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M
asser af energi, meningsudvekslinger, 
videndeling og debatter var resultatet af 
uddannelsestopmødet, som vi afholdt 
den 20. september med omkring 120 
”blandede” deltagere. Først i det nye år 
søsætter vi uddannelsestopmøde Vol. 2.

Verden forandrer og udvikler sig. Nye 
udfordringer og muligheder dukker op 
af sig selv og af nød og tilfældigheder. 
Men den gamle samtalekunst er stadig 
effektiv og universel. Hvis ikke vi som 
den hele branche, vi er, deler vores tan-
ker, udfordringer, ideer og muligheder 
med hinanden, så kan vi ikke under-
støtte hinanden og stå sammen. 

Derfor er topmøder relevante. Ingen 
siger, at 120 mennesker kan blive enige 

om en enkelt vej at gå, men vi kan få 
afdækket behov, synspunkter og tan-
kemønstre, og vi kan inspirere og oplyse 
hinanden. Alle har deres tilgang til de 
enkelte problemfelter, og løsningerne i 
de enkelte tilgange er ikke ens. 

Men måske kan vi finde overordnede 
løsninger, der på sigt løser den enkelte 
tilgang. Måske kan vi gå med flere løs-
ninger på én gang. Men vi skal samtale 
med hinanden. Hvis ikke vi som organi-
sation ved, hvad der rører sig, eller ved, 
hvad vi skal spørge ind til, så trækker vi 
for meget på autopiloten. 

Det kan være godt i nogle sammen-
hænge, men fornyelse kan gå tabt, hvis 
ikke vi kvalitetssikrer vores grundlag 
med passende mellemrum, og det 
kræver, at vi tager samtalerne og ikke 
automatisk går ud fra, at det, der fore-
går lokalt, også er kendt centralt. Og 
ligeledes kan vi fra centralt hold gå ud 
fra, at vi ved alt af relevans. Faktisk ved 
vi, at det langt fra er tilfældet. 

Når vi stiller topmøder til rådighed, 
tjener det netop det formål. Altså at 
afdække alle enkeltheder og enkeltin-
teresser. Hovedbestyrelsen tager alle 

synspunkter ind og beslutter i sidste 
ende vores politiske tilgang i de enkelte 
situationer på det oplyste grundlag, 
som er så vigtigt for os alle sammen.

Ved det første uddannelsestopmøde fik 
vi alle mere og bredere viden og indsigt 
i de forskellige problemstillinger i de 
forskellige dele af vores branche. Nu 
skal vi videre. Så sæt kryds i kalende-
ren ved den 20. marts 2023, hvor vi 
afholder uddannelsestopmøde Vol. 2 og 
for alvor kommer i dybden med debat-
terne og prøver at finde ind til mulige 
løsninger, veje og tiltag.

Uanset hvor vi udfylder vores daglige 
arbejde indenfor vores branche, så er vi 
alle hinandens forudsætninger, og det 
ansvar skal vi alle se og anerkende. Der-
for skal vi stå sammen, hvis vi vil lykkes 
i vores udvikling. 

FORMANDEN HAR

ORDET
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Uddannelsestopmøde
– fordi det giver

mening
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Radiograf Rådet har på baggrund af en 
medlemshenvendelse bedt Styrelsen 
for Patientsikkerhed om en afklaring på, 
hvorvidt uddannede s-radiografer må 
kalde sig stråleterapeuter.
Styrelsens svar er klart: Ja. 
Efter § 13, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 
344 af 9. maj 2008 om uddannelse i 
stråleterapi, gives den, der har gen-
nemført uddannelsen i stråleterapi, 
betegnelsen stråleterapeut. Herudover 
fastslår Styrelsen, at betegnelsen strå-
leterapeut ikke er en beskyttet titel, og 
man kan derfor ikke efter autorisations-
lovens § 78 straffes for at bruge titlen 
uden at have gennemført uddannelse i 
stråleterapi. 

Styrelsen for Patientsikkerhed gør dog 
opmærksom på, at man kun kan blive 
registreret med specialet stråleterapi 
i autorisationsregisteret, hvis man har 
gennemført uddannelsen. Endelig gør 
styrelsen opmærksom på § 9 i bekendt-
gørelsen, hvorefter uddannelsesrådet, 
jf. § 16, efter en individuel vurdering kan 
give dispensation til afkortning af ud-
dannelsen (merit) på baggrund af anden 
dokumenteret relevant uddannelse. Hvis 
man gennemfører en afkortet uddan-
nelse på baggrund af en meritafgørelse 
efter § 9, gives man betegnelsen strå-
leterapeut og registreres med specialet 
stråleterapi i autorisationsregisteret 
efter reglerne i § 13.

FÖRSTÅR DU SVENSKA?
Så er denne podcasten Röntgenpodden måske noget for dig. Podcasten 
behandler røntgenrelaterede emner fra MR-sikkerhed til lungecancer-
screening og CT-prostata. Lyt til den helt gratis i Apple Podcasts. 

Afgørelse: 
Sosu-assistenter må 
ikke foretage røntgen af 
thorax

På baggrund af radiografmangel har Radiologisk  
Afdeling på Nykøbing Falster Sygehus ønsket at uddan-

ne sosu-assistenter til udførelse af røntgen af thorax. 
Derfor indsendte sygehuset i august en plan herfor til 
Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS). 
I september gav SIS svar herpå. Afgørelsen er, at 
planen ikke i tilstrækkelig grad kan give sosu- 
assistenter de relevante kompetencer. Således slår 
styrelsen fast, at ingen afdelinger for nuværende 
må anvende sosu-assistenter til røntgenoptagelser 
– heller ikke under supervision. 

Styrelse: 
S-radiografer  
må kalde sig  
stråleterapeuter

Har du   tjekket din 
oktober  -lønseddel?

I oktober steg lønnen for regionalt ansatte 
radiografer. Der er tale om den tredje trinvise 
lønstigning, der blev aftalt med OK-21. Klik 
ind på Radiograf.dk, eller scan QR-koden, 
hvis du vil vide mere. 
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Revolution Apex platformen tilbyder det bedste indenfor moderne 
CT-teknologi. Platformen giver hidtil usete kliniske løsninger til selv 
de mest udfordrende patienter. Scan QR-koden for at lære mere om 
den skalérbare platform.
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SIGNA Hero – det nyeste medlem i vores 3.0T 
MR portefølje – kombinerer enestående billed- 
kvalitet med en forbedret oplevelse for både 
personale og patienter, forbedrer produktivitet 
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scanne QR_koden.

SIGNA  Hero™ 



TEMA: MISTRIVSEL

En usund 
konkurrencementalitet 
ødelægger trivslen hos 

unge studerende
Landets studerende mistrives. En ny rapport slår fast, at det ikke er de 
unge, den er gal med. Det er derimod rammerne i form af øget tempo og 

fokus på præstationer i uddannelsessystemet, der skaber mistrivsel.

Der er noget galt i  
uddannelsessystemet, 
hvor vi ser en tempo- 
forøgelse og et  
ubalanceret fokus på 
præstation.
Noemi Katznelson, professor i ungdoms- og  
uddannelsesforskning og centerleder, Center for 
Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
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       Jannie Iwankow Søgaard, journalist            MidJourney og Radiograf Rådet



Vi skal lære at forstå, at man sagtens 
kan være ressourcestærk og dygtig, 
men samtidig også enormt skrøbelig.

Thomas Baun, direktør i Studenterrådgivningen
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DER VAR GOD grund til at få dybe 
panderynker, da den Nationale Sund-
hedsprofil, som Sundhedsstyrelsen 
står bag, udkom i marts måned i år. 
Den bekræftede nemlig, hvad andre 
undersøgelser også har vist: At det 
står skidt til med trivslen hos de dan-
ske unge. Blandt andet rapporterer 
hver tredje unge kvinde og hver femte 
unge mand mellem 16 og 24 år dårligt 
mentalt helbred, mens over halvdelen 
af de unge kvinder og knap en tredje-
del af de unge mænd oplever at være 
stressede. 

Nu ser det imidlertid ud til, at nogle 
af årsagerne til den udbredte mistrivsel 
blandt unge er fundet.  Således udgav 
Center for Ungdomsforskning ved 
Aalborg Universitet i oktober bogen 
”Mistrivsel i lyset af tempo, præstation 
og psykologisering”. Bogen bygger på 
en stor undersøgelse - foretaget blandt 
unge mellem 16 og 25 år - som blandt 
andet viser, at 44 procent af landets 
unge mistrives i en eller anden grad. 

Det er professor i ungdoms- og uddan-
nelsesforskning samt centerleder på 
Center for Ungdomsforskning, Noemi 
Katznelson, der har stået i spidsen for 
det store stykke forskningsarbejde. Hun 
pointerer, at det er vigtigt at være obs 
på, at det ikke er en hel generation af 
unge, der mistrives. Men hvad angår de, 
der gør, viser undersøgelsen, at ansvaret 
ikke bør placeres på deres skuldre. Det 
er derimod rammer og strukturer om-
kring de unge, den er gal med. 

”Der er noget galt i uddannelsessy-
stemet, hvor vi ser en tempoforøgelse 
og et ubalanceret fokus på præstation. 
I det ligger der en implicit kritik af den 
uddannelsespolitik, der føres i dag, 
hvor der er et stort fokus på, hvilke fag-
lige niveauer man skal ligge på, og også 
på, hvor hurtigt man skal være på et gi-
vent niveau,” siger Noemi Katznelson. 

Hun mener, at man, for at komme 
den udbredte mistrivsel til livs, er nødt 
til at se ind i generelle strukturer og 
ikke udelukkende på gruppen af unge, 
der har det dårligt. 

