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N
u er 2022 ved at gå på hæld. Når vi kig-
ger frem imod et nyt år, virker det meget 
længere, end når vi kigger tilbage på et 
gammelt. Heldigvis er det sikkert, at der 
altid kommer et nyt år til os. Så kan vi 
have ambitioner om at gøre det bedre, 
lige så godt, anderledes eller ligefrem 
lave revolutioner.

Og måske har vi brug for en lille revo-
lution. De seneste år hører til på den 
hårde ende af skalaen. På afdelingerne 
er der meget at se til. Der er mere travlt 
end nogensinde, og samtidig mangler 
der kolleger alle steder. 

På alle afdelinger landet over ruller der 
blandt andet nye RIS/PACS-systemer 
ind, og kunstig intelligens skal der også 
tages stilling til på forskellige niveauer. 
Vores profession er fortsat i en rivende 
udvikling, og det har vi i hvert fald sagt 
siden starten af 90´erne. Vi er så småt 

og godt i gang med udflytningerne til 
super-sygehusene. Det går over stok og 
sten.

Samtidig ser det ud som om, vi slet ikke 
er her. På sygehusene laves alt arbejdet 
tilsyneladende af sygeplejersker, læger 
og social- og sundhedsassistenter. Det 
er enormt frustrerende. Måske er jeg 
lidt uretfærdig her, for i valgkampen er 
vi måske blevet nævnt under fænome-
net ”og øvrige faggrupper”. 

I valgkampen har der været talt om 
mere i løn. Nogle har talt om specifikke 
faggrupper, og andre har haft ”og øvrige 
faggrupper” med. Det er faktisk også 
frustrerende i min optik. Vi har jo en 
lønstrukturkomité, der har gang i et 
arbejde for at afdække rigtigheden af 
vores påstand om, at de mellemlange 
videregående sundhedsfaglige grupper 
er blevet ofre for fejlindplacering i Tje-
nestemandsreformen fra 1969. Resulta-
tet af dette arbejde skal pege frem mod 
OK24.

Vi forbereder os til alle eventualiteter. 
Hovedbestyrelse har stort fokus på 
OK24, og vi er godt i gang med at tænke 
nye tanker og opruste. Vi kommer til at 
ruste os på flere områder, bl.a. i samar-
bejdet med DSR, Sundhedskartellet og 
Forhandlingsfællesskabet. 

Vi har brug for at intensivere OK-aktivi-
teterne med vores tillidsrepræsentanter 
allerede fra starten af 2023, så vi kan 
have mere kontinuerlige situationsrap-
porter og dermed en større føling med 
alle medlemmer. Derudover har vi også 
brug for at styrke os på den kommer-
cielle front og også på rekrutterings- og 
fastholdelsesfronten. Men alt dette skal 
I nok høre meget mere om i det nye år.

De kommende år bliver svære og 
afgørende, men jeg er nu alligevel for-
trøstningsfuld og optimistisk i forhold 
til, at vi kan lykkes. Vi har de bedste 
forudsætninger. Vel er vi ikke store, til 
gengæld er vi vakse, vi har sammenhold 
og vilje, og først og fremmest kan vi 
tale sammen, og det skal vi gøre. Ikke 
envejskommunikation fra os til jer, men 
rigtig dialog. Det er gammeldags, men 
det virker. Så lad dette være en opfor-
dring til, at alle bakker op om og delta-
ger i de muligheder, der er og bliver for 
dialog i 2023.

Glædelig jul og godt nytår.

FORMANDEN HAR

ORDET
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Send din ansøgning 
og dit CV allerede i 
dag, men senest d. 
8. januar 2023.

Aleris søger radiograf til vores nye 
MR-scanner i Ringsted

Er du uddannet radiograf med MR-erfaring og har 
lyst til at blive en del af vores højt specialiserede 
arbejdsmiljø, hvor der er et godt og tæt tværfagligt 
samarbejde? Så er det måske dig, vi leder efter.

Hos Aleris vil du få et selvstændigt arbejde med rige 
muligheder for klinisk udfordring. Du vil have en alsidig 
hverdag med patienter og kunder inden for mange 
specialer, men du vil altid være omgivet af gode kolleger, 
der er klar til at hjælpe.

Der er tale om en fast stilling, men hvis du er mere 
interesseret i en deltidsstilling, kan vi tilbyde ansættelse på 
konsulentbasis.

Er du nysgerrig?
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Leder af 
kundeservice Mette Ørby på tlf. 4187 1201 eller mail: 
mette.oerby@aleris.dk

Så meget stiger 
kontorente på din 

pensionsopsparing 
hos PKA i hele 2023. 
Det er altså en stig-

ning fra fem procent i 
2022, og det betyder 
flere penge til dig, der 
har din pensionsop-

sparing hos PKA. 
Læs mere om rente-

stigningen på PKA.dk, 
eller scan QR-koden. 

VIL DU VÆRE VIKAR?
Radiografer er en mangelvare både i det offentlige, det private og ved vikarbureauer. 
Derfor er du som radiograf eftertragtet arbejdskraft, og måske får du tilbud, du ikke 
tidligere har set. Husk at forhøre dig om forhold udover lønnen fx pension, tillæg, 
opsigelsesvarsel eller prøvetid. Kontakt altid Radiograf Rådet eller lokal TR inden 
ansættelse for at sikre, du opnår de bedste vilkår.

Formand for Radiograf Rådet, Charlotte Graungaard Falkvard, har valgt ikke at genopstil-
le som næstformand for hovedbestyrelsen i a-kassen DSA. Det gør hun, efter Anni Pil-
gaard, der har været formand i 12 år, går på pension og dermed heller ikke genopstiller. 
”Det virkede derfor som et godt tidspunkt for et generationsskifte i formandskabet, så 
der kan komme noget nyt blod ind,” fortæller Charlotte Graungaard Falkvard. Ved DSA’s 
delegeretmøde den 29. november blev Charlotte Graungaard Falkvard i stedet valgt 
ind i hovedbestyrelsen som andensuppleant for øvrige faggrupper end sygeplejersker. 
Sygeplejerske og 1. næstforperson i DSR, Harun Demirtas, er valgt som ny bestyrelses-
formand for DSA.  

6%Formanden fratræder som næstformand 
i DSA’s hovedbestyrelse
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Radiografiens dag blev i Aalborg fejret tradition tro! 
Vi var studerende fra UCN fra 1. til 7. Semester, der 
gik rundt i byens gader og delte slik ud. I anlednin-
gen fik vi designet og produceret nogle fine ’visit-
kort’, som blev klipset på små slikposer. De er udført 
af næstformand Annemarie, og du kan se et billede 
af dem her samt et billede af os, der var ude og flage 
med banneret!

Efter en gåtur rundt i Aalborg afsluttede vi aftenen 
med aftensmad på Jensens Bøfhus.

 På Sjælland blev slikposerne delt ud til de radiograf-
studerende på et par lokale sygehuse. Efter en endt 
undersøgelse gav den radiografstuderende slikpo-

sen til patienten. Patienterne 
virkede først lidt forun-
drede, men efterfølgende 
glade, da de læste det 
medfølgende kort. Alt i alt 

virkede det som en god 
måde at gøre opmærk-

som på vores fag på 
og os som radio-
grafstuderende.

Vi har afholdt vores første medlemsarrangement i meget 
lang tid og hvilken succes! Vi endte med at være 24 radio-
grafstuderende på dagen. Arrangementet bestod i en tur 
på Art by Me, hvor man kunne få lov til at male et fint stykke 
keramik. Nu går der et par uger, inden vi kan få vores ting at 
se - vi glæder os helt vildt! 

I 2023 sker der noget vildt med fagbladet Radiografen. Bladet, 
der udkommer i maj, skal nemlig laves af de studerende. RSD og 
Radiograf Rådet står bag projektet, 
hvor vi som radiografstude-
rende kan fortælle 
resten af faget, 
hvad der optager 
og interesserer 
os. Vil du være 
med? Det bliver 
smaddersjovt! 
Kig på bagsiden 
for at se mere, 
eller klik ind på 
radiograf.dk. 

