved at kommunikere med en patient, så bliver det som regel 
også en dårlig undersøgelse – ikke billedmæssigt, men 
menneskeligt. Det er ikke kun mig som radiograf, der skal 
kommunikere. Jeg skal også gerne tage imod fra patienten. 
På den måde er god patientkommunikation et samarbejde.  
Og det er væsentligt i alle møder med patienterne. Vi har jo 
en slags ’magt’ i den relation, og derfor har vi også et ansvar, 

lyde. Og faktisk har det betydning for scanningen, hvor 
informerende vi er. Jo mindre, vi informerer, jo flere gange 
trykker de på bolden og omvendt. Når patienten får en god 
oplevelse, får vi typisk også et bedre produkt ud af det. På 
den måde går patientkommunikation hånd i hånd med både 
patientoplevelsen og kvaliteten af undersøgelsen. Som ret 
nyuddannet i dag har man lært en masse teorier om syge-
pleje og patientkommunikation, og det er megaspændende, 
synes jeg. Men teorierne går lidt i glemmebogen, når man 
kommer ud i praksis. Så handler man bare på bedste vis. 
Personligt synes jeg, det kunne være spændende, hvis vi 
talte mere med vores kolleger om, hvordan vi griber patient-
kommunikation an. Det behøver ikke være så teoretisk eller 
formelt, men vi kunne lære af hinanden erfaringer og blive 
bedre på den måde. Vi kunne måske både give patienterne 
bedre oplevelser, og vi kunne måske også kommunikere 
mere effektivt i nogle situationer og på den måde få nogle 
patienter hurtigere igennem”.

og jeg synes, vi skal være et menneskeligt ansigt i sundheds-
væsenet. Derfor har der også været udfordringer ved, at vi 
alle har gået med mundbind i lang tid. Vi har ikke kunnet 
læse patienterne, og de har ikke kunnet læse os. Det viste 
virkelig, hvor vigtig den nonverbale del af patientkommuni-
kation er. Det kan også være svært at håndtere de korte pa-
tientmøder. Hvis vi laver røntgen af thorax, tager det måske 
tre minutter. Og mange af de patienter er der, fordi de har 
fået konstateret kræft, og man skal undersøge, om de har 
metastaser. Men man når ikke at knytte den samme relation 
til patienten på så kort tid, men man har jo stadig ansvaret 
for at gøre det til en tryg oplevelse. Og der kommer ens fag-
lighed virkelig på prøve. Og generelt er det ofte sådan i dag, 
at tiden er knap. Vi er ofte bagud og sjældent foran, og så 
kan man godt opleve, at man ikke har så meget tid til patien-
terne, som man kunne ønske sig. Og det er da et problem, 
specielt hvis patienterne føler, at der ikke er tid til dem, og at 
tingene skal jages igennem”.  
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Camilla Beer Arnsberg, 
 kommunikationskonsulent
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TEMA 
PATIENTKOMMUNIKATION

LISA KRISTIANSEN 

CT. 38 år, uddannet i Norge i 2007,  
ansat på Herlev siden 2007

”Empati er 
et vigtigt 
 udgangspunkt”

STIG WORM JENSEN 

MR. 48 år, uddannet i 2006, ansat på 
Herlev siden 2006

”Vi skal sørge for, 
at patienterne 
 følger sig trygge”

PERNILLE RAMBOW 

CT. 55 år, uddannet i 2001, ansat på 
Herlev siden 1997

”Vi skal vise,  
at vi genkender 
deres  situation”

”Kommunikation handler blandt andet om, hvordan vi 
spørger. Man kan have en tendens til at spørge ’har du 
fået kontrastvæske før?’, selvom man faktisk spørger for at 
bekræfte, at man har læst, at de har prøvet det før. Det kan 
give patienten indtryk af, at man ikke ved noget om dem. Så 
hellere sige ’jeg kan se, at du har prøvet det mange gange 
før, og er du helt med på, hvad der skal ske?’. Så viser jeg 
også, at jeg har set dig, og jeg ved, hvorfor du er her. Patien-
ter har meget forskellige behov, og man skal kunne læse 

”Jeg synes, at et vigtigt aspekt af patientkommunikation er, at 
patienterne skal føle sig trygge ved maskineriet og personalet. 
Og der er relationen meget vigtig, specielt også fordi vores 
møde med patienten er så relativt kort. Og det kræver jo af os, 
at vi er observante. Vi skal se og høre patienten og lynhurtigt 
danne os et indtryk og en vurdering, som er udgangspunktet 
for kommunikationen. Og så skal vi inddrage patienten, så 
de har en klarhed over, hvad der skal ske. Det er også med 
til at skabe tryghed. Når de skal ligge i en MR-scanner er det 

”Patientkommunikationen er tit kort, og patienterne er tit 
bange eller utrygge. Det er en af mine kæpheste, når vi har 
studerende, at vi skal forberede os på, hvem patienten er. 
Vi står her hver dag, og det er derfor tit det samme, vi laver, 
siger og gør overfor patienterne. Og det er en kamp ikke 
at lade det blive et samlebånd. For at modvirke det skal 
vi sætte os ind i patienten og kommunikere det videre til 
patienten. ’Jeg kan se, at du har prøvet at få kontrast før’ 

mennesker, så empati er et vigtigt udgangspunkt. Men det 
kræver også, at man er til stede. Hvis dine tanker er andre 
steder, kan du overse nogle tegn fra patienten, som du 
burde reagere på. Man vil gerne kunne tage sig tid til hver 
patient og give dem den bedst muligt oplevelse, men vi 
kører et stramt program. Men patienterne er også meget 
forstående – og det handler også om information. Bare 
det at gå ud og sige, hvis vi er 20 minutter forsinkede og 
’vi henter jer, så snart vi kan’. Så opstår der for patienten 
ikke de tanker om, hvorvidt man har glemt dem, eller om 
de er blevet overset eller registreret forkert. Der kan jo 
opstå tusind tanker, hvis ikke de får noget at vide, når de 
sidder på gangen og venter. Det ville være en god idé, hvis 
man med jævne mellemrum på afdelingerne har fokus på 
kommunikation. Der er meget teknik i vores fag, og det er 
også supervigtigt, men man skal jo ikke glemme menne-
sket i det hele. Hvordan vi møder patienter og taler med 
dem. Det er jo trods alt for dem, vi er her for”.