”Det handler blandt andet om, at man 
ude på studiestederne får skabt nogle 
gode fællesskaber og får skabt nogle 
rammer, så de unge føler et tilhørsfor-
hold til studiet. Man skal arbejde på den 
brede bane og ikke først gøre noget, 
når problemet er opstået. Så skal der 
selvfølgelig også være en plan for, hvad 
man gør, når der er nogle, der hænger i 

bremsen – hvilke indsatser har man så 
at byde ind med?” siger hun. 

Hos Studenterrådgivningen, der yder 
gratis social- og psykologhjælp til stu-
derende på videregående uddannelser, 
er direktør Thomas Braun ikke over-
rasket over, at henved halvdelen af de 
danske unge mistrives. Han 
hæfter sig ved det, som 
i Noemi Katznelsons 
undersøgelse kaldes 
”ny udsathed,” og 
som er et udtryk 
for, at det ikke læn-
gere kun er unge, 
der kommer fra 
en socialt belastet 
baggrund, der er i 
mistrivsel. Det er 
også dem, som vi ge-
nerelt opfatter som 
ressourcestærke, 
sunde og dygtige 
unge mennesker. 

”Man har en ten-
dens til – især politisk – at betragte 
de unge, der læser på en videregående 
uddannelse, som blomsten af dansk 
ungdom, der bare kan det hele. Sådan 
er virkeligheden ikke kun. Vi skal lære 
at forstå, at man sagtens kan være 
ressourcestærk og dygtig, men sam-
tidig også enormt skrøbelig. Det, der 
kendetegner ny udsathed, er, at der er 
tale om unge mennesker, der er dyg-
tige, men som har taget et ydre pres ind 
og internaliseret det i dem selv. De op-
lever, at der er et spænd mellem dem, 
de føler, de burde være og dem, de er,” 
siger han. 

Thomas Braun mener, at institutio-
nerne ved videregående uddannelser, 
selv om de ikke er alene om ansvaret 
for de problemstillinger, deres stude-
rende møder, har en forpligtelse til at 
hjælpe dem til studietrivsel. 

”Selvfølgelig skal man gøre noget 
ude på uddannelserne, hvor de stu-

derende skal mødes med det, de hver 
især kommer med. Underviserne skal 
eksempelvis gøre en indsats for at 
skabe et trygt og inkluderende under-
visningsrum. Sige til de studerende, at 
hvis der er noget, de ikke forstår, så er 
det ikke fordi, de er dumme, men fordi 

det er svært. De kan for eksempel 
sætte sig selv i spil og fortælle, 

hvad de selv fandt svært 
engang,” siger han. 

Men man er også 
nødt til at se på de 
unges mistrivsel som 
et udtryk for nogle 
dysfunktionelle struk-

turer i samfundet. For 
så mange unge får det 
ikke synkront dårligt ved 
et tilfælde, understreger 

Thomas Braun. Han vil 
have et opgør med det, 
han kalder ”løgnen 
om meritokratiet” – 

den opfattelse, at det er 
det enkelte individs evner, der afgør, 
hvilken placering det får i samfundet. 
Det understøtter en individualisering og 
usund konkurrencementalitet, som si-
ver ind i alle sprækker i den unges sind, 
og derfor er det ikke mærkeligt, at den 
mærkes som noget indre hos de unge, 
mener han. 

”Der skal gøres noget, og jeg håber 
virkelig, at man politisk vil give sig tid til 
at forstå problemet. Det er en utilstræk-
kelig analyse at sige, at vi bare skal have 
nogle flere pædagoger, lærere og psyko-
loger, så er vi mistrivslen kvit. Ligesom 
det er forfejlet alene at fokusere på, 
hvordan vi gearer systemet fremadret-
tet, så det kan gøres klart til at tage sig 
af nogle mennesker, der har det skidt, 
og som får det endnu værre og bliver 
endnu mere syge. Vi skal tænke i fore-
byggelse og eksperimentere med, hvad 
der kan gøres, så færre får det så dårligt 
som nu,” siger Thomas Braun. 



TEMA: MISTRIVSEL
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En femtedel af de studerende på radiograf- 
uddannelsen på UCL Erhvervsakademi og 
Professionshøjskole i Odense dropper ud 
af studiet i utide. Med en mentorordning er 
det håbet, at man fremtidigt kan nedbringe 
frafaldet ved især at spotte studerende i 
mistrivsel.

       Jannie Iwankow Søgaard, journalist             Mikkel Meister

fter i en årrække at have været vidne til en udvik-
ling, hvor flere og flere studerende i utide forlod 
radiografuddannelsen på UCL Erhvervsakademi 
og Professionshøjskole, blev det under COVID-19, 
hvor problemet voksede sig endnu større, besluttet 

at iværksætte en indsats, der skulle vende udviklingen.
En væsentlig del af denne indsats blev en mentorordning, 

hvor tre faste undervisere på radiografuddannelsen har fået 
til opgave at være mentorer. I dag er det sådan, at hver gang 
et nyt hold radiografstuderende starter på uddannelsen, 
deles det op mellem de tre mentorer, så de hver især som ud-
gangspunkt har ansvaret for 12 studerende.

En af dem, der har ageret mentor i nu knap halvandet år, 
er lektor Thomas Søndergaard Larsen, der har undervist på 
studiet i 20 år. Han er ikke i tvivl om, at det har været det rig-
tige tidspunkt at opstarte mentorordningen. 

”Vi har i undersøgelser gennem nogle år kunnet se, at der 
generelt er udfordringer med mistrivsel på professionshøj-
skolerne, hvilket også gør sig gældende hos os på radiograf-
uddannelsen. Frafaldet, der oftest sker i løbet af de første tre 

I Odense 
skal mentorer 
hjælpe flere 
til at gennem-
føre radiograf-
uddannelsen

E



Vi har i undersøgelser 
gennem nogle år kun-
net se, at der generelt 
er udfordringer med 

mistrivsel på professi-
onshøjskolerne, hvilket 
også gør sig gældende 

hos os på radiograf- 
uddannelsen.

Thomas Søndergaard Larsen, 
lektor, UCL Erhvervsakademi og  

Professionshøjskole
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semestre, er stort. Hos os ligger det på 
mellem 15-20 procent, hvilket vi synes 
er for højt et tal. Under corona har fra-
faldet været ekstraordinært stort, fordi 
omstændighederne gjorde det svært at 
skabe sammenhold og et fagligt fælles-
skab,” fortæller han.

På radiografuddannelsen på UCL Er-
hvervsakademi og Professionshøjskole 
er man helt på det rene med, at der al-
tid vil være et frafald af en vis størrelse 
på de videregående uddannelser. Et 
realistisk gæt er i derfor ifølge Thomas 
Søndergaard Larsen, at mentorordnin-
gen sammen med andre tiltag vil kunne 
få op mod 10 procent af dem, der ellers 
falder fra, til at blive og gennemføre 
radiografuddannelsen.

”Vi er meget obs på, at der kan være 
mange årsager til, at man dropper ud 
af et studie. Men fra undersøgelser har 
vi fået øje på, at mistrivsel kan være en 
væsentlig del af årsagen. Mistrivslen 
kan handle om forskellige ting; det kan 
være både sociale og faglige elementer 
på studiet, nogle synes, at niveauet er 
enten for højt eller lavt, og der er også 
dem, hvor klassesammensætningen er 
årsagen til, at de ikke føler sig tilpas. På 
den måde er det meget fragmenteret, 
hvad de studerende har brug for, og det 
er årsagen til, at vi har valgt, at alle får 
en personlig mentor,” siger Thomas 
Søndergaard Larsen.

 Allerede ved studiestart orienteres 
de studerende om mentorordningen, 
og i løbet af første semester deltager 
alle i såvel en gruppesamtale som en 
enkeltsamtale med en mentor. De ny-
opstartede hold får også besøg af både 
studievejleder og psykolog, der for-
tæller om, hvad de kan tilbyde. Det er 
særligt ved de individuelle samtaler, at 
mentorerne har mulighed for at spotte, 
hvis en studerende er i mistrivsel og 
tæt på at droppe ud.

”Samtalerne skal skabe en kontakt-
flade mellem os og de studerende. De 
skal have lyst til at være på studiet, og 
derfor er vi obs, hvis de studerende har 
nogle udfordringer i starten af studiet, 

fordi vi ved, at det største frafald sker 
der. Helt konkret spørger vi ind til, hvor-
dan den enkelte har det med at være på 
studiet. Nogle har det rigtig godt, men 
vi møder også dem, der viser sig at have 
noget med sig, som gør det svært for 
dem at være her. Det kan handle om, at 
de har haft dårlige oplevelser i skole og 
på tidligere uddannelser. Måske er de 
blevet mobbet og har præstationsangst, 
eller det kan handle om, at udfordrin-
gen med at flytte til en ny by og skulle 
danne netværk er blevet for stor,” siger 
Thomas Søndergaard Larsen.

De fastlagte mentorsamtaler fortsæt-
ter på andet semester, hvor det foregår 
i grupper, mens der på tredje semester 
atter er enkeltsamtaler. Ud over de 
fastlagte samtaler har studerende med 
behov altid mulighed for at kontakte 
deres mentor. De, som gør det, har ofte 
noget ekstra at slås med.