DECEMBER 2022   |   RADIOGRAFEN   |  5

RADIOGRAFIENS DAG 
D E N  8.  N OV E M B E R

Medlemsarrangement i Aalborg

Vær med, når vi 
overtager fagbladet 
Radiografen!  
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AKADEMISERING, REKRUTTERING AF STUDERENDE OG FÆLLES MR-SIKKERHED: 

NY T FRA RADIOGRAF RÅDETS I NTERNATIONALE SAMARBEJDE
På EFRS’ generalforsamling i november deltog Radiograf Rådet i drøftelser med de øvrige euro-
pæiske medlemslande om fagets fremtid. Ved samme lejlighed var der møde mellem de nordi-
ske lande, hvor spørgsmålet om rekruttering af studerende blandt andet var på dagsordenen.

Claus Brix, fagchef             

Radiograf Rådet er medlem af den europæiske samling af radiografforbund, EFRS, som holdt generalforsamling i Helsinki i 
november, ligesom de nordiske radiografforbund mødtes og drøftede fælles problematikker. Men hvad foregår der egentlig ved 
sådan en generalforsamling? Og hvilken betydning har det for dig som radiograf? Det beretter Radiograf Rådets fagchef her om. 

DEN FÆLLES EUROPÆISKE orga-
nisation for radiografer EFRS afholdt 
AGM (generalforsamling) den 10-11. 
november i Helsinki. Det var første 
gang siden pandemien start, at mødet 
blev afholdt fysisk.  

Radiograf Rådets formand Charlotte 
Falkvard har været en del af EFRS i 
mange år og har i det sidste år siddet 
som præsident. Charlotte trak sig som 
bekendt fra posten, og EFRS’ nuvæ-
rende board takkede indledningsvis 
Danmark og særligt Charlotte for hen-
des arbejde og store passion for EFRS, 
som hun har været med i siden opstar-
ten. Hendes internationale engagement 
har betydet meget for EFRS’ målrettede 
arbejde, og mange danske radiografer 
har også fået glæde af dette arbejde, 
både på det personlige CV, men også for 
professionens udvikling i Danmark. 

EFRS’ aktiviteter
Under mødet blev EFRS’ aktiviteter 

Europæisk generalforsamling 2022
præsenteret. I dette indgik mange 
danske radiografer, der er med i 
EFRS’ ekspertnetværk. Og man er 
ikke i tvivl om, at de lægger et stort 
stykke frivilligt arbejde dér, men de er 
også er med til at dele deres viden og 
tage viden med hjem til at løfte vores 
profession.

EFRS er også en del af radiogra-
fernes eget videnskabelige tidsskrift 
Radiography, hvor vi som medlem har 
adgang til det og må viderebringe et 
antal artikler fra dette. Da mange af 
vores forskningsradiografer bruger 
denne platform, vil vi fremover have 
særligt fokus på denne mulighed.

EFRS øger deres indflydelse og 
samarbejder med adskillige andre 
faglige organisationer – listen er lang 
og øges hele tiden, men ESR er nok 
den største partner, hvor EFRS er 
blevet en stor del af ECR i Wien og 
står for et omfattende program for 
radiografer. 

Stråleterapi og nuklearmedicin
EFRS har øget fokus på samarbejde 
med bl.a. ESTRO og EANM.  Senest 
er Christina Baun, forskningsradio-
graf fra OUH, indtrådt i den forholds-
vis nye men meget aktive ”The EFRS 
Nuclear Medicine Expert Committee”, 
hvor der er fokus på at udvikle den 
nuklearmedicinske del på tværs af 
Europa. 

Økonomi
EFRS-omkostninger er steget grundet 
den store aktivitet, men organisati-
onernes medlemsgebyrer øges ikke 
udover inflationen, da indtægterne er 
øget gennem EFRS’ samarbejde med 
industrien.

Hvordan mærker vores  
medlemmer EFRS?
Hvis man ikke lige tager på kongres-
ser eller deltager i nogle af EFRS’ 
mange undervisnings- eller politiske 

EFRS

EFRS repræsenterer i dag 47 nationale 
organisationer samt 67 uddannelses-
institutioner fra Europa og repræsen-
terer dermed over 100.000 radiografer 
og 8000 studerende. 

Du kan finde alt om EFRS samt 
dokumenter på www.Efrs.org

Radiography kan hentes på: 
www.radiographyonline.com



DECEMBER 2022   |   RADIOGRAFEN   |  7

AKADEMISERING, REKRUTTERING AF STUDERENDE OG FÆLLES MR-SIKKERHED: 

NY T FRA RADIOGRAF RÅDETS I NTERNATIONALE SAMARBEJDE

Møde blandt de nordiske lande

webinarer, så mærker man umiddel-
bart ikke meget til EFRS. Men under-
søgelser og forskningsprojekter etab-
leret af EFRS videreføres til rapporter 
og anbefalinger, som Radiograf Rådet, 
politikere og ledere medtænker i det 
politiske og ledelsesmæssige arbejde. 
Senest har arbejdet været medvir-
kende til, at Sundhedsstyrelsen nu ar-
bejder med nye retningslinjer i forhold 
til gonadebeskyttelse.

Professionens fremtid
På mødet blev der præsenteret et så-
kaldt ”white paper”. Det er et omfat-
tende dokument om, hvordan EFRS 
forestiller sig udviklingen i vores 
profession de næste 10 år, og det kan 
bruges af de enkelte organisationer i 

DER ER MANGE lighedspunkter i 
kulturen, politik og radiografien i de 
nordiske lande, og det danner grundlag 
for et naturligt tæt radiografisk samar-
bejde mellem organisationerne. NRR 
afholder møder i forbindelse med an-
dre lejligheder og denne gang i forlæn-
gelse af AGM i EFRS. Denne gang dog 
uden deltagelse fra Island.

Mødets indhold er overvejende in-
formation og erfaringsudveksling, men 
også drøftelse og iværksættelse af fæl-
les mulige politiske og faglige projekter. 
Her er lidt nedslagspunkter fra mødet:

Internationalt
På NSR drøftes udviklingen og sam-
arbejdet med EFRS og ISRRT, da 
deltagerne har poster i begge organi-
sationer, og fordi vi herigennem kan få 
indflydelse. I ISRRT er der planer om 
en akademisk gren i boarded, og ISR-
RT’s brug af Wikipedia som referencer 
i artikler blev drøftet.

Organisering
Mange organisationer mærker en 
faldende interesse for medlemskab, 
og der blev drøftet, hvorledes vi tilpas-
ser os markedet for at være attraktive. 

Der er generelt ingen arbejdsløshed i 
de nordiske lande, og det kan smitte af 
på interessen for at være organiseret. 
Norge har startet etableringen af fag-
grupper og bruger mange ressourcer 
på at møde og informere studerende, 
mens den finske forening har skiftet 
navn for at vise de yngre radiografer, at 
det er en nytænkende faglig forening i 
håbet om at tiltrække medlemmer. Med 
succes har de introduceret gratis med-
lemskab for studerende og en billig 
prøveperiode.

Fælles nordisk MR-safety projekt
Radiograf Rådet og Norsk Radiograf 
Forbund har hver 
for sig arbejdet 
med MR-sikkerhed 
på nationalt plan 
og indledt samar-
bejde. På mødet 
var der enighed 
om en styrkelse på 
nordisk plan, og 
der bliver i foråret 
2023 bliver indledt 
fælles nordisk sam-
arbejde om MR-sik-
kerhed.

NCR 2023
Finland er vært, når Nordic Congres 
of Radiology afholdes den 24.-26. maj 
2023.  De vil som noget nyt søge at 
etablere fælles sessioner for radiolo-
ger/radiografer, da der er mange oplæg 
af fælles interesse. Vi drøftede også 
muligheden for, at hvert land nomi-
nerer nordiske radiografer til invited 
speakers – hvis den kommer, vil bolden 
blive givet videre til Radiografisk Forsk-
ningsnetværk. 

Næste møde i NSR vil blive afholdt i 
forbindelse med NCR 2023.

Europa som redskab til at forberede 
sig på fremtiden. Alle deltagerne blev 
bedt om at komme med vurdering og 

input til bestyrelsen om, hvorledes do-
kumentet kunne anvendes.  
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NU ER METTE KÅRET TIL
ÅRETS FAGLIGE 
FORBILLEDE 2022

Hendes mor talte hende fra at 
droppe ud af radiografuddannelsen.

Mette Johansens perfektionisme var i første omgang 
ved at spænde ben for hendes uddannelse. Senere er 
den blevet en styrke, som har givet hende røntgensyn  
og et habilt håndværk. Den faglighed har nu sikret hende 
titlen som årets faglige forbillede 2022.

a Mette Johansen i 1996 var i gang 
med andet år af radiografuddan-
nelsen, ringede hun hjem til sin 
mor. ”Mor, det her, det vil jeg ikke,” 
sagde hun og ville droppe ud. Nu 
har hun været uddannet i 25 år, 

og på Radiografiens Dag den 8. november blev 
hun kåret som årets faglige forbillede 2022 af 
Radiograf Rådet. 