 utroligt vigtigt, at de føler, at man er der for dem, når man 
går ud af rummet under scanningen. Og der er mødet inden 
scanningen jo vigtig. Der bør vi være smilende, imødekom-
mende og informerende. Og vi skal tage hensyn til, at de kan 
være nervøse og bange, og at de har brug for at få tingene 
forklaret. Det er nogle grundlæggende egenskaber, vi som 
mennesker har, og som vi gør brug af i mødet med patien-
ten. Der er blevet mere og mere fokus på patientkommuni-
kation, og det er blevet mere teoretisk. Det mærker jeg også 
som klinisk vejleder for de studerende i MR. Jeg synes, at 
det er fint at have nogle teorier at støtte sig op ad, men jeg 
synes, at vores menneskelige empati er det vigtigste red-
skab. Men det er vigtigt, at der kommer mere fokus på kom-
munikation, for patienter bliver mere og mere vidende om, 
hvad der skal ske, før de kommer ind til en undersøgelse. De 
læser op og ned på Netdoktor, så vi skal også have blik for at 
berolige dem og bruges vores faglighed til på en fordomsfri 
måde at hjælpe alle de patienter, vi møder”. 

eller ’jeg kan godt se, at du plejer at få det dårligt af det, så 
vi går lidt ned i flow’. Det siger jeg til dem, og det viser, at 
der er styr på det, og at vi ved, hvem de er. Når vi er forbe-
redte og taler med patienten ud fra det, møder de også en 
genkendelse af deres situation. Og det er vigtigt, synes jeg. 
Før scanningen siger jeg også tit til patienter, at jeg efter 
undersøgelsen vil fortælle, om det gik fint, men at det ikke 
har noget med deres tilstand eller diagnose at gøre, men 
udelukkende kvaliteten af undersøgelsen. Jeg synes, det 
giver dem en forudsigelighed i, hvad der skal ske, og viser 
en forståelse for, at vi godt ved, at de er nervøse for svaret 
på undersøgelsen. Travlhed er altid en udfordring for den 
gode patientkommunikation. Men tid får vi nok ikke mere 
af. Til gengæld kunne man godt være bedre til at tale sam-
men mellem afdelinger, fordi det er en utrygt for patienten 
at opleve, at afdelinger ikke har koordineret, om der skulle 
lægges venflon eller lignende”.
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VI BLÆNDER IND PÅ 
 KVALITET OG 
 SIKKERHED
Vi roder i arkiverne i tiden op til foreningens 
50års fødselsdag og bringer artikler fra de 
første år. Dengang, vi hed FRD. Denne gang 
er den sidste i rækken, hvor vi kigger på 
 perioden op til 1990 – året, hvor fag bladet 
Kassetten udkom for sidste gang og blev 
 erstattet af Radiografen.
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        Claus Brix, fagchef

- RADIOGRAF RÅDET -

Sidst i 80’erne findes CT 
efterhånden på de fleste 
større sygehuse. MR spre-

der sig fra Hvidovre til Århus, som får 
to 1.5T MR-scannere sat op på det nye 
hospital i Skejby, mens Odense Syge-
hus må vente til 1991, 

før en 0.5T MR kan indvies. Kasset-
ten trykker en artikel fra fagbladet In-
geniøren 12/87, der bringer adskillige 
historier om grimme ulykker med den 
nye MR-teknologi. Ultralydsunder-

søgelser vinder også frem 
i radiografernes profes-
sion, men dog kun under 
lægefaglig supervision.

Med op til 10 sider med 
stillingsannoncer i 
Kassetten gav det et 
indtryk af den store 
efterspørgsel på de 

kompetente 
radio grafer. Da 
der tilmed var 
stor radiograf-
mangel i Norge 
og Sverige, 
havde radiogra-
fen frit valg på 

alle hylder, og da SKAT ikke sam-
kørte registre, tilbragte en del radio-
grafer deres ferie på en skandinavisk 
røntgenafdeling.

Slutningen af 80’erne bød også på en 
premiere: Systematisk kvalitetskon-
trol. Tidligere tilkaldte man en tekni-
ker, når man havde taget et billede om 
adskillige gange, men nu begyndte de 
store afdelinger at sætte kvalitetssik-
ring i system – film var dyre, og der 
kunne også spares stråler - ALARA 
princippet så dagens lys.

Radiograferne får i 80’erne special-
funktioner og kan blive 1. assisten-
ter, men der er stadig lang vej til 
de ledende stillinger, og det fylder i 
debatten i Kassetten i 1990: Her får 
vi som profession uventet hjælp fra 
en ledende sygeplejerske – vi bringer 
denne gang indslaget. 
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Synspunkt:  
Lige muligheder  
for radiografer

I Sygeplejersken nr. 10/1990 har oversygeplejerske på Københavns Amts Sygehus i Glo-strup, Røntgen- og ultralydafdeling, Inger Overgaard følgende synspunkt, som vi har fået lov til at bringe i Kassetten af redaktionen af Sygeplejersken samt af Inger Overgaard.Hvorfor skulle radiograferne med den rette videreuddannel-se dog ikke kunne blive gode ledere?

I Sygeplejersken 10. januar 
1990 var der en reportage om sygeplejen i en røntgenafdeling. Den beskrev på udmærket vis den sygepleje, som vi alle ved, patienten har brug for sidelø-bende med den teknisk perfekte undersøgelse. Det, der får mig til at gribe pennen, er den ensidige propaganda for røntgensygeple-jersken og imod radiografen! Min baggrund for at udtale mig om dette er 29 års arbejde som røntgensygeplejerske, heraf de sidste 7 år som oversygeplejer-ske på røntgen- og ultralydafde-lingen, Københavns Amtssyge-hus i Glostrup.