”På den måde kan vi godt identificere 
dem. Deres udfordringer kan handle 
om blandt andet ensomhed og indlæ-
ringsvanskeligheder, og så er der også 
en del, der slås med angst. De fleste er 
godt selv klar over, at de er udfordrede, 
men indimellem sidder vi også med 
studerende, hvor vi undrer os over, at 
der ikke er nogen, der har grebet dem 
tidligere i uddannelsessystemet, fordi 
de har så massive udfordringer. Vi er 
ikke psykologer, så hvis vi vurderer, at 
en studerende har brug for mere hjælp, 
end vi kan give, så sender vi dem videre 

På UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har de tre nuværende mentorer 
meldt sig frivilligt. Alle tre har gennemført adjunkt/lektoruddannelse og har man-
ge års undervisningserfaring. Èn har en master i vejledning, alle tre har erfaring 
med specialpædagogiske støttefunktion og har deltaget i de to kursusmoduler, 
der var planlagt inden opstart på mentorordningen



TEMA: MISTRIVSEL

Det er et dyrt initiativ, vi har sat i gang. Men 
jeg vil tillade mig at sige, at hvis den her  

indsats kan hjælpe et ungt menneske videre, 
så er det det hele værd.

Kathrine Borg-Hansen, uddannelsesleder på radiografuddannelsen,  
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
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til vores studievejleder og psykolog,” 
siger Thomas Søndergaard Larsen.

For ham er rollen som mentor ikke 
fremmed, selvom det ikke er noget, der 
har været sat i system tidligere.

”Jeg har altid godt kunne lide at have 
en tæt relation til de studerende og 
spørge ind til dem. Så det har været 
meget naturligt for mig med rollen som 
mentor. Og vi kan også se på de forelø-
bige tilbagemeldinger, at de studerende 
synes, det er positivt, når man lige kom-
mer hen og snakker lidt,” siger han. 

Til sommer, når tre hold har været 
igennem mentorforløbet, skal ordnin-
gen evalueres. Uddannelsesleder på 
radiografuddannelsen på UCL Er-
hvervsakademi og Professionshøjskole, 
Katrine Borg-Hansen, har positive 
forventninger.

”Jeg tror på, at mentorordningen kan 
være med til at identificere de stude-
rende, der har potentiale, men som 
endnu ikke selv har opdaget det. Men 
den kan også være med til at finde de 
studerende, der er lynskarpe og må-
ske overvejer noget andet, fordi de vil 
udfordres på et højere niveau. Dem vil 
vi også gerne beholde, for de kan være 
med til at skabe et fælles højt fagligt 
niveau,” siger hun.

Ud over mentorordningen har man på 
radiografuddannelsen i Odense priorite-
ret at have en studietur, der skal bidrage 
både til det faglige og det sociale fæl-
lesskab. Ydermere har alle undervisere 
fulgt en række oplæg fra psykologer 
og fra studenterrådgivningen med det 
formål at blive klædt på til at være – ikke 
psykologer og studievejledere – men 
undervisere med noget på hjerte, som 
Katrine Borg-Hansen udtrykker det.

Den samlede indsats for at mindske 
frafaldet på radiografuddannelsen er 
ikke nogen billig investering nu og her. 

Men på den lange bane tror Katrine 
Borg-Hansen på, at det er den rigtige, 
og at den kan betale sig. 

”Det er et dyrt initiativ, vi har sat i 
gang. Men jeg vil tillade mig at sige, at 
hvis den her indsats kan hjælpe et ungt 
menneske videre, så er det det hele 
værd,” siger hun.

Hun understreger samtidig, at der 
stadig er flere indsatsområder at tage fat 
i. Blandt andet er praktiktiden en udfor-
dring for nogle studerende.

”Mange af vores studerende falder 
fra efter deres første praktik. Det vil vi 
gerne lave om på. Jeg tænker ikke så 
meget på dem, som simpelthen finder 
ud af, at de er landet på den forkerte ud-
dannelse. Jeg tænker på vores ’svageste’ 
studerende, som for første gang i deres 
liv står ude i virkeligheden og skal passe 
et job. Det kan være meget svært og 
overvældende for dem. Og ude på afde-
lingerne har personalet selvfølgelig ikke 
de samme redskaber til at hjælpe dem, 
som vi har her på stedet - en studievejle-
der og en psykolog for eksempel. Så vi 

skal finde ud af, hvordan vi kan hjælpe 
personalet ude i praksis til at opdage, 
når der er studerende, der mistrives,” 
siger Katrine Borg-Hansen.

Det er ikke kun på i Odense, at de 
radiografstuderende falder fra. Også 
på radiografuddannelsen på Professi-
onsskolen UCN er der et betydeligt fra-
fald. Uddannelsesleder Louise Møller 
fortæller, at frafaldet har ligget stabilt, 
men dog højt, på omkring 25 procent 
i en årrække. Indtil videre har man på 
UCN grebet problematikken anderle-
des an end i Odense. Det skyldes især, 
at der mangler klarhed over, hvad fra-
faldet helt præcist skyldes. 

”Det er lidt af en rodebunke det med 
frafaldet. For selvom de studerende 
i forbindelse med udmeldelsen skal 
udfylde en rubrik med årsagen til, at de 
melder sig ud, er det ikke så entydigt. 
Det har for eksempel en betydning, at 
et studieskift er blevet meget nemmere 
at gennemføre nu, hvor der er ledige 
studiepladser på flere uddannelser Så 
når vi har mange, der skifter studie, er 
det svært at vide, om det er fordi, de 
ikke trives her, eller om de bare hellere 
vil noget andet. Vi ser også flere med 
diagnoser – og det kan være meget 
svært at skelne mellem for eksempel 
mistrivsel og udfordringer. Og hvad har 
vi som uddannelsesinstitution overho-
vedet ret til at gå ind i? Det er meget 
komplekst, synes jeg,” siger hun. 

I stedet for at rette en indsats direkte 
mod de studerende i bestræbelserne på 
at nedbringe frafaldet har Louise Møller 
og hendes kollegaer i første omgang 
valgt at se indad. Sidste forår havde 
de således de kliniske vejledere med i 
et forløb med studenterrådgivningen, 
hvor de med udgangspunkt i de hen-
vendelser, studenterrådgivningen får 
fra de studerende i praktik, blev vejledt 
og rådgivet. I det nye år er det i stedet 
underviserne på radiografuddannelsen, 
der skal igennem et forløb om trivsel i 
den teoretiske del af uddannelsen. I den 
forbindelse vil fagpersoner fra Neuro-
pædagogisk Komptencecenter blandt 
andet undervise og vejlede underviser-
gruppen.  

”Vi synes, det er et meget komplekst 
område, og vi er ret afsøgende. Vi 
har brug for mere viden om, hvordan 
vi rammer flest muligt bedst muligt, 
inden vi inddrager de studerende i ind-
satser,” siger Louise Møller. 

Uddannelsesleder på UCL Erhvervs-
akademi og Professionshøjskole, 
Katrine Borg-Hansen angiver, at de  
tre mentorer de sidste 18 måneder 
har brugt timer svarende til cirka 
250.000 kroner på deres mentor- 
opgaver. Oveni kommer de timer, som 
hun som uddannelsesleder selv har 
brugt på indsatsen, studievejlederens 
tid og det undervisningsforløb, som 
alle undervisere har været igennem. 
Budgetmæssigt afsættes på nuværen-
de tidspunkt cirka 140.000 kroner om 
året til indsatsen. Men med de indsat-
ser, der forventes at komme fremad-
rettet, vil dette beløb stige betragte-
ligt, vurderer Katrine Borg-Hansen
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EN MENTORORDNING REDDEDE 

MATHILDE BAILEY 
FRA AT DROPPE 
RADIOGRAFSTUDIET

En skyhøj fraværsprocent, afbud til sociale arrangementer og daglige 
tanker om at droppe ud. Sådan var det meste af første semester for 
Mathilde Bailey, der læser til radiograf på UCL Erhvervsakademi og 
Professionshøjskole i Odense. Med en mentors hjælp fandt hun glæden 
ved at studere og modet til at opbygge nye venskaber.

Jeg jo godt kunne 
mærke, at der var  

nogle ting, som ikke 
rigtigt fungerede  

for mig.
Mathilde Bailey, radiografstuderende på UCL 

Erhvervsakademi og Professionshøjskole

       Jannie Iwankow Søgaard, journalist             Mikkel Meister

ej tak, jeg skal hverken have 
en reservemor eller en vok-
senven på studiet. Jeg kan 
godt passe på mig selv”. 

Sådan var Mathilde 
Baileys første tanke, da 
hun som ny studerende 

blev præsenteret for mentorordningen på 
radiografuddannelsen UCL Erhvervsaka-
demi og Professionshøjskole i Odense for 
snart tre semestre siden. En opfattelse, hun 
dog skulle vise sig at ændre nogle måneder 
senere. 

Da Mathilde Bailey i sensommeren 2021 
begyndte på radiografstudiet, var det anden 
gang, hun startede op på en videregående 
uddannelse. Et par år forinden var hun efter 
tre semestre på laborantstudiet i København 
droppet ud. Den uddannelse, hun havde 
drømt om at tage i flere år, havde ikke levet op 
til hendes forventninger. Nu stod hun foran et 
nyt studie, som hun på den ene side glædede 
sig over at skulle i gang med, men som hun på 
den anden side frygtede ville blive endnu et 
fejlslagent studievalg. 

”Meget af tiden på første semester tænkte 
jeg, at jeg måske bare 
skulle skynde mig at 
droppe ud, så jeg ikke 
nåede at spilde for me-
get af min tid. Jeg var 
bange for at komme til 
at stå i samme situation 
igen. Det var en frygt, 
der lå i hele min krop. 
Formentlig fordi, min 
familie havde reageret 
ret kraftigt på, at jeg var 
stoppet på laborantud-
dannelsen. De havde 
givet udtryk for, at nu 
fik jeg nok aldrig en 
uddannelse, og at jeg 
havde skuffet dem. Det ville jeg ikke risikere 
igen,” fortæller Mathilde Bailey. 