Som læser kan man allerede nu regne ud, at 
Mette Johansen ikke droppede ud af radiograf-
uddannelsen. Men den dengang 24-årige Mette 
var i en kort periode overbevist om, at hun ikke 
skulle være radiograf. 

”Jeg var meget perfektionistisk anlagt, og i de 
første år af uddannelsen var det meget svært 
for mig hele tiden at skulle stå til regnskab for, 
hvad jeg gjorde, og hvordan jeg gjorde det,” 
fortæller hun. 

Derfor gad hun ikke mere, men hendes mor 
talte hende til besindelse. 
”’Gør det nu færdigt, Mette – så har du i det 
mindste en uddannelse,’ sagde min mor til mig,” 
husker Mette Johansen. ”’Okay,’ svarede jeg 

hende. ’Men jeg kommer i hvert fald ikke til at 
bruge det,’” griner hun. 

I den sidste del af uddannelsen oplevede Mette 
Johansen, at hun fik lov til at være mere selv-
stændig og bruge det, hun lærte. ”Det ændrede 
alt for mig, og så kom jeg hurtigt til at elske 
faget,” fortæller Mette Johansen. 

Mette Johansen blev færdig fra hold 44 i Herlev 
i 1997. Hun arbejdede på Bispebjerg i et par år, 
inden hun den 1. juni i 2001 startede på Næst-
ved Sygehus, hvor hun har været lige siden. 
Hun har tidligere arbejdet en smule i CT og 
ultralyd, men størstedelen af sine 25 år som ra-
diograf har hun brugt i konventionel røntgen. 

”For mig er der ikke noget bedre. Jeg elsker det 
håndværk, der ligger i det,” siger hun. 

Der er nemlig ikke to patienter, der er ens, som 
Mette Johansen siger det. Det betyder også, at 
procedurer og forudbestemte indstillinger kun 
rækker noget af vejen – som radiograf i konven-
tionel røntgen er man nødt til at kunne bruge 
sin faglighed kreativt, fortæller hun: 
”Der kan være mange årsager til, at vi ikke kan 
tage billederne, sådan som vores procedurer 
foreskriver – hvis patienten har ondt eller ikke 
kan ligge eller stå i den ideelle position. Så er 
man nødt til at kunne improvisere for stadig 
at få nogle gode billeder ved at vinkle røret an-
derledes, at bygge op med puder og så videre. 
Det er erfaringen, der gør, at man kan se andre 
løsninger end dem, proceduren siger,” fortæller 
Mette Johansen. 

Næstved Sygehus har tidligere haft akutfunktion, 
og Mette Johansen har gennem årene oparbejdet 
erfaring med alverdens undersøgelser indenfor 
både traume og det planlagte. Når man som 

Født i 1971 og  
opvokset i Aabenraa. 

Sproglig student 
og efterfølgende 

uddannet radiograf 
fra hold 44 i 1997 fra 
Sygepleje- og Radio-
grafskolen i Herlev. 

Siden 2001 ansat ved 
Næstved Sygehus. 

Bosat i Næstved med 
sin mand og to børn.  

METTE 
JOHANSEN
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D
      Camilla Beer Arnsberg              Magnus Møller



Mette Johansen beskæftiger sig med konventio-
nel røntgen i så mange år, udvikler man samtidig 
det, man fristes til at kalde ’røntgensyn’.

”Mit røntgensyn siger, at hvis jeg drejer her eller 
mærker her, burde det, jeg skal tage billede af, 
ligge her. Så kan jeg korrigere og tilpasse. Og 
det er en fed følelse, når det lykkes, og det har jo 
enorm betydning for billederne. Men det kræver, 
at man bruger sin anatomiske forståelse ved 
hver patient. Nogle tager hovedet under armen, 
når de går på arbejde og glemmer, at ikke to 
patienter er ens. Sådan kan og vil jeg ikke ar-
bejde,” fortæller hun.
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”Jeg har kendt Mette, siden hun startede 
her omkring årtusindeskiftet, og jeg forstår 
udmærket, hvorfor hun er blevet indstillet. 
Hun er rar og dygtig, og hun er altid med på 
beatet omkring maskiner og projektioner. 
Og så er hun meget rolig og tålmodig. Det 
bemærker man især, når hun er omkring 
studerende, som hun skaber et godt både 

arbejds- og læringsmiljø for”. 

”Hun er altid med på beatet  
om maskiner og projektioner”

CAMILLA REITER
radiograf i MR, Næstved Sygehus

”Mette er hjertevarm, omfavnende, tålmodig og har en massiv 
viden indenfor konventionel radiologi - hvor hun er superbruger. 
Kollegaer, studerende og patienter nyder hver dag godt af hen-
des fantastiske væsen! Mette er altid klar på at hjælpe og drøfte 
faglige, tekniske og menneskelige udfordringer/idéer. Mette er 
en éner, en perle, som virkelig fortjener et skulderklap for alt det, 
hun kan! Jeg tror ikke, Mette selv ved, hvilken forskel hun gør for 
alle dem, hun kommer i kontakt med i løbet af arbejdsdagen”.

Indstillet af Nadja Christensen. 

INDSTILLINGEN AF METTE JOHANSEN

Mette Johansen trækker 
særligt på sin anatomi-
ske viden i sit arbejde 
på det konventionelle 
område, og hun går me-
get op i også at hjælpe 
de studerende med at 
udvikle 'røntgensyn'.

▲

Mit røntgensyn siger, 
at hvis jeg drejer her 

eller mærker her, bur-
de det, jeg skal tage 
billede af, ligge her. 
Så kan jeg korrigere 

og tilpasse. Og det er 
en fed følelse, når det 
lykkes, og det har jo 
enorm betydning for 

billederne.



De sidste 15 år har Mette Johansen være team-
ansvarlig for det konventionelle område. Det er 
hende, der blandt andet koordinerer med orto-
pædkirurgerne, laver fejlmeldinger på udstyr, er 
med til at indkøbe nyt udstyr, oplære personale 
og implementere nye procedurer. 

I et års tid var hun konstitueret afdelingsradiograf, 
mens hendes kollega var på barsel. Det var sjovt 
at prøve, husker hun, og der var mange nye udfor-
dringer, men ikke noget for hende i længden: 
”Man siger, at der er koldere på toppen, og det 
er der noget om. I sådan en stilling får man ikke 
det kollegiale på samme måde, følte jeg. En stor 
del ved at gå på arbejde for mig er at have det 
godt socialt. Det betyder meget, at vi kan hygge 
os og have det sjovt, på trods af at der kan være 
travlt. Og så savnede jeg patienterne. På den 
måde bekræftede det mig igen i, at jeg er det 
helt rette sted som radiograf i det konventio-
nelle. Det er her, jeg hører til,” fortæller hun. 

For Mette Johansen ligger en stor del af ar-
bejdsglæden altså i den manuelle håndtering af 
undersøgelserne og patienterne:
”Jeg bruger hvert billede, jeg tager, og de infor-
mationer jeg får, til at evaluere billedkvaliteten. 
Jeg skruer på værdierne altid i håbet om, at det 
næste billede bliver endnu bedre. Det er det, der 
er sjovt.” 

Perfektionismen, der næsten fik den unge 
Mette Johansen til at droppe ud af radiografud-
dannelsen, lever da også stadig i den erfarne 
radiograf i dag: 
”Jeg går meget op i billedkvaliteten. Jeg kan 
godt lide at nørde med indstillingerne, så jeg 
sender det bedst mulige billede afsted. Det er jo 
også vigtigt for både patienten og den, der skal 
beskrive billederne. For mig er der noget meget 
tilfredsstillende i at se produktet af det, jeg la-
ver. At se, at jeg kan tilpasse og justere og derfor 
skabe gode resultater,” fortæller hun. 

Spørger man Mette Johansens kolleger til hen-
des faglighed, fremhæver de da også hendes 

grundige håndværk indenfor konventionel rønt-
gen. Men særligt én anden karakteristika går 
også igen i deres beskrivelser af Mette Johan-
sen: Hendes håndtering af de studerende. 