Hvor mange sygeplejersker er mon klare over, at radio-grafuddannelsen i Danmark har eksisteret i 21 år? Det er naturligt, at indførelse af en ny uddannelse, en ny medar-bejdergruppe skal give begyn-dervanskeligheder, men hvor længe skal vi dog blive ved med det slagsmål?

Radiograferne har en 3-årig uddannelse specielt rettet 
mod arbejdet i en billeddiagno-stisk afdeling, og heri er også indlagt uddannelse i basal sy-gepleje. Jeg har bestemt intet imod røntgensygeplejersker, men hvorfor skulle vi være de eneste, der er i stand til at 

forstå patientens behov? Der er gode røntgensygeplejersker og gode radiografer, og der er det modsatte.

Det er på høje tid at man i 
Sundhedsstyrelsen i Dansk Sygeplejeråd og hos vore 
arbejdsgivere i amterne finder ud af, hvem der skal varetage det radiografiske arbejde.
Der er tre muligheder:
1. Røntgensygeplejersker, der får en bred billeddiagnostisk videreuddannelse.
2. Radiografer der får mulig-

hed for en videreuddannelse inden for pædagogik, eventu-elt også noget mere sygeple-je. Der er nemlig stadigvæk efter 21 år ikke tilvejebragt nogen videreuddannelses 
mulighed for radiografer 
i lighed med den, sygeple-
jersker har på Danmarks 
Sygeplejerskehøjskole.

3. Lige muligheder for, at man med begge uddannelser kan arbejde på de billeddiagnosti-ske afdelinger. Jeg går abso-lut ind for mulighed nr. 3!

I dag er det sådan, at man fra arbejdsgiverside mange steder har sat normeringerne til 50 pct. radiografer. Dette har man gjort uden nogen som helst faglig begrundelse, men det er jo så let at dividere med 2! I hverdagen betyder det, at man kan blive nødt til at ansætte en mindre kvalificeret af den ene kategori, i stedet for en mere kvalificeret af den anden, blot 

fordi det står i normerings-
tallene. I årenes løb har jeg haft kontakt med radiografer i mange lande, dels gennem den internationale forening, dels gennem WHO. Er det ikke fan-tastisk, at radiografer i Austra-lien har fundet ud af at udøve nøjagtig den samme sygepleje i en røntgenafdeling, som den vi sætter så højt? Og helt uden hjælp fra danske sygeplejer-sker! Det er ikke første gang, jeg som i omtalte artikel hører en chefsygeplejerske udtrykke betænkelighed ved at ansætte en radiograf som afdelingsle-der. Hvorfor skulle radiografer-ne med den rette videreuddan-nelse dog ikke kunne blive gode ledere? På røntgen- og ultra-lydafdelingen, K.A.S. Glostrup, har vi 2 afdelingsradiografer. Pragtfulde piger, som jeg nødig ville undvære.

For 21 år siden var der over 300 ansøgere til 20 elevplad-ser på radiografskolen. I dag kniber det at få kvalificerede ansøgere. Det kan vel ikke 
undre nogen, når man forsat blokerer for deres videreud-dannelse og avancement. Lad os dog få standset denne krig inden det ender med, at de dygtigste medarbejdere slet ikke vil arbejde i de billeddiag-nostiske afdelinger. Og frem for alt, kære sygeplejerske-kolleger, lad være med at tage patienten og dennes behov som gidsel i et spil, der ligner brødnid.

I 80'erne overtog 
FRD den engelske 

badge-kampagne 
'Radiographers know 
all the best  positions' 

med badge -teksten 
'Radio grafer kender 
de bedste stillinger'.



Mille GiehmReese,  
forhandlingskonsulent
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ens vi stadig er ved at 
tørre det sidste frost af 
næsen, er det allerede 
tid til at planlægge 
dette års sommerfe-

rie. Måske skal du sydpå for første gang, siden 
Covid-19 gjorde sit indtog over os alle? Vi vil 
hjælpe dig med at få et overblik over de regler 
og begreber, der er vigtige, når du skal plan-
lægge din sommerferie.

Vi har været vant til, at vi den 1. maj fik stillet 
fem ugers ferie til rådighed, og vi behøvede 
ikke tænke mere over det - men sådan er det 
ikke længere. Den 1. september 2020 trådte 
den nye ferielov i kraft, og vi har nu samtidig-
hedsferie, hvilket betyder, at du hver måned 
optjener 2,08 feriedage (for en fuldtidsansat), 
som du kan bruge allerede den efterfølgende 
måned. Du har stadig fem ugers ferie på et år. 

Efter den nye ferielov løber optjeningsåret fra 
den 1. september til den 31. august. Afholdel-
sesåret løber fra den 1. september til den 31. 
december det efterfølgende år, og det vil sige, 
at du har 16 måneder til at afholde ferie i. 

Med samtidighedsferien betyder det, at du 
skal tænke mere over, hvordan du bruger din 
ferie, så du kan holde en længere sammen-
hængende ferie. En god huskeregel er, at det 
tager cirka otte måneder at spare sammen til 
tre ugers ferie. 

Hvis du ikke har holdt noget ferie fra septem-
ber 2021 til marts 2022, har du 14,56 dages 
ferie. Men mange af os har jo holdt noget 
ferie i den periode. Brugte du eksempelvis 
nogle feriedage i forbindelse med julen? 
Måske har du holdt vinterferie? Det er derfor 
vigtigt, at du regner på, hvor mange dages 
ferie du har brugt siden september 2021, så 
du ved, hvordan og hvor meget ferie du skal 
spare sammen, og hvornår du kan holde tre 
ugers sommerferie.   

Yderligere feriedage 
Det er muligt, du har krav på mere ferie end 
de fem uger, ferieloven giver dig ret til. Disse 
feriedage kan have mange navne, men mest 
kendt er måske den sjette ferieuge. Fælles 
for dem alle er, at du kun har ret til dem, hvis 
der er indgået en aftale herom. Det kan være, 

 DEN NYE FERIELOV:

?
Efter overgangen til samtidighedsferie er der flere ting, 
du skal have styr på, når du skal planlægge din sommer
ferie. Vi giver dig et overblik over optjeningsperiode, 
 afholdelsesår, sygdom og ferie på forskud.