Oveni oplevelserne med en skuffet familie 
og et mislykket studievalg, havde Mathilde 

Bailey også svært ved at vænne sig til at være 
social igen efter corona-nedlukningerne. 

”Jeg havde familie, der var i risikogruppen, 
og jeg har selv haft astma, så jeg levede rime-
lig isoleret. Da jeg skulle tilbage til hverdagen 
igen og være social, fik jeg nærmest et chok. 
Det resulterede i en lille krise, hvor jeg trak mig 
fra alt det sociale og læste hjemme i stedet for 
at komme til timerne. De få venner, jeg havde 
fået, droppede hurtigt ud, og så så jeg slet ingen 
grund til at møde op til timerne,” siger hun. 

Heldigvis betød den mentorordning, som Ma-
thilde Bailey i starten havde rystet på hovedet 
ad, at alle nye studerende på radiografstudiet 
fik en individuel samtale med en mentor i løbet 
af semesterets første måneder. Den samtale 
skulle gå hen og få afgørende betydning for den 
24-årige studerendes trivsel på studiet. 

”Den mentor, jeg fik, har vi også til undervis-
ning. Han viste sig at have en personlighed, der 
matchede mig rigtig godt. Så da jeg havde talt 
med ham første gang, endte jeg med at skrive 
til ham bagefter og spørge, om vi kunne tale 
sammen igen. For jeg jo godt kunne mærke, at 
der var nogle ting, som ikke rigtigt fungerede for 
mig,” fortæller hun. 

Mathilde Baileys mistriv-
sel på studiet udmøntede 
sig blandt andet i et fravær 
på 88 procent på første 
semester. Hun meldte også 
fra til alle sociale arrange-
menter, havde svært ved at 
komme ud af sengen om 
morgenen og endte tillige 
med at dumpe en eksamen. 

”Uffe, som min mentor 
hedder, var rigtig god til 
at lytte til mig. Jeg følte, at 
han oprigtigt interesserede 
sig for mig, og han var ikke 
sådan en, der sagde, at nu 
måtte jeg bare tage mig sam-

men. Han fik mig i stedet til at tage små skridt 
i retning af at blive mere social. Jeg behøvede 
måske ikke at hænge i fredagsbaren i flere timer, 
men kunne starte med at prøve at gå derned og 

N”
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Førhen fik jeg det dårligt, lige så snart jeg 
kom cyklende og kunne se bygningerne 
her. Sådan har jeg det ikke længere.
Mathilde Bailey, radiografstuderende på  
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

TEMA: MISTRIVSEL

drikke en sodavand og se, hvordan det gik, rå-
dede han. Og sådan udviklede det sig langsomt, 
og hver gang jeg skrev til ham, fik jeg altid lige 
den støtte, jeg havde brug for,” siger hun. 

Lige så stille og roligt fik Mathilde Bailey 
mere og mere mod på at blive på radiograf-
studiet, og da hun på andet semester kom ud i 
praktik, blev hun for alvor overbevist om, at hun 
var landet på rette hylde. Fagligt var det spæn-
dende og udfordrende, men også sammenhol-
det med de andre studerende blev afgørende, 
fordi hun endelig fik skabt det sociale netværk, 
hun ikke havde haft overskud til på første seme-
ster. I dag føler hun, at hendes medpraktikanter 
er blevet nære venner.  

”Vi er meget forskellige, men jeg tror, at det 
måske netop har gjort os så tætte. Fordi det ikke 
var så oplagt, at lige netop vi skulle finde sam-
men. Men nu betyder de rigtig meget for mig, 
og det er dem, der får mig op og ud på skolen 

på de dårlige dage. Jeg ved, at de forventer, jeg 
kommer, og at der kommer sms’er, hvis ikke jeg 
dukker op,” griner hun. 

Efter jul skal Mathilde Bailey og hendes 
medstuderende i praktik igen, og det glæder 
hun sig til. Hun er typen, der skal have ”tin-
gene mellem hænderne”, så lærer hun bedst. 
Timer med teori kan godt blive lange for 
hende, og indimellem bliver hun nervøs for, om 
hun nu forstår det hele godt nok. Heldigvis er 
der særligt en af lærerne, der giver hende tro 
på, at hun godt kan. 

”Vi har også min mentor, Uffe til et teoretisk 
fag. Og når han kommer ind i lokalet, bliver jeg 
sådan helt afslappet. Jeg ved, at han ikke døm-
mer mig – eller det føler jeg i hvert fald ikke, at 
han gør – selvom jeg stiller nogle spørgsmål, 
hvor svarene måske kan synes åbenlyse. Jeg er 
bare typen, der gerne vil være helt sikker på, at 
jeg har forstået tingene rigtigt,” siger hun. 

At Mathilde Bailey har forstået tingene, vid-
ner hendes eksamener om. Til både hendes 
reeksamen og en anden eksamen i sommers fik 
hun gode karakterer, og hun er glad for, at hun 
over for sig selv har fået bevist, at hun sagtens 
kan sit stof. Lige så glad er hun dog for, at hun 
i dag langt bedre kan holde ud at møde op til 
undervisningen på studiet end tidligere. 

”Jeg tror faktisk ikke, at Uffe ved, hvor meget 
han har betydet for mig. Jeg har ikke sagt det 
til ham – det ville føles lidt underligt, synes jeg. 
Men han har betydet, at jeg er fortsat på studiet. 
Førhen fik jeg det dårligt, lige så snart jeg kom 
cyklende og kunne se bygningerne her. Sådan 
har jeg det ikke længere, og det er også noget 
af hans fortjeneste,” siger Mathilde Bailey og 
understreger, at hun ligesom alle andre også 
stadig kan have dårlige dage. 

”Jeg kan stadig ryge lidt ned i kulkælderen. 
Men nu har jeg nogle gode venner på studiet, 
og vi støtter hinanden. Og jeg ved også, at vi 
inden så længe skal have mentorsamtaler 
igen, og så regner jeg da også med at tale med 
Uffe om nogle af de ting, som kan drille lidt,” 
siger hun. 

I dag er Mathilde Bailey 
på tredje semester af 
radiografuddannelsen. 
Var det ikke for et men-
torforløb, var hun dog 
aldrig kommet så langt, 
fortæller hun. 
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LEGO-KEMI FÅR NOBELPRIS  
OG UDBYGGER POTENTIALET 
I NUKLEARMEDICIN
Nobelprisen i kemi blev i oktober tildelt forskning i såkaldt klik-kemi. En kemisk 
metode, der ofte forklares i form af Legoklodser, og som allerede nu nyder stor 
udbredelse og spås et endnu større potentiale i fremtiden på adskillige felter. 
Heriblandt indenfor nuklearmedicin.

en 5. oktober 2022 modtog den 
danske kemiprofessor Mor-
ten Meldal Nobelprisen i kemi 
for sit arbejde med såkaldt 
klik-kemi. En metode, der ofte 
omtales som et nyttigt værktøj 

indenfor medicinalforskning. I løbet af de sidste 
20 år har klik-kemi udviklet og udbredt sig, og i 
dag foregår også banebrydende forskning, der 
kan få enorm betydning for billeddiagnostik og 
nuklearmedicin. 

Før man kan forklare, hvilken forbindelse der 
er fra nobelprisvindende kemi til billeddiag-
nostik, er det dog nødvendigt først at give en 
nærmere forklaring af, hvad klik-kemi egentlig 
er. Og læser man nogle de utallige artikler, der er 
udgivet om klik-kemi efter uddelingen af Nobel-
prisen, er der særligt én forklaringsmodel, der 
går igen: Legoklodserne. 

I nyheds- og populærvidenskabelige artik-
ler forklares metoden bag klik-kemi ofte som 
en måde, hvorpå molekyler kan klikke perfekt 
sammen ligesom Legoklodser. Og spørger man 
Morten Meldals mangeårige samarbejdspartner 
Frederik Diness, der er lektor i kemi ved Institut 
for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Uni-
versitet, er Legoklodserne da også et udmærket 
billede på klik-kemi: 

”På en Legoklods er der nogle huller i bunden 
og nogle nupper på overfladen, og derfor kan 
man trykke dem sammen. Det er i store træk det 
samme, der sker i klik-kemi, hvor to molekyler 
trykkes sammen på forskellig vis,” forklarer Fre-
derik Diness.

Selve klikket i klik-kemi består i, at atomerne 
i to forskellige molekyler går i binding sammen 
og danner en ring med fem bindinger. Det antal 
bindinger vil, man gerne vil have i kemi, fordi re-

D
       Camilla Beer Arnsberg            MidJourney og Radiograf Rådet
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aktionen så er både kontrolleret og effektiv giver 
stabile produkter, forklarer Frederik Diness. 

Og det er netop disse egenskaber ved klik-kemi, 
der kan få betydning for de dele af billeddiagno-
stikken, der involverer kemi. Metoden er derfor 
især spændende på det nuklearmedicinske om-
råde. Det forklarer biomediciner Pernille Lund 
Hansen, der ph.d. i molekylær onkologi og lektor 
ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøj-
skole, hvor hun underviser og forsker på radiogra-
fuddannelsen og er koordinator af nuklearmedi-
cinsk studieretning:

”I nuklearmedicin laves radioaktive lægemidler, 
som indgives i patienten for at kunne lave billed-
diagnostik af onkologier og fysiologiske tilstande, 
og i den forbindelse er klik-kemi monsterspæn-
dende og dybt relevant,” fortæller Pernille Lund 
Hansen. 