I 18 år fungerede Mette Johansen som klinisk 
vejleder, inden hun i august i år byttede den 
rolle ud som mentor for nye medarbejdere i 
afdelingens onboardingforløb. Men i dag tager 
hun sig stadig god tid til at hjælpe og støtte de 
studerende, der kommer gennem afdelingen. 

Blandt andet lærer hun dem, at radiografgernin-
gen også handler om service overfor patienterne: 
”Vi kan alle have dårlige dage, og der kan være 
ting, der driller derhjemme, men det skal ikke 
gå ud over patienten. Det er en del af at være 
radiograf, at når vi går ind til patienten, så har 
vi vores professionelle facade på, så vi kan yde 
vores bedste, og give dem en god oplevelse”

For de studerende kan det være frustrerende at 
positionere patienter til konventionel røntgen, 
fordi de jo, som de rigtigt indvender, ikke kan 
se knoglerne. I de situationer forsøger Mette 
Johansen derfor at lære dem at bruge deres 
røntgensyn. 

”Forestil dig, hvor knoglerne er i kroppen, og 
hvordan vinklerne ændrer sig, når du vender 
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Jeg er lige tiltrådt den 1. oktober, og derfor 
kender jeg endnu ikke Mette så godt, men det 
er fedt, at titlen går til én, der beskæftiger sig 

med den almene radiografi. Det er sjældent, at 
det bliver hædret, men det fortjener det. Det er 

nemlig, synes jeg, dér, hvor håndværket ligger, og 
det repræsenterer Mette jo. Det er der, man virkelig kan trække på sin 
anatomiske forståelse og sygdomslære”.

Jeg var her også på første semester, hvor Mette 
var én af mine vejledere. Jeg var kort tid forin-
den kommet hertil fra Iran, og jeg havde nogle 
sproglige problemer. Mette var det sødeste og 
venligste overfor mig, og hun støttede mig og 
gav mig troen på, at jeg kunne klare det. Hun 

gik ud over den sædvanlige vejlederrolle for at 
forklare mig det faglige på forskellige måder, 
hvis jeg havde svært ved at forstå det. Jeg kom 

tilbage hertil, fordi jeg havde haft så god en 
oplevelse. Hvis jeg en dag selv bliver vejleder, 
vil jeg tage Mettes tålmodighed, forståelse og 

venlighed med mig”.

”Mette repræsenterer håndværket”
JØRGEN VAMOSI

overradiograf, Næstved Sygehus

”Hun gav mig troen på, at 
jeg kunne klare det”

SARA TEHRANI
femtesemesterstuderende, R-retning, KP

INDSTILLINGEN AF METTE JOHANSEN



og drejer dem, fortæller jeg dem. Jeg viser det 
også på mig selv, eller jeg henter et skelet, så de 
kan se det og træne røntgensynet. Jeg fortæller 
gerne de samme ting 100 gange. Det vigtigste 
er, at man får det på plads. Og jeg er heller ikke 
bleg for at sige, hvis der er et spørgsmål jeg ikke 
kender svaret på. Så finder vi ud af det sammen, 
og så bliver vi begge klogere” fortæller Mette 
Johansen. 

Som klinisk vejleder har hun især fundet mening i 
at hjælpe de studerende, der kæmper fagligt eller 
personligt. Faktisk ser hun en ære i at kunne være 
der for dem i de dele, der er svære. At tage sig tiden 
til at hjælpe dem til at tro på sig selv, at de er gode 
nok, og at de kan lykkes. Derfor fyldes hun også af 
en sejrsfølelse, når netop de studerende går videre 
i forløbet med fornyet håb og faglig gejst. 

”Jeg tror helt sikkert, at det har noget at gøre 
med, at jeg selv til tider havde det svært under 
min uddannelse, men at jeg i dag er så glad for, at 
jeg holdt ved. Det vil jeg rigtig gerne hjælpe dem 
til også. Mange af de studerende bøvler med den 
samme slags perfektionisme, som kan stresse 
og presse dem. Jeg prøver at lære dem, at desto 
mere man stresser, desto mindre lærer man.”

Da Mette Johansen blev kåret til årets faglige 
forbillede 2022 på Radiografiens Dag den 
8. november, havde hun faktisk ferie. Derfor 
ringede Radiograf Rådets formand, Charlotte 
Graungaard Falkvard, til hende fra røntgenaf-
delingens frokoststue på Næstved Sygehus. Og 
det var en noget paf Mette Johansen, der tog 
telefonen. 

”Det kom virkelig som en overraskelse. Jeg 
vidste slet ikke, at jeg var blevet indstillet. Jeg er 
vildt beæret og megastolt”.

Mange af de studerende bøvler med den 
samme slags perfektionisme, som kan 

stresse og presse dem. Jeg prøver at lære 
dem, at desto mere man stresser, desto 

mindre lærer man.
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”Jeg var her på første semester som stude-
rende, hvor Mette var vejleder, og så er jeg 

kommet tilbage, efter jeg blev færdiguddan-
net. Mette er en fantastisk vejleder. Hun er 

pædagogisk, tålmodig og betænksom, og hun 
inkluderer én både fagligt og socialt. Man kan 
spørge hende om alt, og hun har en både bred 
og dyb viden. Og hun forklarer gerne tingene 

flere gange. Som studerende oplevede jeg, 
at hun gjorde det trygt for mig at undgå på 

afdelingen, og det betød, at jeg hurtigt blev en 
del af røntgenfamilien. Mette er som et stort, 

varmt kram”. 

”Hun har en både bred 
og dyb viden”

KATHRINE ANDERSEN
radiograf i konventionel røntgen og CT, 

Næstved Sygehus

Mette Johansen har 
tidligere også arbejdet 
med CT og ultralyd, 
men det er i konventi-
onel røntgen, hun føler 
sig bedst hjemme. 

▲
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TEMA: AFDÆKNING

Forskning tyder på, at det i de fleste tilfælde er overflødigt at bly-

afdække patienter under røntgen. Alligevel afdækker radiografer 

rundt om i Europa stadig. I Danmark er Region Sjælland stoppet 

med at benytte gonadebeskyttelse. Her efterlyser man for patien-

ternes skyld nye ensrettede regler på området. 
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      Jannie Iwankow Søgaard, journalist

         Preben Stentoft



Det er udviklingen 
af teknologien, vi 
skal fokusere på 
fremadrettet, og 
ikke så meget på 
beskyttelse gen-
nem bly eller an-
dre stoffer.
Shane Foley, lektor og leder på Insti-
tut for Radiografi og billeddiagnostik 
ved University College Dublin
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isikoen for at udvikle can-
cer, ødelægge arvemasse 

og ende med sterilitet 
har været nogle af de 

primære årsager til, 
at man i mange år 

har brugt bly-
afdækning og 

lignende, når patienter har skullet igennem 
røntgenundersøgelser. Men nu tyder meget på, 
at der er et paradigmeskifte på vej. Den nyeste 
forskning indenfor røntgen og stråleskader 
tegner således et billede af, at om end røntgen-
stråler stadig har negative effekter, er der ikke 
grund til at afdække patienter i forbindelse med 
røntgenundersøgelser. 

Lektor og leder på Institut for Radiografi og 
billeddiagnostik ved University College Dublin 
Shane Foley er en af de forskere, der har indgå-
ende kendskab til området, og ifølge ham er der 
i dag stor enighed blandt eksperter om, at blyaf-
dækning i langt de fleste tilfælde kan udelades. 

”Blybeskyttelse blev introduceret på et tids-
punkt, hvor røntgenudstyret ikke var nær så 
godt som i dag. I dag er udstyret så godt, at der 
ikke så hyppigt sker skader på vævet. Faktisk er 
det sådan, at de hyppigste røntgenundersøgel-
ser i dag er af de indre organer, og dem kan man 
ikke beskytte med afdækning. Så derfor må 
man bruge andre metoder,” siger han. 

Shane Foley understreger, at forholdene si-
den 1950’erne, hvor blybeskyttelse første gang 
blev introduceret, er ændret markant. Ikke 
mindst er de doser af stråling, patienter udsæt-
tes for, meget mindre i dag.

”Vi giver patienterne en dosis, som er 10 til 
20 gange mindre. Når vi kan det, skyldes det 
blandt andet, at vores teknologi er blevet for-
bedret, og at den er mere effektiv end eksem-
pelvis blybeskyttelse. Så det er udviklingen af 
teknologien, vi skal fokusere på fremadrettet, 
og ikke så meget på beskyttelse gennem bly 
eller andre stoffer,” siger han. 