Sommer fer ien
2022 

Har du styr pa 

M
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det fremgår af din overenskomst, din kontrakt 
eller i virksomhedens personalehåndbog. 
Hvor mange feriedage, du har ret til, varierer 
meget. Nogle har fem feriedage yderligere, 
nogle har måske kun én. Det er derfor en god 
idé, at du tjekker op på dette. 

Det er ikke sikkert, du optjener de yderligere 
feriedage på samme måde, som du optjener 
ferie efter ferieloven. Hvordan de optjenes, og 
hvad der sker med dem, hvis ikke du afholder 
dem, vil fremgå af aftalen. 

Ferie på forskud
Men hvad nu hvis du ikke kan nå at optjene 
15 feriedage, inden du skal til Mallorca med 
hele familien i juli? Bare rolig - der er ingen 
grund til at gå i panik. Efter den nye ferielov 
har alle arbejdsgivere mulighed for at indgå 
en aftale om at låne deres medarbejdere fe-
riedage, før de er optjent. De lånte feriedage 
vil blive modregnet i takt med, at du løbende 
optjener dem. 

Dette er en dejlig mulighed for at kunne holde 
ferie på det ønskede tidspunkt, men det kræ-
ver i endnu højere grad, at du holder styr på, 
hvor meget ferie du optjener. 

Det er en betingelse for at kunne holde 
 ferie på forskud, at den kan ’tilbagebetales’ 
i samme ferieår – altså ved udgangen af 
august 2022.

Feriehindring
Der er tale om feriehindring, hvis du bliver 
syg, før din ferie starter. I sådanne tilfælde er 
du ikke forpligtet til at afholde din ferie. Du 
skal derfor give din arbejdsgiver besked om, 
hvorvidt du vil afholde din ferie og dermed 
blive raskmeldt, eller om du vil have ferien 
erstattet. Ønsker du ikke at afholde den, skal 
du naturligvis møde tilbage på arbejde, så 
snart du er rask. Du kan som udgangspunkt 
ikke holde ferie eller rejse til udlandet, når du 
er sygemeldt.

Hvis du bliver syg, mens du holder ferie, har 
du først ret til erstatningsferie, når du har 
været syg i fem dage i din ferie. Du har selv 
bevisbyrden for, at du har været syg, og du har 
selv ansvaret for at meddele din arbejdsgiver, 
at du er syg ved første sygedag. 

Barsel er ligeledes en feriehindring. Du kan 
derfor ikke afholde ferie, samtidig med du er 
på barsel. Har du spørgsmål hertil, anbefaler 
vi, at du tager kontakt til Radiograf Rådet. ■

?



FAGLIGT NYT FRA UDLANDET
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Hvad gav anledning til jeres  
undersøgelse af MR-sikkerhed?
”Først og fremmest ville vi gerne vide, hvilke 
hændelser der er dokumenterede. Hvordan 
skete de, hvad var omstændighederne, og 
hvad kan vi lære af dem? Men så havde vi også 
en mistanke om, at der er mange hændelser, 
der ikke bliver rapporteret. Hvad er de for 
 nogen, hvor mange er der, hvad kan vi lære  
om dem?”

Hvad er ifølge dig de største  
problematikker omkring MR-sikkerhed? 
”Når der sker noget virkelig alvorligt, og nogen 
kommer til skade, så bliver hændelsen an-
meldt. Men der er mange close-up begivenhe-
der eller ’close calls’, som ikke bliver rappor-
teret. For eksempel, hvis du tilfældigvis tager 
en saks med ind i MR-rummet, den flyver ind 
i tunnelen, men skader ikke patienten. Ingen 
kom til skade, ingen så noget. Og det bliver 
altså ikke anmeldt, det er ikke dokumenteret, 
og vi kan ikke lære af hinandens fejl.”

Det var i forvejen kendt, at der er proble m-
atikker omkring MR-sikkerhed.  Hvilken  
ny viden bibringer jeres  undersøgelse? 
”Hvad vi ikke vidste, og som overraskede os, 
var, at kun en tredjedel af hændelserne er 
dokumenterede. Resten sker under ’radaren’. 
Dem er der mange af! Og det er hændelser, der 
kan få katastrofale konsekvenser. En anden 

ting, vi ikke vidste, var, at mange er utrygge 
ved radiologens viden om MR-sikkerhed og for 
eksempel implantater – af de 13 radiografer, 
jeg besøgte, følte kun én sig tryg ved radio-
logens viden. Vi arbejder som et team omkring 
MR-undersøgelser, og vi skal føle os trygge ved 
hinandens viden. Så uddannelse var en ting, 
der var efterspurgt.”

I skriver i artiklen, at kun halvdelen af de 
 undersøgte steder havde implementeret 
EU-direktiverne om MR-sikkerhed.  
Hvad er årsagen til dette, tror du? 
”Det er svært at sige, men det er nok uviden-
hed. Oplysningerne er ikke blevet frigivet. 
I Sverige er det en særlig myndighed, der 
bestemmer og fører tilsyn. Så vidt jeg ved, har 
den myndighed ikke kontaktet hospitalerne. Og 
sundhedspersonalet ved ikke, at det findes.”

Der er generelt meget fokus på CT-sikkerhed, 
strålingsdoser osv. Hvorfor tror du, at  
MR-sikkerhed er så relativt underbelyst? 
”Jeg tror,   det har med love og regler at gøre. 
Der er ansatte fysikere, som skal måle og rap-
portere, hvor meget stråling der udsendes. Og 
alle kender for eksempel ALARA-princippet. 
Men der er ikke noget særligt personale eller 
simple tommelfingerregler for MR. Mange 
mennesker kan finde det svært og komplice-
ret med MR, og så dukker man sig måske for 
problemet.”

UNDERSØGELSE:  

MR-sikkerheden 
halter og kræver 
mere uddannelse

Johan Kihlberg står i spidsen for den forskergruppe, der i februar 
vandt AuntMinnie 2022prisen for årets bedste videnskabelige artikel. 

 Vinderartiklen omhandler en undersøgelse af MRsikkerhed,  
som bød på flere overraskelser.