Det mest anvendte sporstof i nuklearmedicin i 
dag er FDG, som er en slags fluorbaseret radioak-
tivt sukker. FDG er smart, forklarer Pernille Lund 
Hansen, fordi det er ’one size fits all’, men netop 
deri ligger også dets begrænsning. FDG er nemlig 
mest anvendeligt ved hurtigvoksende kræftformer, 
men det kræver jo netop, at hele canceren er hur-
tigvoksende, og det er ikke altid sikkert. Derud-
over kræver syntesen, produktionen af FDG, flere 
forskellige kemiske processer, som alle kan gå galt, 
hvorved dagens produktion af FDG mistes. Så i 
både produktionssikkerhed og målrettethed mod 

patienten kan klik-kemi forbedre diagnostikken.
”I den klassiske kemi kan jeg give dig to  

Legoklodser, der har hver sin farve, men samme 
form – eksempelvis de klassiske 4x2-klodser. Og 
så beder jeg dig om at sætte dem sammen. Jeg 
forestiller mig, at du vil sætte dem lige ovenpå 
hinanden, men faktisk kan jeg ikke garantere eller 
helt kontrollere, hvordan du sætter dem sammen. 
Du har adskillige måder at sammensætte dem på, 
og nogle er meget stabile, mens andre er ustabile 
og skrøbelige. Men hvis der kun er én af alle de 
måder, som klodserne kan sættes sammen på, 
som kan udgøre det rigtige lægemiddel, så er det 
vigtigt, at klodserne samles korrekt hver gang,” 
forklarer Pernille Lund Hansen.

Ifølge Pernille Lund Hansen ligger potentialet 
i klik-kemi inden for det nuklearmedicinske altså 
i muligheden for at lave mere stabile og effektive 
kemiske bindinger mellem forskellige materialer. 
Man kan med andre ord lave en mere kontrolleret 
sammensætning af Legoklodserne end i klassisk 
kemi. Og det kan der være enorme fordele ved: 

”Når vi producerer FDG, foregår noget af pro-
cessen ved omkring 48 grader. Derfor kan vi ikke 
gøre det med antistoffer, fordi de er lavet af prote-
iner, der bliver ødelagt ved så høje temperaturer. 
Og det er her, klik-kemi kan give os et højt udbytte, 
fordi man under simple reaktionsforhold, for ek-
sempel ved lavere temperaturer, kan koble noget 
radioaktivt til ellers skrøbelige, biologiske materi-
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denne metode til klinisk praksis, kan det samtidig 
åbne for flere behandlingsaspekter i nuklearmedi-
cin – nærmere bestemt radionuklidterapi: 

”Hvis man først kan binde et isotop til et antistof, 
kan man forestille sig, at man også kan binde et iso-
top, der udsender både gamma- og betastråling. På 
den måde vil vi på én gang kunne diagnosticere og 
foretage targeteret terapi mod specifikke cancerty-
per,” forklarer Pernille Lund Hansen.

I dag er det radiografer, der indgiver FDG, og der-
for er det ifølge Pernille Lund Hansen også kun op-
lagt, at det er radiografer, der i fremtiden vil skulle 
indgive de antistoffer og isotoper, der skal klikke 
i patienten. Og det stiller, mener hun, nye krav til 
uddannelsen og fagligheden: 

”Det fede ved radiografuddannelsen generelt og 
nuklearmedicin er, at det er felter, hvor der hele ti-
den sker udvikling, man skal lære om og tilpasse sig 
til. Og det vil også gælde klik-kemi, hvis potentialet 
bliver til virkeligheden. Så vil man på radiografud-
dannelsen også skulle undervises i klik-kemi, og i 
klinikken vil det ændre procedurerne, som radi-
ografer er involveret i. Det betyder også, at radio-
grafer i nuklearmedicin skal forberede sig på en 
stigende udvikling imod det behandlingsmæssige. 
Det betyder ikke, at vi dropper diagnostikken, men 
behandling er en ekstra dimension, som i tiltagende 
grad får plads i faget,” siger Pernille Lund Hansen. 

Klik-kemi har allerede i dag udbredt anvendelse 
i den form, hvor klodserne klikker sammen i en 
kolbe. Samtidig forskes der i stigende grad i, hvor-
dan man kan få klodserne til at klikke direkte inden 
i en levende organisme. Det vil ifølge Frederik Di-
ness vinde indpas i de kommende år, og det vil give 
helt nye konstruktionsmuligheder, forklarer han: 

”Vi kan kun lave de ting, vi har værktøjer til. Man 
kan godt bygge Empire State Building med hammer 
og mejsel, men det er der nok ikke nogen, der vil 
kaste sig ud i. Klik-kemi er et værktøj til at lave lig-
nende kemiske konstruktioner, og det åbner for helt 
nye muligheder. Og det kan også komme til at spille 
ind i billeddiagnostikken, fordi vi får bedre værktøjer 
til at forbedre alt med kemiske forbindelser”.

aler. Det er selvfølgelig en drøm, at vi kan indsætte 
et antistof, der binder sig til det, vi ønsker, og at vi 
først derefter indgiver isotopen, der binder sig til 
antistoffet. På den måde er radioaktiviteten i pa-
tientens krop i langt mindre tid,” forklarer Pernille 
Lund Hansen. 

Legoklodsforklaringen af klik-kemi er selvføl-
gelig en noget forsimplet udgave af et felt, der i 
virkeligheden er meget komplekst. Det er samtidig 
efterhånden et meget bredt felt, og der eksisterer 
derfor ikke kun én slags klik-kemi. 

Skal man blive i klodsernes verden, kan man 
derfor sige, at klik-kemi overordnet set deler sig 
i to klodskategorier: de klodser, der kan ligge i 
samme kasse, og de klodser, der skal ligge hver for 
sig. Morten Meldals klik-kemi er af den type, hvor 
klodserne kan ligge i samme kasse. 

Fidusen ved det er, at klodserne altså ikke sæt-
ter sig sammen af sig selv. Der skal noget ekstra 
til for at skabe en reaktion, og derfor kan man 
fuldstændig styre, hvornår reaktionen sker. Til det 
bruger man typisk en kobber-katalysator. Det be-
tyder dog også, at denne type klik-kemi egner sig 
bedst til at foregå i en kolbe frem for i en levende 
organisme. 

Skal man lave klik-reaktioner, der foregår 
direkte i en levende organisme, må man derfor 
anvende den slags klodser, der selv sætter sig 
sammen med det samme. Det er altså den type 
klodser, der ikke kan ligge i samme kasse uden 
øjeblikkeligt at skabe en kemisk reaktion. De 
klodser har nemlig ikke brug for en katalysator. I 
stedet kan de skabe en spontan reaktion, når de 
klikker sammen inden i den levende organisme. 

Det er denne type klik-kemi, Pernille Lund Han-
sen henviser til, når hun taler om at klikke et anti-
stof og en isotop sammen i patienten. Og bliver 
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Med klik-kemi og en PET- 

scanner vil Matthias Herth  

forbedre billedkvalitet, sænke 

stråledosis og revolutionere  

radionuklidterapien

I Rigshospitalets kælder har kemiker Matthias Herth 

åbnet døren til anvendelsen af radioaktiv klik-kemi i 

levende organismer. Hans forskning foregår lige nu 

i grise og gnavere, men i løbet af de næste 10 år kan 

det ændre state-of-the-art indenfor nuklearmedicin 

og radionuklidterapi, vurderer han.

      Camilla Beer Arnsberg              Magnus Møller

o etager under den grønne plæne foran Rigsho-
spitalet ligger en bedøvet gris på lejet foran en 
PET-scanner. For et par dage siden er et anti-
stof blevet injiceret subkutant, og nu har det sat 
sig på en nøje udvalgt receptor i dyrets hjerne. 

I et nærtliggende lokale kører cyklotronen 
og producerer et lille, radioaktivt molekyle. 

Med blyhandsker og en sprøjte i butterflyen føres også det 
radioaktive molekyle ind i grisens blodbaner. Molekylet søger 
øjeblikket mod hjernen, hvor det finder antistoffet på recep-
toren, og som to skræddersyede brikker klikker antistoffet og 
det radioaktive molekyle perfekt sammen. Når grisens hoved 
PET-scannes, lyser receptoren klart op, billedkvaliteten er 
høj, og grisen har fået en minimal stråledosis. 

”Det her har potentialet til at revolutionere særligt nuklear- 
medicin og radionuklidterapien, men det kan også kraftigt 
minimere den mængde stråling, patienter får under PET 
og SPECT,” forklarer Matthias Herth, mens han står foran 
PET-scanneren på Rigshospitalets afdeling for Klinisk Fysio-
logi, Nuklearmedicin og PET.

Matthias Herth er kemiker og lektor ved Institut for Læge-
middeldesign og Farmakologi på Københavns Universitet. 
Og så leder han Herth-gruppen – en forskningsgruppe på 12 
mennesker, der arbejder på blandt andet (hold nu fast) radio-
aktive mærkningsstrategier for PET-nukliderne carbon-11 
og fluor-18, kombinatorisk-lignende PET-sporstofudvikling 
og funktionel selektiv PET-billeddannelse – alt sammen i 
spændingsfeltet mellem klik-kemi, radiokemi og bioortogonal 
kemi.

Det lyder kompliceret, og det er det også. Det er tilmed dyrt 
og kræver et kæmpe set-up af både menneskelige og materi-
elle ressourcer, og derfor er der ifølge Matthias Herth også 
kun omkring 40-50 mennesker i hele verden, der foretager 
lignende forskning. 