TEMA: AFDÆKNING
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Da man startede på blybeskyttelse i 
1950erne, var det i første omgang fordi, man 
var bekymret for, at det kunne medføre sterilitet 
og ødelæggelser i arvemassen, hvis gonaderne 
blev udsat for røntgenstråler. Som følge heraf, 
udgav ICRP - International Commitee on Radi-
ological protection -  retningslinjer for brug af 
beskyttelse ved røntgenfotografering af gona-
derne. Det afstedkom, at en del lande indførte 
regler på området, mens andre lande nøjedes 
med at referere til ICRP’s anbefalinger og und-
lod at specificere, hvordan og i hvilke tilfælde 
man burde bruge blybeskyttelse. 

Fordi retningslinjerne fra ICPR er blevet 
tolket forskelligt i international henseende, har 
der været stor forskel på regulativer i de enkelte 
lande. Det har skabt en uhensigtsmæssig ulige 
behandling for patienter, mener Shane Foley. 
Og nu, hvor der er evidens for, at blyafdækning 
i langt de fleste tilfælde kan og bør udelades, 
er der brug for at finde fælles fodslag, så man 
fremadrettet kan møde samme procedure, uan-
set hvilken del af Europa man bor i. 

Netop på grund af de meget forskelligartede 
tilgange til røntgenbeskyttelse udsendte de 
største organer indenfor strålingssikkerhed og 

røntgen i Europa – deriblandt European Fede-
ration of Organisations for Medical Physics og 
European Federation of Radiographer Socie-
ties – for godt et år siden ”European consensus 
on patient contact shielding”. Håbet er, at de 
vejledende anbefalinger i konsensuspapiret 
fremadrettet kan være med til at skabe ensar-
tede procedurer på området i hele Europa.  

Men selvom evidensen for begrænset brug 
af blyafdækning er på plads, og at ”European 
consensus on patient contact shielding” nu har 
en levetid på et års tid, er det ikke alle steder, 
de nye anbefalinger er blevet inkorporeret. 
Det viser blandt andet forskningsresultater, 
som professor på University of Cork i Irland og 
tillige adjungeret professor på Syddansk Uni-
versitet Mark McEntee, der regnes for en af de 
fremmeste forskere på området, præsenterede 
på webinaret International Society of Radiogra-
phers and Radiological Technologists, der blev 
afholdt i efteråret 2022. 

Af Mark McEntees nyeste forskning, der er 
foretaget blandt engelske og irske radiogra-
fer, fremgår det, at der nok er et rimeligt bredt 
kendskab til, at der eksisterer et europæisk kon-
sensuspapir, men at det langt fra er alle, der har 
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Der er for eksempel heller ingen saglig 
begrundelse for at putte et blyklæde på 
en gravid kvinde, hvis hun skal røntgen-
fotograferes hos tandlægen. Det svarer 
lidt til at slå din paraply op, når du går 
ind og handler i et shoppingcenter, bare 
fordi det regner udenfor.
Jonas Hermansen, medicinsk-fysisk ekspert ved Medicoteknik  
Region Sjælland på Sjællands Universitetshospital Køge.

DECEMBER 2022   |   RADIOGRAFEN   |  17

sat sig ind i de konkrete anbefalinger. Faktisk 
har kun omkring halvdelen af respondenterne 
i undersøgelsen orienteret sig direkte i dem. 
Der er heller ikke udelukkende opbakning til de 
konkrete anbefalinger i European consensus on 
patient contact shielding”. Blandt andet er 77 
procent af radiograferne enige i, at det er over-
flødigt at afdække områder uden for det felt, 
som røntgenfotograferingen er målrettet, mens 
16 procent er uenige, og syv procent forholder 
sig neutrale. 

Adspurgt om afdækning ved helt specifikke 
røntgenundersøgelser svarer 88 procent, at 
afdækning slet ikke bør tages i brug, når en 
bariatrisk patient skal have røntgenfotografe-
ret bækkenet. Fem procent mener, at der skal 
afdækning over patientens bryst, mens de reste-
rende mener, at der skal afdækkes andre steder. 

Er der tale om en kvindelig patient, der er 
bærer af det såkaldte BRCA-gen og har fået 
fjernet et bryst, stiger andelen af radiografer, 
der vil vælge at afdække patientens bryst, til 11 
procent, og det samme gør sig gældende, hvis 
der er tale om en 11-årig pige, der skal have 
røntgenfotograferet bækkenet. Antallet af radi-
ografer, der i de to sidstnævnte tilfælde slet ikke 
mener, der skal bruges afdækning, er dog stadig 
relativ høj og ligger på over 80 procent. 

Mark McEntee konkluderer ud fra sin nyeste 
forskning om radiografers holdning til patient-
afdækning, at patientafdækning almindeligvis 
ikke bruges af radiografer, men at der stadig 
er et stort antal, der benytter den. Ligeledes 
konkluderer han, at det europæiske konsensus-
papir har fået mange radiografer til at tro, at 
afdækning er forbudt. En sidste vigtig konklu-
sion er, at der ikke hersker fuld forståelse for 
effekterne af lav stråledosis, sagde han under 
webinaret. 

Vender vi os mod danske forhold og regulati-
ver, skal der ifølge Strålingsgeneratorbekendel-
sen ved røntgenfotografering af patienter under 
50 år anvendes gonadebeskyttelse, hvor strå-
lingsfeltet kan komme nærmere end fem cen-
timeter. Det fremgår dog, at beskyttelsen kan 
udelades, hvis patientens tilstand eller lejring 
umuliggør afdækning, eller hvis blybeskyttelsen 
dækker for relevante diagnostiske oplysninger 
og/eller forringer billedkvaliteten. 

Ovenstående bekendtgørelse betyder, at go-
nadebeskyttelse har været og stadig er udbredt 
i Danmark. Men i Region Sjælland traf man for 
et par år siden et valg om at sløjfe gonadebe-
skyttelse som standard. Man vendte anbefalin-
gen om, så den kom til at hedde: ”Vi benytter 
gonadebeskyttelse, når vi er sikre på at det 
ikke kan forstyrre billedet eller øge dosis.” Det 
fortæller Jonas Hermansen, der er medicinsk-fy-

sisk ekspert ved Medicoteknik Region Sjælland 
på Sjællands Universitetshospital Køge. 

”Vi har truffet beslutningen om ikke at benytte 
gonadebeskyttelse af flere årsager. Stort set alle 
undersøgelser laves i dag med ASC. Det bety-
der, at har man bly eller tilsvarende i billedfeltet, 
så risikerer det at øge stråledosis. Systemet er 
ikke intelligent – så hvis det mærker, at billed-
kvaliteten er dårligere, så sender den bare mere 
igennem, og derved risikerer patienten faktisk 
at blive udsat for mere stråling. Derudover har 
forskning vist, at gonaderne er mindre føl-
somme for stråling end tidligere formodet. I de 
første guidelines var vævsvægtningsfaktoreren 
for gonader 0,25, i 1991 kom der nye guide-
lines fra ICRP, som gav gonaderne en vævs-
vægtningsfaktoreren på 0,2, og i 2007 blev det 
ændret igen, og den er nu nede på 0,08. Endelig 
er der efterfølgende kommet Det Europæiske 
konsensuspapir, som vi lægger os op ad,” siger 
han. 

Jonas Hermansen mener, at der er hårdt brug 
for, at der i højere grad end i dag, benyttes ens 
retningslinjer rundt om på de danske hospita-
ler. Det forvirrer patienter og kan skabe unødig 
usikkerhed, at man gør ét det ene sted og noget 
andet et andet sted. 

”Ensartet afskærmning er helt afgørende. Der 
skal trækkes en linje i sandet, og jeg håber også 
på, at man fra myndighedernes side er på vej 
med nogle nye retningslinjer. Og det er ikke kun 
gonaderne, det handler om. Der er for eksem-
pel heller ingen saglig begrundelse for at putte 
et blyklæde på en gravid kvinde, hvis hun skal 
røntgenfotograferes hos tandlægen. Det svarer 
lidt til at slå din paraply op, når du går ind og 
handler i et shoppingcenter, bare fordi det reg-
ner udenfor.” siger Jonas Hermansen. 
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      Jannie Iwankow Søgaard, journalist              Preben Stentoft

P å Aarhus Universitetshospital er 
Jeanette Markvart en af i alt fire 
radiografer, der har en funktions-
stilling som strålebeskyttelses-
koordinator. Hun har bestredet 
stillingen i et år og er den første 

af sin slags på den afdeling, hvor hun arbejder. 
Siden det i 2018 ved lov blev indført, at der på 
alle afdelinger, hvor der benyttes stråling, skal 
være en strålebeskyttelseskoordinator ansat, er 
ordningen rullet ud over hele landet, og i Jeanette 
Markvarts øjne giver det rigtig god mening, at 
man har oprettet den nye funktionsstilling.