OM VINDER
ARTIKLEN

Johan Kihlberg, Boel 
Hansson, Annika Hall, 
Anders Tisell og Peter 
Lundberg står bag 
artiklen ‘Magnetic 
resonance imaging 
incidents are seve-
rely underreported: 
A finding in a multi-
centre interview 
survey’, der blev bragt 
i  European Radio-
logy i juli 2021. Nu 
har  artiklen ligeledes 
vundet  Aunt Minnies 
2022- prisen for ‘Scien-
tific paper of the year’.

Artiklen, som Johan 
 Kihlberg og hans 
kolleger har forfattet, 
beskriver deres under-
søgelse af forekomsten, 
karakteren af og årsa-
gerne til MR-ulykker. 
Undersøgelsen er fore-
taget blandt svenske 
radiografer ved både 
en semistrukturerede 
spørgeskemaunder-
søgelse og interview af 
ansvarshavende radio-
grafer ved 13 kliniske 
MR-enheder. Under-
søgelsen konkluderede, 
at MR-hændelser kan 
have katastrofale kon-
sekvenser, men at langt 
de færreste hændelser 
formelt rapporteres, 
og at der er både et 
behov for og et ønske 
om mere uddannelse i 
MR-sikkerhed. 

AuntMinnie.com er 
et online forum og 
nyhedsmedie, der 
beskæftiger sig med 
radiologi og relaterede 
mener og fag. Hver år 
uddeles de såkaldte 
’EuroMinnie Awards’ 
til blandt andet den 
mest indflydelsesrige 
radio logiske forsker, 
den mest indflydelses-
rige radiograf og den 
bedste videnskabelige 
artikel. 

        Camilla Beer Arnsberg, kommunikationskonsulent
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Nye  vejledninger om  
patient dosimetri
Sundhedsstyrelsens afdeling for 
 stråle beskyttelse, SIS, er på   
trapperne med to nye vejledninger:  
’Patientdosimetri – børn’  
og ’Patientdosimetri – CT’.

Der er indsamlet patientdoser for 
CTundersøgelser af voksne og 
udvalgte røntgen og CTunder
søgelser af børn. På baggrund 
af disse doser er der fastsat nye 
reference doser for en række 
 under søgelser.

Referencedosis er et fastlagt 
 nationalt dosis niveau, som en under
søgelse på en standard patient for
ventes at holde sig under.

Indsamlingen af doser for børn 
er sket som en del af et nordisk 
 samarbejde mellem  Danmark, 
 Island, Norge og Sverige.

I skriver i artiklen, at radiografers videns-
niveau omkring MR-sikkerhed generelt er 
meget lavt, og at dette kan føre til alvor-
lige skader. Hvad er primærårsagerne til 
 radiografers manglende viden? 
”Respondenterne følte selv, at de havde 
brug for mere uddannelse, og på de direkte 
spørgsmål om, hvordan man kan reducere 
for eksempel energi, lyd og nervestimulation, 
vidste flertallet ikke, hvordan de skulle gøre. 
Det kan skyldes, at de fleste radiografer ikke 
har læst meget om MR på deres grundud-
dannelse, men de fleste informationer har de 
fået fra den respektive leverandør eller fra 
deres kolleger. Faktisk havde 68 procent af 
respondenterne bestået et kursus i MR. Men 
alligevel følte de sig ikke fuldt uddannede. 
Der er en konstant og rivende udvikling, og 
jeg tror ikke, at alle er med.”

Hvilken betydning har det, at en  
artikel om MR-sikkerhed har vundet  
AuntMinnie prisen? 
”Jeg håber, det sætter lidt fokus på MR-sikker-
hed. Vi plejer at sige, at MR er en sikker 
modalitet, den har ingen ioniserende stråling 
og forårsager ikke kræft. Men alvorlige begi-
venheder sker alligevel. Ved at være opmærk-
som på dette kan man håbe, at risikobevidst-
heden øges, og så får vi sikre MR-enheder”. ■

JOHAN  KIHLBERG
Født år 1970

Uddannet sygeplejerske i 1996, 
radiograf i 1999 og ph.d. i 2017. 
Arbejder som teamleder i MR på 

Universitets hospitalet i Linköping 
og er tilknyttet Linköpings Univer-
sitet og Center for Medical Image 
Science and Visualization (CMIV) i 

Linköping, Sverige. 
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Introduktion 
Forord 
En CT-skanning er blandt de enkeltundersøgelser som bidrager med højest stråledosis til 

patienterne. Antallet er CT-skanninger stiger år for år nationalt og internationalt, så derfor 

har Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS), fokus på udviklingen i stråledoserne. Re-

ferencedoserne er nu opdateret for en række diagnostiske CT-undersøgelser, således at 

afdelingerne kan vurdere deres eget dosisniveau og optimere deres protokoller på et 

bedre grundlag. 
Den mest effektive form for strålebeskyttelse opnås ved, at den enkelte undersøgelse er 

berettiget, og at personalet er veluddannet og bevidste om den stråledosis en CT-skan-

ning påfører patienten. Dette gælder både den henvisende læge og personalet på afde-

lingen. 

Referencedoserne er fastlagt på baggrund af indsamling i 2018 af patientdoser i 2016-

2017 for hele landet. Vi har fået data fra over 90 % af CT-skannerne, der var i drift på da-

værende tidspunkt. 
Referencedoserne i denne udgivelse omhandler diagnostisk radiologi. Der er fastsat en 

national referencedosis for de undersøgelser, hvor den indsamlede data har været til-

strækkeligt og har givet et validt grundlag. 
Resultaterne fra PET/CT og SPECT/CT er ikke medtaget i denne udgivelse, men vil blive 

udgivet i en separat vejledning for nuklearmedicin. Patientdosimetri For alle undersøgelser skal der udføres patientdosimetri.1 Ved undersøgelserne skal do-

ser til patienten holdes så lave som muligt, men tilstrækkelige til at være forenelige med 

de ønskede diagnostiske resultater. Patientdosimetri er forudsætningen for at kunne ar-

bejde systematisk med billedkvalitet, optimering og referencedosimetri. 
Denne udgivelse indeholder vejledning i indsamling og vurdering af egne målinger op 

imod referencedoser. 
Referencedoser Nationale referencedoser er et fastlagt dosisniveau, som en afdelings repræsentative do-

sis for en given undersøgelse forventes at holde sig under. 
Der er fastsat referencedoser for 6 typer CT-undersøgelser og vejledende referencedo-

ser for 2 typer CT-undersøgelser. 