T
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Det vil dog nok ændre sig i de kom-
mende år, vurderer han. I oktober 2022 
blev Nobelprisen i kemi nemlig tildelt 
forskning, der netop omhandler klik-
kemi, og ifølge Herth skaber det altid en 
forskningsmode, som fører både forskere 
og funding med sig. 

Matthias Herth er tysker. Derfor taler 
han også om ”Radioaktive Markierung”, 
når han i større detalje skal forklare, hvad 
hans forskning går ud på. Hvor klik-kemi 
i princippet dækker over sammenkob-
lingen af molekyler, har Matthias Herths 
forskning de ekstra facetter, at der er en 
radioaktiv komponent, og at det foregår 
inden i en levende organisme i stedet for 
i en kolbe. Og det er særligt det sidst-
nævnte aspekt, der gør forskningstypen 
sjælden. 

”Kort sagt udspringer koblingen mellem 
klik-kemi og PET/SPECT af behovet for 
at designe og anvende peptider, proteiner 

og antistoffer, som selektivt kan ramme 
mål, som er overudtrykt i kræft eller andre 
sygdomme. Man kan nemt lave de stoffer, 
men det er svært at markere dem. Men 
det kan klik-kemi omgå,” forklarer Mat-
thias Herth.  

Herths forskning kan forsimplet sagt 
anskues som det femte led i en kæde af 
klik-kemi. Det første led er den tyske kemi-
ker Rolf Huisgens opfindelse af triazol-re-
aktionen i 1960’erne, som lagde grundste-
nen til udviklingen af klik-reaktioner.

Det andet led er repræsenteret ved 
den danske kemiker Morten Meldal og 
den amerikanske kemiker Karl Barry 
Sharpless, som opfandt og udbredte me-

Kort sagt udspringer koblingen mellem klik- 
kemi og PET/SPECT af behovet for at designe 
og anvende peptider, proteiner og antistoffer, 
som selektivt kan ramme mål, som er overud-

trykt i kræft eller andre sygdomme.
Matthias Herth, lektor i kemi, Københavns Universitet, og leder af  

forskningsgruppen Herth.

toden bag klik-kemi i en kolbe for godt 
20 år siden. 

Meldal og Sharpless modtog i oktober 
Nobelprisen i kemi sammen med den 
amerikanske kemiker Caroline Bertozzi, 
som kan siges at repræsentere det tredje 
led. Bertozzi har nemlig modificeret 
applikationen af klik-kemi fra kolbe til le-
vende væsener, hvilket fører feltet videre 
over i bioortogonal kemi. 

Det fjerde led står endnu en ameri-
kansk kemiker for, nemlig Joseph M. 
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stråledosis og bestrålingstid, patien-
ten får. I stedet deles processen op i to 
etaper – ligesom for den bedøvede gris 
foran PET-scanneren. 

”Vi giver et antistof, der ikke er modifice-
ret med noget radioaktivt. Det akkumule-
rer og udskilles, og efter tre-fire dage giver 
vi et lille, radioaktivt molekyle, som i den 
levende krop klikker til antistoffet. Fordi det 
er så lille et molekyle, er fordelingen i hele 
kroppen og dets udskillelse hurtig. Derfor 
kan det lille radioaktive molekyle binde hur-
tigt til det tumorbundne antistof, men det 
udskilles hurtigt fra kredsløbet, når det ikke 
er bundet. Med denne tilgang opnår vi både 
udnyttelse af antistoffets evne til at finde tu-
moren og små molekylers hurtige bindings- 
og udskillelsesegenskaber. Med andre ord 
bruger vi det bedste fra to verdener: den 
meget gavnlige bindingskarakteristik fra 
antistoffer og den bedre farmakokinetik fra 
små molekyler. Vi omgår derfor antistoffets 
lange akkumulerings- og udskillelsestid, 
men vi er stadig i stand til at bruge alle 
fordele, som antistoffer tilbyder,",” forklarer 
Matthias Herth. 

Scanneren her under plænen er en 
PET/HRRT-hovedscanner med den højest 
mulige opløsning. Den anvendes blandt 
andet til at følge sygdomsforløb for alzhe-

imerspatienter, men tirsdage er den som 
regel ”reserveret til grise,” som Matthias 
Herth siger. 

Hans forskning foregår nemlig endnu 
ikke på mennesker. Det kan dog snart 
ændre sig, fortæller han: 

”Det ser lovende ud i grise og mus, 
og jeg regner med, at vi kan overgå til 
menneskeforsøg indenfor to år. Og for-
håbentlig betyder det, at vi om syv-otte år 
kan begynde at anvende det til patienter.”

Da det blev offentliggjort, at Meldal og 
kompagni var blevet tildelt Nobelprisen, 
sad Matthias Herth i et møde og vidste 
intet om det. Pludselig lyste hans tele-
fon op. Det væltede ind med lykønsknin-
ger, og den tyske avis Die Zeit Online 
skrev til ham og bad om et interview. 

“Det var mærkeligt at blive lykønsket 
for noget, andre har opnået. For mig 
mindede oplevelsen om, da Tyskland 
slog Brasilien 7-1 i VM-semifinalen i 
2014. Jeg var stolt og glad, selvom det 
ikke var min fortjeneste. På samme 
måde blev og er jeg stolt over at be-
skæftige mig med det samme felt som 
Meldal, Sharpless og Bertozzi.” 

På væggen i PET-rummet hænger 
en metalplanche med afbildninger af 
hjernescanninger, der er foretaget i 
PET-scanneren med radiomarkering af 
forskellige områder. Det spektakulære 
ved klik-kemi er, fortæller Matthias 
Herth, at man kan skabe reaktioner, der 
ikke ellers ville finde sted i kroppen. At 
man vil kunne anvende det målrettet til 
at forstå, diagnosticere og behandle: 

”Især i radionuklidterapien har det 
kæmpe potentiale, for man kan fak-
tisk give meget højere doser, fordi man 
markant sænker bestrålingen af det 
raske væv. Man får også en bedre tu-
mor-to-background ratio, og det betyder 
bedre billedkontrast. Men vi får faktisk 
også flere informationer om, hvorvidt 
der er en tumor, hvor aggressiv den er, og 
hvor god effekt der er af terapien. Og det 
kommer i klinik indenfor de næste 10 år, 
og vi vil se, at hele området for nuklear-
medicin og radionuklidterapien kommer 
til at eksplodere,” vurderer Matthias 
Herth.  

Selv hvis han opnår alt det, hans nu-
værende forskning ser ud til at kunne 
føre til, ser Matthias Herth ikke, at han 
kommer til at beskæftige sig med andet.

”Potentialet i klik-kemi er grænse-
løst,” siger han og slår ud med begge 
arme. ”Så jeg regner med, at det her er, 
hvad jeg skal bruge mit liv på”.

Det kommer i klinik indenfor de 
næste 10 år, og vi vil se, at hele  
området for nuklearmedicin og  
radionuklidterapi kommer til at  

eksplodere.
Matthias Herth, lektor i kemi, Københavns Universitet,  

og leder af forskningsgruppen Herth-gruppen.

Fox, hvis forskning bygger bro over til 
radiokemien. Matthias Herths forsk-
ning indsætter sig som det femte led 
i en stærk, kemisk ring, der udnytter 
egenskaberne fra hver af bindingerne.  
Altså klik-kemi, der anvender radioakti-
vitet og foregår i en levende organisme.

Men, vil den skarpe læser måske 
indvende, i dag kan man da allerede 
markere eksempelvis en tumor med 
et radioaktivt molekyle. Så hvilket pro-
blem er det egentlig, Matthias Herths 
forskning skal løse?  

”Det er rigtigt, at vi har højspecifikke 
antistoffer, der nemt kan finde tumor- 
erne,” siger Matthias Herth og forsæt-
ter: ”Problemet med de antistoffer er, 
at det tager lang tid, før de er det rette 
sted, og før de bliver udskilt. Så hvis 
jeg putter min radioaktive nuklid på 
antistoffet, tager det lang, lang tid før 
jeg kan få et godt billede. Derfor lyser 
tumoren op efter måske fire-fem dage, 
men i mellemtiden bliver patienten jo 
bestrålet overalt. Og det er selvfølgelig 
et problem. Så det er altså både billed-
kontrasten, der er dårlig, og man har 
faktisk bestrålet hele kroppen.”

Matthias Herths forskning handler 
derfor på sin vis om at begrænse den 
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RADIOGRAF 
RÅDETS 
UDDANNELSES-
TOPMØDE
Den 20. september blev fremtids-
sikringen af radiografuddannelsen 
og -faget drøftet på et topmøde, 
hvor repræsentanter fra både ud-
dannelsesinstitutionerne og klinik 
deltog. Læs her, hvad der foregik 
på mødet.

Tirsdag den 20. september løb Radiograf 

Rådets uddannelsestopmøde af stablen 

på UCL Erhvervsakademi og Professi-

onshøjskole i Odense. Auditoriet blev 

godt fyldt op, da de cirka 120 deltagere 

mødte op for at drøfte udfordringer ved 

og løsninger for fremtidssikringen af ra-

diografuddannelsen og -faget. Formand 

for Radiograf Rådet Charlotte Graun-

gaard Falkvard bød velkommen til de 

mange fremmødte, der sad fordelt ved 

15 borde i lokalet, hvorefter hun intro-

ducerede journalist Anja Bo, der funge-

rede som moderator ved topmødet. 