”Førhen var meget af det arbejde, jeg laver 
i dag, spredt ud hos flere personer, og det var 
ofte en afdelingsoverlæge, der havde det over-
ordnede ansvar for strålebeskyttelsen. Med en 
strålebeskyttelseskoordinator får man en person, 
der fungerer som kliniker i det afsnit, hvor man 
er tilknyttet. Det tror jeg er en fordel. For hvis 
man skal kunne optimere, justere og navigere i 
strålebeskyttelse, er det rart, at der er en person, 
som har sin faste gang på afdelingen. Som strå-
lebeskyttelseskoordinatorer har vi en medicinsk 

EN BLÆKSPRUT TEFUNKTION,  
DER GIVER FAGL IG STOLTHED

Som strålebeskyttelseskoordinator har Jeanette 
Markvart mange forskellige opgaver. Hun ser det 
at skabe tryghed blandt kollegaerne som en af 
hendes vigtigste opgaver og bliver stolt, når hun 
kan mærke, hun gør en forskel, der i sidste ende 
kommer patienterne til gode. 

TEMA: AFDÆKNING
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EN BLÆKSPRUT TEFUNKTION,  
DER GIVER FAGL IG STOLTHED

Min egen  
tese er, at når  

der render en rundt 
på afdelingen med 
en kasket på som 

min, og som har et 
ansvar som mit, så 
udgør det en større 
sikkerhed for alle, 

fremfor hvis det var 
en person udefra, 
der skulle tilkaldes 
hver gang, som det 
har været førhen.

Jeanette Markvart,  
strålebeskyttelseskoordinator
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fysisk ekspert, som vi refererer til, og som kan 
hjælpe os fagligt, hvis der er noget, vi ikke ved 
nok om. Dét tværfaglige samarbejde synes jeg 
også er rigtig spændende,” siger hun. 

I forhold til kollegaerne på røntgenafdelingen, 
hvor hun arbejder, tror Jeanette Markvart, at det 
er en fordel, at de nu har en beskyttelseskoordi-
nator at gå til. 

”Min egen tese er, at når der render en rundt 
på afdelingen med en kasket på som min, og som 
har et ansvar som mit, så udgør det en større 
sikkerhed for alle, fremfor hvis det var en person 
udefra, der skulle tilkaldes hver gang, som det 
har været førhen. Det giver en tryghed, tror jeg, 
at mine kollegaer har mig tæt på hele tiden. De 
ved, at kan jeg ikke svare på deres spørgsmål, så 
kan jeg i hvert fald finde en, der kan,” siger hun. 

Fordybelse er faglig forkælelse
Som strålebeskyttelseskoordinator er opga-
verne mange og forskelligartede, udover at man 
som hovedregel er basisradiograf og går ved 

de forskellige modaliteter, forklarer Jeanette 
Markvart. Hun står blandt andet for indkøb af 
eksempelvis blymateriel, ligesom hun tjekker 
kvaliteten af det materiale, de bruger ved at gen-
nemlyse det en gang årligt. 

Det er også Jeanettes Markvarts opgave at 
registrere dosimetridata, efter dosimetrene er 
blevet aflæst på en anden afdeling. Hun ind-
samler gamle dosimetre og udleverer nye hver 
tredje måned til de kollegaer – både radiografer, 
sygeplejersker og læger – som efter den nye AB- 
kategorisering skal gå med et dosimeter. ABC- 
kategoriseringen har hun lavet sammen med 
den medicinske fysiske ekspert, da han skal 
godkende den endeligt, og hver tredje måned 
ajourfører hun så disse data. 

Tillige deltager Jeanette Markvart i stråle-
beskyttelseskoordinator-møder både lokalt og 
regionalt, hvor man forsøger at finde frem til 
ensartede arbejdsgange for folk ansat i stillin-
gen. Ligeledes har hun også har rollen som 
underviser. 

Der er også dage foran computeren, hvilket 
måske kan lyde kedeligt for nogen, men som alt 
det andet i sit job, kan Jeanette Markvart også 
godt lide denne del. At fordybe sig i et emne er 
en form for faglig forkælelse. 

”Når jeg har kontordage, så sidder jeg med 
bekendtgørelserne, primært 669, nye udspil 
fra SIS og drøftelser fra vores regionale møder 
– megen tid går med de ting, vi forsøger at opti-
mere og kvalitetsforbedre. Det er vigtigt, at jeg 

Jeanette Markvart 
i gang med at in-
spicere et blyfor-
klæde manuelt.

Jeanette Markvart foretager også selv konkrete rønt-
genopgaver. Her er det klargøring af biplan - gen-
nemlysningsapparat ifm. en patientundersøgelse, 
hun skal i gang med. 
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Hvis jeg kan gå ind og råd-
give, oplyse eller ændre 

noget til det fælles bedste, 
så giver funktionen mig en 

enorm stolthed indeni.
Jeanette Markvart,  

strålebeskyttelseskoordinator

holder mig opdateret på området hele tiden, og 
jeg er meget obs på, om der kommer nyt, som 
det er vigtigt, at jeg får videreformidlet til mine 
kollegaer. Det er i det hele taget en meget in-
spirerende stilling at bestride, og jeg kan rigtig 
godt lide at sidde med et område, som jeg skal 
dykke ned i og specialisere mig i,” siger hun. 

Jobbet er som et kald
Som strålebeskyttelseskoordinator er det også 
en del af Jeanette Markvarts jobbeskrivelse, 
at hun er afdelingens udsendte medarbejder 
og ansigt udadtil, når det kræves. Det betyder 
for eksempel deltagelse i årsmøder for stråle-
beskyttelseskoordinatorer, men også, at hun 
sammen med andre strålebeskyttelseskoordina-
torer gennem det regionale SBK-forum i Region 
Midtjylland varetager kontakten med myndig-
hederne. 

”Vi er i tæt kontakt med Statens institut for 
Strålebeskyttelse, som ligger under Sundheds-
styrelsen. Alle embedsfolkene sidder derude 
og varetager det juridiske, mens vi, der er på 
gulvet, kan informere om, hvad der sker ude i 
virkeligheden. Det foregår altså en formidling 
begge veje. Vi refererer også tilbage til Sund-
hedsstyrelsen, når vi har nyt at berette eller for-
slag til nye tiltag. Det er et interessant og vigtigt 
samarbejde, synes jeg” siger hun. 

Jeanette Markvartsen kan ikke lægge skjul på, 
at hun er særdeles begejstret for sit job, og hun 
lægger en stor ære i at arbejde for patienternes 
bedste. 

”Det, jeg holder allermest af, er, når jeg kan 
mærke, at jeg kan gøre en forskel. Hvis jeg kan 
gå ind og rådgive, oplyse eller ændre noget til 
det fælles bedste, så giver funktionen mig en 
enorm stolthed indeni. Jeg behøver ikke opfinde 
den dybe tallerken, men hvis jeg i sidste ende 
kan gøre en positiv forskel for en patient, så føler 
jeg, at jeg udfylder min rolle. Ja, så vil jeg næsten 
sige, at mit job som radiograf og strålebeskyttel-
seskoordinator er som et kald,” siger hun. 



TEMA: AFDÆKNING
Historisk gode grunde til 

gentænkning af gonadebeskyttelse
Gonadebeskyttelse har længe været en del af praksis. Nu er der 

imidlertid gode grunde til revision, samtidig med at man bibeholder 
fokus på sikkerhed. Og det er helt i tråd med udviklingen i resten af 

sundhedsvæsenet, siger professor. 

TEMA: AFDÆKNING
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      Jannie Iwankow Søgaard, Journalist              Radiograf Rådet og MidJourney
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D

Til personer under 50 år skal anvendes gonade-
beskyttelse, medmindre beskyttelsen vil kunne 
afdækkeområder af diagnostisk interesse eller 

resultere i signifikant forringet billedkvalitet eller 
signifikant forhøjet dosis.

Bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer

a Wilhelm Conrad Röntgen, 
professor i fysik og leder af 
Institut for Fysik på Würzburg 
Universitet i Tyskland i 1895 
placerede sin kones hånd på 
en fotografisk plade og i 15 mi-
nutter lod den gennemstråle af 
de dengang ukendte røntgen-
stråler, blev en ny videnskab 

født. En videnskab, der fra dag ét fascinerede og 
hurtigt blev taget i brug. 

I den spæde start vidste ingen, at røntgen-
strålerne ud over at være et revolutionerende 
redskab, der kunne afsløre sygdom i kroppens 
inderste, også kunne have potentiel skadelig ef-
fekt på menneskekroppen. Ret hurtigt kom der 
dog indikationer på, at strålerne ikke var gan-
ske ufarlige.  Wilhelm Conrad Röntgen tabte for 
eksempel selv sit hår, og mange af pionererne 
inden for radiologien fik alvorlige ødelæggelser 
på huden, der i flere tilfælde udviklede sig til 
cancer, som tog livet af dem. Sådan er det hel-
digvis ikke længere. I godt 70 år har det været 
fast kutyme, at personalet tager sine forholds-
regler, og at patienter, der skal røntgenfotogra-
feres, afdækkes. 

Det var den stigende brug af røntgen i sund-
hedssystemet samt forskning på dyr, der viste, 
at særligt de reproducerende og bloddannende 
organer var særligt sårbare over for røntgen-
strålerne, der satte fokus på vigtigheden af 
patientafdækning. Ligeledes spillede atombom-

berne i Hiroshima og Nagasaki en rolle, idet 
man så, hvor stor skade disse havde forvoldt. 
Særligt gonadebeskyttelse har spillet en vigtig 
rolle, når patienter har skullet røntgenfotografe-
res. Det fortæller Bjarne Gylstorff, der er ud-
dannet radiograf og pensioneret underviser på 
radiografuddannelsen. 

For patienternes vedkommende har det været 
vigtigt, at vi beskyttede gonaderne, når de var i 
den fertile alder. Så kvinderne fik sådan nogle 
blysommerfugle på, der skulle beskytte ovari-
erne, mens mændene fik nogle kapsler sat på,” 
siger han. 

I dag fremgår det af Bekendtgørelse om brug 
af strålingsgeneratorer, at der ”til personer 
under 50 år skal anvendes gonadebeskyttelse, 
medmindre beskyttelsen vil kunne afdække 
områder af diagnostisk interesse eller resultere 
i signifikant forringet billedkvalitet eller signi-
fikant forhøjet dosis.” Sådan har det lydt siden 
1977 og måske også tidligere. Der findes dog 
tilsyneladende ingen tilgængelige materialer, 
der kan påvise dette. 

Men alt tyder på, at der i disse år er et ændrin-
ger på vej. Internationalt er der efterhånden 
bred enighed blandt forskere om, at gonaderne 
ikke er så sårbare overfor røntgen som hidtil 
antaget. Der bruges tillige markant lavere strå-
lingsdoser i dag end førhen. Og efter det vejle-
dende ”European consensus on patient contact 
shielding” blev udsendt for godt et års tid siden, 
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synes det blot at være et spørgsmål om tid, 
inden Sundhedsstyrelsen udkommer med nye 
anbefalinger, der læner sig op ad disse. 

Mens man bevæger sig væk fra bly og andre 
beskyttelsesforanstaltninger i fysisk form, går 
man til gengæld i disse år i retning af en anden 
form for kontrol med kvalitet og sikkerhed. I 
2018 blev det således lovpligtigt, at alle landets 
røntgenafdelinger skal have tilknyttet en såkaldt 
strålebeskyttelseskoordinator. 

Med en strålebeskyttelseskoordinator er meget 
af det ansvar, der før var delt ud på flere perso-
ner, samlet hos en enkelt medarbejder. Koordi-
natoren har adskillige opgaver såsom kontrol af 
gennemførelsen af individuel dosisovervågning, 

Hvis der sker fejl i sundhedsvæsenet, kan det være 
med stor risiko til følge. Vi lever i et risikosamfund, 
og i og med at vi bombarderes med viden og info, 

så opstår der den bivirkning, at vi bliver sårbare – og 
ikke mindst klar over, at vi er sårbare. Derfor bliver 

det vigtigt for os at have kontrol.
Pernille Tanggaard, sociolog og professor på  

Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet

afrapportering til den lokale ledelse og vedli-
geholdelse af fortegnelser over strålekilder og 
anlæg. 

Når myndighederne har vedtaget at oprette den 
lovpligtige funktionsstilling som strålebeskyt-
telseskoordinator, går det godt i tråd med den 
udvikling, der ses i det øvrige sundhedsvæsen. 
Det fortæller Pernille Tanggaard, der er socio-
log og professor på Institut for Sundhedstjene-
steforskning på Syddansk Universitet. 

”I og med at vi har fået en meget patientcentre-
ret tilgang i sundhedsvæsenet og ligeledes kan 
tilbyde flere og flere behandlinger og give mere 
og mere forskellig medicin, er der kommet et 
stigende fokus på sikkerhed. Derfor har vi brug 

GONADER
GENNEM
TIDERNE

Billeder bragt med tilla-
delse. Oprindeligt bragt 
i Cécile Jeukens et al.: 
"Gonad shielding in pel-
vic radiography: modern 
optimised X-ray systems 
might allow its disconti-
nuation", 2020. 
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•  Sikring af brug af strålekilder og stråleudsættelse udføres i 
henhold til instrukser.

• Kontrol af gennemførelsen af radiologisk overvågning.

• Vedligeholdelse af fortegnelser over strålekilder og anlæg. 

•  Regelmæssige vurderinger af relevante sikkerheds og advar-
selssystemers tilstand.

• Kontrol af gennemførelse af individuel dosisovervågning.

•  Kontrol af gennemførelsen af lægekontrol i medfør af regler 
fastsat af Arbejdstilsynet.

•  Oplysning, instruktion og oplæring af arbejdstagere vedrø-
rende brug af strålekilder og stråleudsættelse. 

• Afrapportering til den lokale ledelse. 

•  Gennemførelse af foranstaltninger til forebyggelse,  
beredskab og reaktion i nødbestrålingssituationer. 

EN STRÅLEBESKYTTELSES-
KOORDINATORS LOVPLIGTIGE OPGAVER

Med en strålebeskyttelseskoordinator kan 
både personale og patienter føle sig sikre. 

Om det så faktisk er en falsk sikkerhed, kan 
man altid diskutere.

Pernille Tanggaard, sociolog og professor på Institut for  
Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet

for at have nogle kontrolinstanser, som 
kan sørge for sikkerheden,” siger hun. 

Pernille Tanggaard Andersen peger ligele-
des på, at sundhedsvæsenet er blevet mere 
og mere komplekst. Ikke mindst fordi, 
der konstant opstår ny viden. Og med det 
tempo, som videnskabelige landvindinger 
foregår i i dag, kan man ikke forvente, at 
hver enkelt sundhedsprofessionel selv for-
mår at holde sig fagligt ajourført konstant. 
Derfor er en strålebeskyttelseskoordinator 
et naturligt tiltag. 

”Hvis der sker fejl i sundhedsvæsenet, 
kan det være med stor risiko til følge. Vi 
lever i et risikosamfund, og i og med at vi 
bombarderes med viden og info, så opstår 
der den bivirkning, at vi bliver sårbare – og 
ikke mindst klar over, at vi er sårbare. Der-
for bliver det vigtigt for os at have kontrol. 
Med en strålebeskyttelseskoordinator kan 
både personale og patienter føle sig sikre. 
Om det så faktisk er en falsk sikkerhed, 
kan man altid diskutere,” siger hun og 
pointerer, at det kan være en udsat posi-
tion at sidde i, når man som medarbejder 
udgør en kontrolinstans. 