 
1 Bek. nr. 669/2019, § 65, stk. 1. 
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1. Baggrund 

1.1. Indsamlede doser 

Referencedoserne i denne vejledning er fastsat på baggrund af patientdoser indhentet i 

et tæt samarbejde mellem Danmark, Sverige, Norge og Island, hvor i alt 31 hospitaler har 

indsendt data. Hospitalerne blev bedt om at indberette grundlæggende data for mindst 

10 patienter (oprindelig 20 patienter). Der er indsamlet data fra 1722 røntgenundersøgel-

ser for børn mellem 0 og 16 år. Børn indlagt på neonatalafdelinger var ikke inkluderet i 

indsamlingen. 

Patientdoserne for de konventionelle undersøgelser er indsamlet som arealdosis, dvs. 

indgangsdosis gange areal, såkaldt Air-Kerma-Dose (KAP) i enheden Gy·cm². Patientdo-

serne for CT-skanningerne er indsamlet som CTDIvol (mGy) og DLP (mGy·cm). 

Den største kohorte var på konventionel stående eller siddende thorax optagelse samt 

oversigt over abdomen (ca. 350 undersøgelser i hver gruppe). Den mindste kohorte var 

på CT af thorax (121 undersøgelser). De konventionelle siddende/stående thorax-under-

søgelser, samt CT af abdomen bestod af de tungeste patienter med en gennemsnitlig 

vægt på ca. 35 kg. De konventionelle liggende thorax-undersøgelser, samt bækken/hofte 

optagelserne bestod af de letteste patienter med en gennemsnitlig vægt på omkring 

10 kg. 

Det var oprindeligt planlagt at indsamle doser for undersøgelser i perioden 1. marts til 

1. september 2018, men for at opnå tilstrækkeligt med data i alle 4 lande blev det nød-

vendigt at forlænge perioden ind i foråret 2019. 

Trods den forlængede periode for indsamling af data viste det sig umuligt at opnå til-

strækkelige data for alle de ønskede undersøgelser. For undersøgelsestyperne ’totalske-

let’ (Battered child) og MCU, miktions-cysto-urethrografi var der for få, eller ingen, data 

indsamlet. Og for CT-skanninger af ansigtsskelet, lunger og traume-patient var data-

grundlag ligeledes enten for småt eller ikke tilstede. 

De fuldstændige detaljer om udledning af diagnostiske referencedoser (DRL) for pædiat-

riske konventionelle røntgenundersøgelser samt CT-undersøgelser såvel i form af vægt-

baserede referencedosiskurver som i form af diagnostiske referencedoser for vægtgrup-

per kan findes i de videnskabelige publikationer om projektet, se Referencer. 

I figurerne er Finland brugt som ’sammenligningsland’. Finland har ikke deltaget i det fæl-

les nordiske projekt, da de allerede tidligere havde indsamlet doser for tilsvarende under-

søgelser. 
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Mindeord for to store personligheder
I slutningen af februar gik to historiske figurer i Radiograf Rådet 
bort. Anette Rosenklint og Gladys Geertsen var begge radiogra
fer, der med liv og sjæl kæmpede for radiografers vilkår som  
både tillidsrepræsentanter og medlemmer af hovedbestyrelsen.

At skrive mindeord om mennesker, der 
har betydet så meget, som både Anette 
og Gladys har, yder dem ikke den fulde 
retfærdighed og er på ingen måde ud-
tømmende. Hver især er de en følelse 
tæt på hjertet, og de er en del af mig, 
og selvfølgelig kan det ikke formidles 
fuldt. 

Det er med stor sorg og tungt hjerte, at jeg har modtaget med-
delelsen om, at Anette Rosenklint har ladet sig omfavne af dø-
den den 23. januar 2022. Anette var på ingen måde færdig med 
livet, men hun vidste, hvor sygdommen ville føre hende hen.

Hendes store kærlighed, Stig Lilliendahl, som hun dannede 
par med siden 2012, og deres tre hunde, Harley, Sofus og 
Chino betød alt for hende. Hun var målbevidst i sine be-
stræbelser på at få ordnet alt, så Stig og drengene, som hun 
kaldte hundene, kunne nyde tilværelsen uden besvær, når 
hun ikke længere selv var her. De skal have det godt.

Anette var radiograf i både sjæl og sind fra hun blev færdig- 
uddannet i 1989. Hun var en mangeårigt skattet tillidsre-

Det er med stor sorg og medfølelse, at jeg har modtaget 
meddelelsen om Gladys Geertsens alt for tidlige død den 
21. februar 2022.

Gladys blev uddannet radiograf i 1977, og hun har været med-
lem af Radiograf Rådet lige så længe. Da Gladys gik på efterløn 
i 2018, havde hun slået sine charmerende folder på Frederiks-
sund Sygehus, og hun havde i årtier og kun med korte pauser 
gjort sig gældende som både TR, Regionsformand i Hoved-
staden og dermed i hovedbestyrelsen. Hendes hjerte bankede 
særligt for arbejdsmiljøet, og HB havde udpeget Gladys til at 
have ansvar for området. Og Gladys arbejdede hårdt og målret-
tet på at give arbejdsmiljørepræsentanterne viden og inspira-

ANETTE HOLDT DEN 
FAGLIGE FANE HØJT

GLADYS GAV SIN TID FOR 
DET GODE ARBEJDSMILJØ

Gladys Geertsen 
var en farverig og 
virkelysten per-
son, der gennem 
mange år præ-
gede Radiograf 
Rådet. Blandt 
andet kæmpede 
hun for det gode ar-
bejdsmiljø og insi-
sterede på bedre 
uddannelse af 
arbejdsmiljø-
repræsen-
tanter.

præsentant, der arbejdede døgnet rundt, og hun bidrog i 
rigt mål til arbejdet i Radiograf Rådets hovedbestyrelse og 
ikke mindst i driften af vores Region Hovedstaden, hvor 
hun har været både formand og næstformand. Anette 
meldte sig ind i Radiograf Rådet i 1986.