Læs her, hvilke pointer og idéer, der 

blev fremhævet i de seks oplæg og den 

efterfølgende workshop. 

Camilla Beer Arnsberg

DET BETYDER NOGET, hvor man bliver uddannet, i forhold til hvor man 
kommer til at arbejde bagefter, og mange ender med at arbejde i nærheden 
af deres uddannelsessted, indledte Bojsen. 

Det er derfor, fortsatte han, et problem, hvis der ikke er uddannelsesud-
bud i de områder, hvor der er personalemangel. Bojsen fortsatte ved at frem-
hæve den stigende demografiske udfordring, hvor der vil blive færre unge og 
flere ældre. Den bevægelse taler for, sagde Bojsen, at vi er nødt til at tænke 
ud af boksen for at afhjælpe personalemanglen. 

Af eksempler på indsatsområder nævnte Bojsen radiografuddannelsens 
høje frafaldsprocent, behovet for flere uddannelsessteder og studiepladser, 
muligheden for fleksible optagelsesmuligheder (f.eks. ved merit), mulighe-
den for en ændring i ECTS-fordelingen mellem skole- og kliniktid i ud-
dannelsen og potentialet i uddelegering af visse arbejdsopgaver til andre 
faggrupper. 

Til sidstnævnte knyttede Bojsen en bemærkning om brugen af mammo-
grafiassistenter i Region Sjælland, som ifølge ham er et godt eksempel på et 
konkret problem, der kan løses ved at opkvalificere andet personale.  

”Vi skal tænke ud af boksen for at 
afhjælpe personalemangel”
DANIEL BOJSEN
Direktør for Sundhed, Social og Engineering, professionshøjskolen Absalon.
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BRINCKMANN 
KUNNE IKKE deltage 
fysisk på topmødet, så i 
stedet var oplægget optaget 
på forhånd og blev vist på 
storskærm. Brinckmann 
argumenterede blandt 
andet for, at frafaldsproble-

matikken på radiografuddannelsen blandt andet skal løses ved at stille 
højere krav til de studerende. 

Nogle studerende dropper studiet, fordi de keder sig, sagde hun. 
Andre dropper det, fordi det er for svært. På den måde mister profes-
sionen meget potentielt personale. For bedre at udnytte det potentiale 
kunne man, var Brinckmanns tanke, overveje, om nogle af radiograf-
opgaverne kan varetages af nogle, der ikke har en professionsbachelor. 
Man kunne forestille sig en akademiuddannelse eller en opgavevareta-
gelse af nogle, der kun har færdiggjort eksempelvis to år af radiograf-
uddannelsen, sagde Brinckmann. 

”Men de mest kompetente skal selvfølgelig varetage de mest kom-
plekse opgaver,” sagde hun. Afslutningsvis knyttede Brinckmann en 
bemærkning til, hvorvidt ECTS-fordelingen i uddannelsen bør ændres. 
”Hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg det ikke,” sagde hun og sup-
plerede efterfølgende med at fremhæve mulighederne i simulations-
træning som en måde at sikre praksisparatheden på

DAGEN BØD OGSÅ på tre oplæg af 
kortere karakter. Det første kom fra 
Torben Kirk Lehnskov, radiograf og 
klinisk underviser ved Rigshospitalet 
samt medlem af Radiograf Rådets 
regionsbestyrelse i hovedstaden. Lehn-
skov talte om potentialet i digital uddan-
nelse, hvor fjernundervisning kan til-
trække studerende, der ikke er bosat i 
nærheden af de eksisterende uddannelser 
– og uden at fjerne dem fra lokalområdet, 
når de skal i klinik og efterfølgende finde 
ansættelse. Fællesskabsoplevelsen kan, 
sagde Lehnskov, opstå i klinik såvel som 
på campus.  

EFTER LEHNSKOV BLEV mikrofo-
nen givet videre til Carsten Varney, 
ledende overradiograf på Billeddiagno-
stisk Afdeling, Sjællands Universitetsho-
spital. Varney fremhævede mammografi-
assistenterne i Region Sjælland som en 
god, kortsigtet løsning på det problem, at 
der mangler radiografer. Hans budskab 
var, at man burde afsøge lignende nicher i 
faget, hvor man kan uddanne ikke-radio-
grafer til at varetage en bestemt opgave 
”Det nytter ikke noget, at vi gør det 
samme, vi altid har gjort. Vi er nødt til at 
tænke anderledes, hvis vi skal uddanne 
flere,” sagde Varney. 

DET SIDSTE AF DAGENS oplæg blev 
afholdt af Maj Grevy Ejstrup, radiograf og 
klinisk uddannelsesansvarlig ved Bispe-
bjerg & Frederiksberg Hospital. Ejstrup 
italesatte blandt andet rekruttering af 
studerende til uddannelsen, hvor der, 
sagde hun, burde være åbent hus på 
afdelingerne, ligesom der er på uddannel-
sesinstitutionerne. 

For at kunne fastholde de studerende 
kan man også, fremhævede Ejstrup, kigge 
på mere fleksible mødetider og fri bolig til 
studerende, der bor lang fra klinik. Og så 
er der brug for en holdningsændring, hvis 
de studerende skal gå i aften- og week-
endvagter. ”Og det er ikke nok, at det sker 
på ledelsesniveau. Det skal også være på 
gulvet,” sagde Ejstrup. 

”Vi skal stille krav 
til de studerende”
RANDI BRINCKMANN
Dekan for det sundhedsvidenskabelige 
fakultet, Københavns Professionshøjskole.

Tre korte oplæg: 
digital uddannelse, 
tilpasning til de 
studerende og reklame 
for faget
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Workshop: 
De centrale  
udfordringer og 
løsninger

UNDER WORKSHOPPEN 
DRØFTEDE deltagerne, hvad de så 
som de centrale udfordringer og 
løsninger. Undervejs blev processen 
disruptet af både indspark fra Anja 
Bo og disruptionkort, som Charlotte 
Graungaard Falkvard uddelte. 

På nogle af kortene stod blandt 
andet overdiagnosticering nævnt 
som et fænomen, der kunne optime-
res på og dermed afhjælpe perso-
nalemangel, og på andre kort blev 
den nyeste fremskrivning fra COWI 
omtalt. Fremskrivningen forudser, 
at der frem mod 2032 kommer til 
at mangle cirka 500 radiografer i 
Danmark. 

DER ER 
REKRUTTERINGS- OG 
FASTHOLDELSESVAN-
SKELIGHEDER på tværs 
af de sundhedsfaglige pro-
fessioner. Det gælder også 
for radiograferne. Således 
oplever man flere steder 
i landet, at der mangler 
radiografer på afdelingerne, 
at ledige stillinger ikke kan 
besættes, og at frafaldet på 
uddannelserne er højt. 

Det er et problem for 
både patienter, personale og 
samfund, når der mangler 
radiografer. Derfor er der 
brug for at uddanne flere ra-
diografer, men det skal gøre 
på en måde, hvor samspillet 
mellem uddannelsesste-
derne og klinik fortsat sikrer 
en høj grad af kvalitet og 
faglighed. 

Der er med andre ord 
brug for løsninger, der 
inkluderer alle involverede 
parter. Derfor samlede Ra-
diograf Rådet alle interes-
serede til et uddannelses-
topmøde den 20. september 
for at starte en samtale om, 
hvordan vi skaber forløb, 
der bibeholder den høje kva-
litet og samtidig uddanner 
flere radiografer. 

Den 20. marts 2023 af-
holdes anden etape, hvor de 
indledende drøftelser skal 
omsættes til løsninger og 
konkrete tiltag. 

Deltagerne kom op af stolene under 
debatten, som journalist Anja Bo 
faciliterede og modererede

COWI-fremskrivningen
I SENSOMMEREN 2022 har COWI udarbejdet en fremskrivning for Radiograf Rådet af udbuddet 

af og behovet for radiografer frem mod år 2032. COWI-rapporten konkluderer, at behovet for radio-
grafer, hvis det udvikler sig med samme årlige gennemsnitlige vækstrate som de sidste 10 år, vil 
overstige udbuddet allerede i 2024 og skabe store udfordringer med at rekruttere tilstrækkelig 
arbejdskraft. Det vil resultere i, siger fremskrivningen, at der kommer til at mangle 505 radiografer 
på landsplan i 2032. Find fremskrivningen på Radiograf.dk, eller scan QR-koden

Problem- 
stillingen

DET ER ET PROBLEM, at personale-
manglen forbliver i de områder, hvor der 
ikke er et uddannelsesudbud, pointerede 
Bøgh-Jensen. 

”Skulle der være én i Tønder med en 
radiograf i maven, tager vedkommende 
til Odense eller et andet sted langt væk 
for at uddanne sig. Men så kommer de 
ikke tilbage til Tønder, så der vil altid være 
mangel,” sagde Bøgh-Jensen. 

Løsningen er dog ikke, sagde Bøgh-Jen-
sen, at udvide antallet af uddannelsesud-
bud til at dække hvert et hjørne af landet. 
I stedet bør man blandt andet, var hans 
pointe, ændre nogle af de kliniske ECTS-
point til teoretiske, så der er plads til flere 
studerende i klinik. ”Der er en indgroet 
logik i sundhedssektoren om, at der er en 
lige proportionalitet mellem tid i klinik, og 
hvor dygtig man er, når man er færdigud-
dannet og skal varetaget et job. Men det 
mangler jeg stadig at se dokumentation 
for,” sagde Bøgh-Jensen. 

Derudover bør man, fremhævede han, 
have en mere fleksibel uddannelsestilret-
telæggelse med mindre fysisk tilstedevæ-
relse, mere simulationstræning og andre 
elementer fra uddannelse 4.0 - såsom 
mikro- og nanomoduler. 