”I det gamle sundhedssystem var det hele 
organisationen, der tog ansvar, når noget 
gik galt. Nu står der en enkelt koordinator 
på afdelingerne, som har et stort ansvar. 
Man må håbe, at det er indbygget i syste-
met, at nogen kan samle op for dem, hvis 
noget går galt,” siger Pernille Tanggaard. 
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ÅRSMØDE FOR
STRÅLEBESKYTTELSESKOORDINATORER

1. februar 2023, Odense

Årsmødet er multiprofessionelt til alle, der arbejder som
strålebeskyttelseskoordinator (SBK) i sundhedssektoren. 
Se det komplette program, og tilmeld dig på Radiograf.dk  
- eller scan  QR-koden

Sundhedsstyrelsen har ordet 

Specialespecifikke fælles dokumenter/protokolændringer 

Audit, metode, proces og klinisk audit 

SBK-kursus i fremtiden 

Erfaringsudveksling                                          

v/Annette Holm Fik, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen.
Strålebeskyttelse (SIS). Implementering af nye EU-retningslinjer, lovkrav omhandlende SBK, ansøgning og afmeldelser til SIS. nyt fra SIS

v/Birgitte Hinge, hospitalsfysiker, MScEE, Hospitalsenhed Midt og Helle Stoltze, radiograf og SBK, Røntgen og Skanning, Silkeborg 
                                                     

v/Kenneth Reff, afdelingsradiograf, kvalitets- og strålebeskyttelseskoordinator, Rigshospitalet

Kursusleder: Kenneth Reff

PROGRAM

ER GONADE- 
BESKYTTELSE  
SNART FORTID?
Diskussionen af gonadebeskyttelse fylder også i 
dansk sammenhæng, hvor Radiograf Rådet er i dialog 
med Strålebeskyttelse, Sundhedsstyrelsen (SIS) om, 
hvordan en eventuel afskaffelsesproces kan foregå. 

      Claus Brix, fagchef R adiografen er patientens garant 
for den bedste billedkvalitet med 
den lavest mulige dosis – det er et 
image, vi gerne vil have, og det er 
her vi i hver enkelt situation laver 
vores professionelle vurdering. 

Den er vi stolte af, og den må ikke sættes på spil.
Når vi taler om dosis til patientens gonader, 

så er loven helt klar, og selvom der i de sidste 
vejledninger fra Sundhedsstyrelsen blev ændret 
nogle centimeter på strålefeltets afstand til go-
naderne i forhold til beskyttelse, så har radiogra-

TEMA: AFDÆKNING

ferne altid skullet vurdere om, de kan undlade at 
bruge gonadebeskyttelse.

På ISRRT’s verdenskongres i Dublin i 2020 
blev brugen af gonadebeskyttelsen diskuteret i 
forhold til de seneste forskningsresultater, og på 
Billeddiagnostisk Årsmøde 2022 i København 
var der sessioner med internationale og natio-
nale oplæg omkring de nyeste EU-retningslinjer, 
der peger på, at gonadebeskyttelse kan undlades.

Radiograf Rådet har været inviteret til møde i 
Strålebeskyttelse, Sundhedsstyrelsen (SIS) sam-
men med blandt andet Dansk Radiologisk Selskab 
og Medicinske Fysikere. Her blev EU-retningslin-
jerne drøftet sammen med vejen til en eventuel 
tilpasning af retningslinjerne for Danmark.

Fra Radiograf Rådet deltog formand Charlotte 
Graungaard Falkvard og fagchef Claus Brix, 
og som udgangspunkt er vi, sammen med de 
øvrige inviterede organisationer, positive overfor 
evidens, der viser, at gonadebeskyttelsen kan 
udfases. Dog fremhævede vi, at hvis kravet om 
gonadebeskyttelse fjernes, så skal det ske som en 
proces, hvor vi sikrer, at patienterne forsat kan 
få den maksimale strålebeskyttelse i forhold til 
kvaliteten. En proces, der sikrer, at der stadig er 
forståelse for den skadelige virkning af stråler, og 
at personalet kan vejlede og udføre undersøgel-
ser forsvarligt og af høj kvalitet.
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Dato Tema Sted Arrangør Information 
og tilmelding Pris

17-18/1 2023 MR prostata- Hands on Frederiksberg Radiograf Kurser www.radiograf.dk kr. 3895  (ikke medlem kr. 5843)

24/1 2023  MR-sikkerhed  
basiskursus Aalborg Radiograf Kurser/DRS/DSM-

MR/MR-sikerhedsgruppen www.radiograf.dk kr. 1350 (medlemmer af DRS/
DSMMR/Radiograf Rådet)

25/1 2023 MR-sikkerhed  
basiskursus Aarhus Radiograf Kurser/DRS/DSM-

MR/MR-sikerhedsgruppen www.radiograf.dk kr. 1350 (medlemmer af DRS/
DSMMR/Radiograf Rådet)

26/1 2023 MR-sikkerhed  
basiskursus Kolding Radiograf Kurser/DRS/DSM-

MR/MR-sikerhedsgruppen www.radiograf.dk kr. 1350 (medlemmer af DRS/
DSMMR/Radiograf Rådet)

1/2 2023
Årsmøde for  

Strålebeskyttelses- 
koordinatorer

Odense Radiograf Kurser www.radiograf.dk kr. 650 (ikke medlememr kr. 975)

1-5/3 2023 ECR Wien ESR/EFRS www.esr.org se link

15/3 2023 Radiografisk Pædiatri København Radiograf Kurser www.radiograf.dk kr. 1600 (ikke medlem kr. 2400) 
inkl. netværksmiddag

16-17/3 2023 Protonterapi Oslo Norsk Radiografforbund/
Radiograf Rådet kurs.radiograf.no/fagkurs kommer

20/3 2023 Uddannelsestopmøde 2 Odense Radiograf Rådet www.radiograf.dk gratis

22-23/3 2023 Reporting  
Radiographers Frederiksberg Radiograf Kurser/InHealth 

London www.radiograf.dk kr. 2650 (ikke medlem kr. 3975)

12-13/4 og 2-3/5 2023 Interventionskursus Modul 1 Frederiksberg 
Modul 2 Århus

Radiograf Kurser i samarbejde 
med Region Midtjylland www.radiograf.dk kommer

26/4 2023 Digital radiografi Nyborg Radiograf Kurser www.radiograf.dk kr. 1650 (ikke medlemmer kr. 
2550)

12-16/5 2023 ESTRO Wien ESTRO www.estro.org se link

24-26/5 2023
Nordic Congress  
of Radiology and 

Radiography
Helsinki NCR ncr2023.fi se link

25-27/5 2023 EUROSON Riga EFSUMB euroson.com se link

9-13/9 2023 EANM Wien EANM www.eanm.org se link

20-21/9 2023
National ERFA-møde for 
kliniske uddannelsesans-

varlige radiografer
Nordjylland UCN tilknyttede  

uddannelsesansvarlige
Pia Grennerud Alexandersen 

pia.j@rn.dk støttes af Radiograf Rådet

28-29/9 2023 Skandinavisk  
nuklearmedicinkursus København

Radiograf Kurser i  
samarbejde med Norsk 

Radiografforbund
www.radiograf.dk se link

KURSER OG KONFERENCER

Tak til alle,
der har deltaget i årets kurser. Følg med i 2023, 
hvor der kommer endnu flere spændende tilbud. 

Du kan også orientere dig på Radiograf.dk.



Sekretariat

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

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

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

FAGCHEF
Claus Brix
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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Hvis du vil være med i redaktionsteamet, skal du senest den 22. februar
2023 udfylde tilmeldingsformularen, som du finder på Radiograf.dk  -
eller du kan scanne QR-koden.

Har du spørgsmål til forløbet, og hvad det indebærer, kan du også
sagtens smide en mail til redaktion@radiograf.dk. 

 HVAD SKAL DU GØRE NU? 

KALDER ALLE 
                 

 RADIOGRAFSTUDERENDE

    VIL DU LAVE 
      FAGBLADET
RADIOGRAFEN?

Radiografstuderende er fagets fremtid. RSD og Radiograf Rådet vil gerne hjælpe jer med at vise hele faget,
hvad der optager jer fagligt. Så nu går vi all-in og giver jer nøglerne til en udgave af fagbladet Radiografen.
Vil du være med?
 Vi laver et redaktionsteam med radiografstuderende fra

alle skoler. I får nøglerne til den udgave af Radiografen,
der udkommer i maj 2023.
 
Vi sparker forløbet i gang den 1. marts, og bladet skal
være færdigt den 1. maj.

I forløbet får I selv lov til at prøve kræfter med at
interviewe, skrive, tage billeder og drøfte layout, så I kan
lave et toplækkert blad, I kan være stolte af. 

Undervejs får I selvfølgelig få hjælp af og sparring med
fagbladsredaktøren. Regn med, at du skal bruge en-to
timer på det om ugen.
 
Når bladet udkommer, sørger vi for en ordentlig fejring
til jer og jeres hold (eller afdeling, hvis du er i klinik).
 
Læs mere på Radiograf.dk
- eller scan QR-koden. 
 