De af jer, der har arbejdet sammen med og har haft Anette 
som tillidsrepræsentant på Gentofte Hospital, behøver blot 
at kaste et blik på en lønseddel for at mindes hende. Der er 
nok et tillæg eller to, som Anette har kæmpet hjem til jer.

Det er noget af det, der var så kendetegnende for Anette. 
Hun havde en evne til at bide sig fast og holde ved, når hun 
satte sig noget for. En sag var aldrig slut eller tabt for Anette. 
Der var altid en detalje, der kunne arbejdes mere med. Hun 
kunne altid finde et nyt lille hjørne at kaste sig over, og ofte 
fandt hun detaljen, der kunne ændre en sags udfald. Hun 
var utrættelig, principfast, uselvisk og vedholdende.

      Charlotte Graungaard Falkvard, formand for Radiograf Rådet
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Mindeord for to store personligheder
Men jeg synes, at Anette og Gladys 

fortjener et lille afsnit sammen, når nu 
virkeligheden er, som den er.

Farverige og underholdende var de. 
De havde et nærvær, som vi andre nød 
godt af. Deres hjerter bankede for ’den 
lille mand med madpakken’, og de gav 
det hver deres udtryk. Men ingen kan 

være i tvivl om deres intentioner og 
prioriteringer.

De stillede begge to store krav til sig 
selv, men forventede ikke så meget af 
andre. De havde begge et fokus, der 
rakte langt ud over dem selv.

Sorg er den dybeste ære, glæden 
kan få. Uden glæde, ingen sorg. Disse 

to livstykker skabte så meget liv og 
glæde, og derfor sørger jeg, og derfor 
savner jeg dem.

Jeg håber, der er godt, hvor Anette og 
Gladys er nu. Og hvis der er en besty-
relse, så er de snart valgt ind og i gang 
med at gøre sig gældende.

Tak for alting – tak.

I regionsbestyrelsen blev der diskuteret, og selvom der 
ikke altid var enighed over hele linjen, så var hun altid klar 
til at hygge bagefter og drak gerne en øl og spiste et stykke 
smørrebrød med kollegerne. Hun var en kæmpe 
inspiration for sine kolleger i regionsbestyrelsen, 
der måtte tage over, da Anette måtte stoppe.

Jeg vil altid huske Anette som det livfulde væsen 
hun var til det sidste. Hendes selskabelige gen 
var uovertruffet. Igennem årene var hun 
garant for, at en fest ikke behøver at 
slutte, bare fordi baren lukker, og der 
var altid forsyninger bagi hendes bil.

Der er så meget at takke Anette 
for, og hun vil blive savnet. Tak for 
alt, hvad du gav, og alt hvad du var, 
Anette – du gjorde sgu en forskel.

Ved  
kon-

gressen i 
2020 donerede 

Anette Rosenklint 
en fane til Radiograf 

Rådet, som blev overrakt 
formandskabet i foråret 2021. 

Et røntgenrør er broderet på fanen, 
som i dag hænger i Radiograf Rådets 

lokaler, og som også blev luftet ved Anette 
Rosenklints bisættelse den 4. marts. 

tion, og hun insisterede på, at der skulle afsættes flere midler 
til uddannelse af AMR. Gennem dette arbejde udviklede hun 
en evne til at finde spændende oplægsholdere.

Gladys havde en livlig personlighed og havde i tilgift en 
veludviklet humor. Gladys har stået for nogle af de sjoveste 
episoder, vi har haft i HB.

Selvom Gladys var gået på efterløn, havde hun fortsat en 
mening om dette og hint, og hun var flittig til at lade mig 
vide det. I den tomhed, beskeden om hendes død skabte, 
fandt jeg nogle af hendes beskeder frem. Det kunne være 
ros for en leder, kritik af en beslutning eller bekymring om 
demokrati. Alt det serverede hun i en munter indpakning, 
der dog ikke fjernede alvoren.

Familielivet havde selvsagt en stor plads i Gladys’ liv. Hans 
og børnene var vigtige, men især rollen som mormor og 

farmor gav glød i hendes øjne, og hun lod os følge med fra 
børnebørnene var helt nye liv, til der kom dun på kinderne.

Gladys indførte på eget initiativ en prisuddeling. På 
TR-årskurset tog hun altid ordet under festmiddagen og 
uddelte en række badeænder. Hun koblede en analogi 
mellem en deltager og en badeand, holdt tale derom, og 
underholdningsværdien var stor.

Det bedste ved Gladys var hendes livfuldhed og hendes 
evne til altid at være der for én, når man havde behov. Hun 
var en fantastisk dygtig tillidsrepræsentant og en vanvit-
tigt dejlig kollega.

Vores kærlige tanker går naturligvis til familien, der har 
mistet deres midtpunkt.

Tak, fordi vi har haft dig, Gladys – du var særlig.
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M Ø D E  M E D  T I D L I G E R E  R S D - M E D L E M M E R 

Lørdag d. 5. februar mødtes mange af de tidligere RSDmed
lemmer og den nuværende formand. Det har ikke været 
muligt for de tidligere medlemmer at mødes de sidste par år 
og derved heller ikke muligt at få en ordentlig afslutning på 
deres tid i RSD. Der blev udvekslet mange minder mellem de 
tidligere medlemmer, og den nye formand fik en masse tips 
og tricks med på vejen. Det var en mindeværdig dag, og for
håbentligt ses vi alle igen  på arbejde såvel som i privaten! 

På billedet ses fra venstre til højre: Christina Madsen, Rune Kappel, 
Christine Andersen, Kathrine Erenskjold, Katrine Mortensen og  
Josephine Vadgaard.

HUSK RADIOGRAF RÅDETS  
JUBILÆUMSFEST  
–  D U  E R  I N V I T E R E T ! 