”Vi skal kigge på 
uddannelse 4.0”
KIM BØGH-JENSEN
Direktør for Sundhed, UCL Erhvervs- 
akademi og Professionshøjskole.

Dagen bød på 
seks oplæg. 
Ét af dem stod 
Kim Bøgh-Jen-
sen for. Der 
bør blandt 
andet bruges 
mere simula-
tionstræning 
i uddannelse, 
argumente-
rede han for.
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S DENS
TU

D
IE

PÅ UDDANNELSESTOPMØDET, 
der blev afholdt på UCL Erhvervsaka-
demi og Professionshøjskole i Odense, 
hvor jeg deltog som studerende og i 
min funktion som formand for de stu-
derende i Region Sjælland, blev frem-
tidssikringen af uddannelsen og faget 
diskuteret.

Programmet for dagen bød på oplæg 
fra fagpersoner med forskellig bag-
grund, som hver især kom med deres 
bud på, hvordan uddannelsen kan gø-
res mere attraktiv og mindske frafaldet. 

Ét af forslagene lød på at ændre noget 
af klinikperioden til teori. Muligheden 
for simulationstræning af indstilling af 
røntgenapparatur og scanner blev også 
bragt på banen for at forberede den stu-
derende til klinik. Denne idé tiltalte mig, 
da jeg tror, at personalet på denne måde 
ville kunne spare en smule tid i forhold 
til oplæring omkring apparaturet. 

Topmødet fik mig til at tænke på, 
om nye studerende skal forberedes 
bedre på, hvilken uddannelse de rent 
faktisk er startet på. Man hører mange 
historier om, at studerende er blevet 
overrasket over, at de undersøgelser, 
en radiograf laver, kræver, at man rører 
ved patienten.

Efter oplæggene på topmødet blev de 
centrale problemer og mulige løsnin-
ger diskuteret ved bordene. Der blev 
spurgt ind til, om man ved, hvorfor de 
studerende springer fra. Jeg fremhæ-

vede selv manglen på et individuali-
seret klinikforløb. Der er selvfølgelig 
nogle krav til, hvad man skal kunne 
som færdig radiograf, men nogle stude-
rende har måske behov for at lære det 
på en anden måde. 

Vi har selvfølgelig ansvar for egen 
læring, men nogle studerende har 
måske behov for et kærligt skub. Helt 
personligt har jeg også savnet at være i 
rum med mine vejledere, så de kan vur-
dere mig i situationer med patienter og 
ikke bare på de skriftlige opgaver, jeg 
afleverer. Desuden mener jeg, at uddan-

nelsen burde være ens, uanset om man 
tager den i København eller i Aalborg. 

Jeg føler selv, at dem jeg sad ved 
bord med, var meget interesseret i at 
høre min mening og spurgte ind til 
mine synspunkter som studerende. Jeg 
synes, jeg hørte mange gode forslag til 
mulige løsninger på udfordringerne, 
der er med til at få de rigtige kandida-
ter ind på uddannelsen, og at de rent 
faktisk også gennemfører. Jeg håber på, 
at de mange forslag fører til forbedrin-
ger, så fremskrivningen fra COWI ikke 
kommer til at holde stik. 

Anne Sletterhage Kirkegaard, medlem af RSD’s bestyrelse. 6. semester, Københavns Professionshøjskole

Camilla Beer Arnsberg
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De studerende om 
uddannelsestopmødet

Flere studerende deltog på Radiograf Rådets uddannelsestopmøde den 20. september, 
hvor blandt andet kvalitetssikringen af uddannelsen blev debatteret.
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RADIOGRAF RÅDETS 
FORMAND FRATRÆDER 

SOM PRÆSIDENT  
FOR EFRS

EFRS White Paper on the Future of the Profession

Radiographer Education, 
Research, and Practice (RERP): 
2021-2031

www.efrs.eu

Charlotte Graungaard Falkvard er fratrådt som præsident for 
EFRS. Med sig tager hun dog den internationale inspiration for 
de løsninger, der er brug for i faget. Og så ser hun i stedet frem 

til at dedikere sin tid til OK-24.

ormand for Radiograf 
Rådet, Charlotte Graun-
gaard Falkvard, har siden 
november 2021 været 
præsident for den euro-
pæiske føderation af radi-
ografforbund, EFRS. Den 

post fratræder hun nu. 
”Jeg er stadig i gang med at trappe op 

efter en sygdomsperiode, og derfor skal 
jeg bruge min tid og energi bedst mu-
ligt. I Danmark udvikler vores fag sig 
i et sundheds- og uddannelsesvæsen, 
der har svært ved at følge med. Derfor 
har vi store og vigtige opgaver foran os 
i Radiograf Rådet i en tid, hvor forarbej-
det til OK-24 allerede er begyndt,” for-
tæller Charlotte Graungaard Falkvard. 

Charlotte Graungaard Falkvard stop-
per altså halvvejs igennem sin præsi-
dentperiode, og hun ser tilbage på et år, 
der har budt på mange forandringer og 
fremtidsperspektiver: 

”EFRS er en potent organisation, 
hvor der sker meget, og det har været 
en stejl læringskurve for mig. Jeg er glad 
for, at jeg har været med til at udvikle en 
kommunikationsstrategi for EFRS og 
sikre en bedre udnyttelse af de lønnede 
ressourcer i organisationen. De danske 
radiografer er samtidig blevet vist frem 
på den internationale scene, og med mig 

      Camilla Beer Arnsberg

tager jeg nu et endnu bredere blik for de 
udviklingsmuligheder, der er for vores 
fag både i Danmark og internationalt.”

Blandt EFRS’ medlemmer er 40 
nationale radiografforbund og -organi-
sationer. Der er store forskelle på både 
organiseringsformer, uddannelsesni-
veauer og faglige udviklingsmuligheder 
de mange medlemslande imellem. Og 
netop den del kan Radiograf Rådet som 
medlemsforbund stadig få stor gavn af, 
mener Charlotte Graungaard Falkvard: 

”Vi kan lade os inspirere af de andre 
medlemslande og -organisationer, for 
vi deler også mange udfordringer. Pro-
blemer med rekruttering, fastholdelse 
og opkvalificering af uddannelsestilbud 
er noget, jeg ser på hele den internatio-
nale bane, og derfor vil jeg fortsat holde 

F
mig orienteret om, hvilke løsninger 
andre finder frem til.”

Charlotte Graungaard Falkvard fra-
trådte som præsident for EFRS den 14. 
oktober 2022. Indtil en ny præsident er 
indsat, vil den tidligere præsident Char-
lotte Beardmore påtage sig funktionen, 
fordi der på nuværende tidspunkt ikke er 
en vicepræsident. I november afholder 
organisationen generalforsamling, hvor 
der vælges en vicepræsident, som øje-
blikkeligt vil indtræde som præsident. 

”EFRS har brug for en præsident, 
der i højere grad end jeg kan dedikere 
sin tid og energi til det internationale 
arbejde. Nu ser jeg frem til OK-24, hvor 
vi kommer til at få en meget aktiv og – 
vil jeg gøre mit til – central rolle,” siger 
Charlotte Graungaard Falkvard. 

 I Danmark udvikler vores fag sig i et sundheds- 
og uddannelsesvæsen, der har svært ved at følge 
med. Derfor har vi store og vigtige opgaver foran 
os i Radiograf Rådet i en tid, hvor forarbejdet til 

OK-24 allerede er begyndt.



Dato Tema Sted Arrangør Information 
og tilmelding Pris

12-14/12 2022 21nd ISRRT World 
Congress Bangkok ISRRT/Thailand www.isrrt.org se link

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

Frederiksberg 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 nkr. 5000  

(ikke medlem nkr. 7000)

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)
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KURSER OG KONFERENCER

Vurdering af undersøgelseskvaliteten af prostatascanningen i
forhold til diagnose og stadie-inddeling
Prostatas anatomi og cancerprostata, herunder udredning,
behandling og opfølgning
Hvordan du optimerer en scanningsprotokol i henhold til
ESUR's guidelines for MR-prostata
Billedkvalitet, mens scanningen foregår, og evne til at fange
dagligdagsforringelser 
Hvordan du udfører en beskrivelse af prostatascanninger i
henhold til PIRAD'S 2.1 klassificering

På kurset får du blandt andet viden om:

Der samarbejdes med Collective Minds Radiology. Her vil du blive
oprettet som bruger med eksklusiv adgang til udvalgte læringscases. 

Kursusledere:
Overlæge Vibeke Løgager, Røntgen og skanning 
Forskningsradiograf Jakob M. Møller, Røntgen og skanning 
Afdelingslæge Lars Boesen, Afdeling for urinvejssygdomme

 
 17-18. januar 2023

Frederiksberg

            MR-prostatakursus 
for radiografer - hands on

Find programmet, og tilmeld dig på 
    adiograf.dk, eller scan QR-koden



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.  

Afsender: Radiograf Rådet, H.C.Ørstedsvej 70, 2. sal, 1879 Frederiksberg C
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P s s t !  Kender du ikke dit medlems- 

nummer? Find det på dit medlemskort  

i Radiograf Rådets PlusKort-app. 

NU KAN DU BESTILLE  
RADIOGRAF RÅDETS  
KALENDER FOR 2023

Radiograf Rådets medlemskalender 

er en månedskalender med et  

omslag i sort kunstlæder. 

 
Send 

 dit navn og  
medlemsnummer til  

kontakt@radiograf.dk 
– så fremsender vi en 
kalender kvit og frit.  