Det er d. 21. maj, og det bliver en skøn dag på Vingsted Hotel og 
 Konferencecenter, hvor der vil være GPSChallenge, 3retters 
menu, fri bar og underholdning. Bange for, at det er for langt væk? 

Frygt ej! Der er nemlig også transport til og 
fra  arrangementet med i billetprisen!

Prisen for sådan en skøn omgang lig
ger på 575 kr. – dog har dine venner i 
RSDbestyrelsen sørget for, at du som 
studerende ikke skal af med mere end 
150 kr.! Vi håber, at du vil med til denne 
skønne fest med dine medstuderende 
og fremtidige kolleger. 

Du kan tilmelde dig på Radiograf.dk  
– sidste frist for tilmelding er d. 3. april.

HUSK AT SØGE  
AUTORISATION, NÅR 
DU BLIVER FÆRDIG 
SOM RADIOGRAF!

Det er vigtigt, at du får søgt om auto
risation, når du bliver færdig som ra
diograf. Du skal søge din autorisation 
senest et år efter din sidste eksamen, 

ellers udløber den. Det er derfor en 
god idé  også selvom du ikke nødven
digvis har et job, når du bliver færdi

guddannet radiograf. 
Gebyret for autorisationen er 313 kr., 
og du kan læse meget mere om, hvor
dan du ansøger, på Styrelsen for Pa
tientsikkerheds hjemmeside: Stps.dk

S DENS
TU

D
IE

- RADIOGRAF RÅDET -

26   |   RADIOGRAFEN   |   MARTS  2022  



Dato Tema Sted Arrangør Information 
og tilmelding Pris

16-18/2 2022 udsat ny 
dato kommer

Angiografi og inter-
vensjon Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 6900 NOK (rabat til medlemmer  

af Radiograf Rådet)

21/3 -1/4 2022 CT-kursus København Københans  
Professionshøjskole www.kp.dk/videreuddannelser se link

22/3 2022 Basiskursus MR 
sikkerhed Frederiksberg Region Hovedstadens MR-sik-

kerhedsgruppe www.radiografkurser.dk kr. 750 (medlemmer samt  DRS og 
DSMMR) (kr. 1125 ikke medlemmer)

23-24/3 2021 Reporting Radiographers København Radiograf Kurser/ InHealth 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 Modul 2 Interventionskursus Modul 1 Frederiksberg 

Modul 2 Aarhus 
Region Midt/ 

Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk kr. 5632 (medlemmer)

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

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

1/2 2022 udsat til 3/5 
2022

Basiskursus MR 
sikkerhed Frederiksberg Region Hovedstadens MR-sik-

kerhedsgruppe www.radiografkurser.dk kr. 750 (medlemmer samt  DRS og 
DSMMR) (kr. 1125 ikke medlemmer)

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

6-10/5 2022 ESTRO København ESTRO www.estro.org se link

7-12/5 2022 SMRT annual meeting London SMRT ISMRM-ESMRMB www.smrt.org se link

11-13/5 2022 Skeletundersøgelser Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 6900 NOK (rabat til medlemmer  
af Radiograf Rådet)

9-10/6 2022 DFiR Årsmøde Nyborg DFiR/RadiografRådet www.dfir.dk se link

13-17/6 2022 Intensive English Course 
for Radiographers Dublin EAEHP www.eaehp.org se link

13-17/7 2022 ECR Wien ESR/EFRS myesr.org se link

19-21/9 2022 Kursus i mammografi Århus Center for Kompetence- 
udvikling, Region Midt https://rm/plan2learn.dk kr. 4184-kr. 4629

6/10 2022 RTT konference Odense RTT landsmøde  
(støttes af Radiograf Rådet) kommer kommer

21-22/9 2022 Billeddiagnostisk 
Årsmøde 2022 København DRS/RadiografRådet www.2022.drs-aarsmøde.dk se link

22-23/9 2022 Skandinavisk  
nukleærmedisinkurs Oslo RadiografKurser/ 

Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 4700 NOK (rabat til medlemmer  
af Radiograf Rådet)
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KURSER OG KONFERENCER

L A N D S K O N F E R E N C E  F O R  R T T ’ E R E 

Landskonferencen foregår torsdag  
den 6. oktober 2022 kl. 09.00-16.00.

Konferencen foregår i Mødecenter Odense, 
Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

OBS. Der er gåafstand fra banegården.

Deltagelse koster kr. 300 kr.  
inkl. Forplejning.

Tilmelding via Plan2Learn senest  
torsdag den 1. september 2022.

Ønsker du at bidrage med en poster eller 
et mundtligt oplæg, er der deadline for 
indsendelse af abstracts onsdag den 1. juni 
2022 til: RTTlandskonf@gmail.com

Arrangører: Repræsentanter fra stråle
terapien i Ålborg, Aarhus, SCPT, Herning, 
Vejle, Odense, Næstved, Herlev og på Rigs
hospitalet.

Landskonferencen er en præsentation af forskningsprojekter samt vi-
dendeling, samarbejde og networking mellem stråleterapiklinikkerne.



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

Regionsnæstformand
Kathrine Marie Erenskjold
T: 3058 3052
E: kathrine.marie.erenskjold@
regionh.dk

// Region Sjælland:

Regionsformand 
Katja Svanevig Dornsø
T: 2341 1654 
E: ksva@regionsjaelland.dk

Regionsnæstformand
Nadja Christensen
E: nadjachristensen 
@hotmail.com

// Region Syddanmark:

Regionsformand
Lars Vagn Jensen
T: 6617 6682
E: larsjensen@radiograf.dk

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

// Ledernes repræsentant:

Lederrepræsentant
Pica Ann Blackburn Andersen   
E: pica.Ann.Blackburn.
     Andersen@rsyd.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: 5267 9903
E: 1087565@ucn.dk.  

// Sekretariat:

Sekretariatschef
Christian Strøm
T: 3050 7142
E: stroem@radiograf.dk

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

Forhandlingskonsulent
Mille Giehm-Reese
T: 2128 2871  
E: mille@radiograf.dk

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

Kommunikationskonsulent 
Camilla Beer Arnsberg 
T: 2713 9128
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


