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ORDET

K
Vores stolthed hviler 
på et fundament af

ære medlem. I denne udgave af vores 
fagblad kan du blandt andet finde nogle 
af resultaterne af den medlemsunder-
søgelse, vi foretog i april-maj i år. En 
undersøgelse, som en overvældende 
andel af medlemmer besvarede, og som 
med overbevisende klarhed siger: vi er 
stolte af at være radiografer. 

Jeg er særligt glad for at se, at også 
vores studerende både identificerer sig 
som radiografer, og at de er stolte af at 
være radiografer. Det vidner om, at vi 
har et stærkt fagfællesskab, der rum-
mer og inkluderer nye medlemmer. 

Jeg husker selv, at jeg blev mødt med 
respekt, og at jeg følte en faglig stolthed 

fra første dag, da jeg som én af de få var 
kommet igennem nåleøjet og fik én af de 
12 pladser, der var i Odense på hold R91. 

Min egen tid som nyuddannet husker jeg 
som sjov tid med masser af rum og mu-
ligheder for at specialisere sig og blive 
ekspert – til at finde sin plads i fagfælles-
skabet. Mit første job var stueetagen på 
OUH. Her blev der røntgenfotograferet 
mange knogler og gået på operations-
gang. Det var spændende, udfordrende 
og aldrig ensformigt. Ja, glæden var 
ubeskrivelig, når jeg for eksempel skulle 
visualisere et fraktureret håndled lige fra 
siden med perfekt overlejring af radius 
og ulna, samtidig med at jeg fik en me-
ningsfyldt dialog med patienten. 

Faglig stolthed er en væsentlig del af 
vores faglige identitet. At vi står op for 
vores faglighed, fordi vi som radiografer 
er de bedst uddannede og har de bedste 
kompetencer til at udføre vores fag - ra-
diografi.  Vi har kort sagt de bedste forud-
sætninger for at lave de mest optimale 
billeddiagnostiske billeder som led i en 
radiologisk procedure under hensynsta-
gen og i samarbejde med patienterne. 

Så er det overraskende, at så mange af 
vores medlemmer er stolte af at være 

radiografer? Måske ikke. Der er nem-
lig god grund til at være stolt. Vi har 
en faglighed, som både adskiller os 
fra og gør os i stand til at samarbejde 
med andre sundhedsprofessionelle. 
En faglighed, der naturligt stræber 
mod de bedste undersøgelser og re-
sultater. Radiografer er et raster, der 
fokuserer kvaliteten og sørger for, at 
kun det bedste slipper igennem. Og vi 
er et fag i bevægelse, så skarpheden 
og informationsniveauet er altid i top. 
Vores faglighed fejler ikke noget, og 
det kan vi være stolte af. 

Men er det vigtigt, at så mange er 
stolte af at være radiografer? Be-
stemt! Ligesom vores faglighed er 
kimen til vores stolthed, er vores 
stolthed med til, at vi holder vores 
faglighed i hævd og ved lige. Derfor er 
det en styrke i vores fag, at vores fag-
lige stolthed også skabes og styrkes i 
fællesskabet. Vi er nemlig ikke stolte 
på den hovne og selvtilstrækkelige 
måde. Vi er et fagfællesskab, hvor vi 
hjælper og supplerer hinanden. Og 
det er værd at være stolt af.  

faglighed
og fællesskab
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INDE I BILLEDET
MR-SCANNINGER KAN PÅVISE 
OPHOBNING AF JERN I KROPPEN

Pssst! Har du set bagsiden?

326.416

Et nyt studie, der er publiceret i JAMA Neurology, beretter om, at MR-scan-

ninger kan anvendes til at detektere tegn på ophobning af jern i kroppen. 

Det er særligt interessant i forhold til personer, der er prædisponeret for 

den arvelige sygdom hæmokromatose, hvor et øget optag af jern i tarmen 

forårsager ophobning af jern i blandt andet 

hjerte, lever, led og bugspytkirtlen, hvilket 

kan føre til blandt andet hjerteproblemer 

og diabetes. Hæmokromatose er én af 

de hyppigst forekommende sygdoms-

fremkaldende gendefekter i Europa, 

hvor det anslås, at 1 ud  

af 300 er genetisk  

disponeret. 
Kilde: Auntminnie.com

utilsigtede hændelser blev rapporteret i 2021 
i Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Det er en 
stigning på 11 procent i forhold til 2020. Ifølge 
Styrelsen for Patientsikkerhed hænger stig-
ningen sammen med en række forbedringer i 
sundhedsvæsenet, herunder en ny metode til at 
samlerapportere. Cirka 60 procent af UTH’erne 
omhandler medicinfejl.
Kilde: Dansk  
Patientsikkerheds-
database Årsberet- 
ning for 2021

Denne gang er bagsiden af Radiografen prydet med den nyeste medlemsfordel, som 
giver dig rabat på shopping, rejser, oplevelser og meget mere. Det hele foregår via en 
app på din telefon, og du kan komme i gang allerede i dag.

I denne udgave af Radiografen er 
kontaktsiden udgået. Skal du have 
fat i formandskabet, hovedbestyrel-
sesmedlemmer eller sekretariatet, 
finder du alle kontaktoplysninger på 
radiograf.dk

1 ud af 6
kræfttilfælde opdages først efter akut indlæggelse, 

selvom hovedparten af kræftpatienter starter deres 

diagnostiske forløb med henvisning til kræftpakkefor-

løb via deres egen læge eller speciallæge. 53 procent af 

kræftpatienter, der diagnosticeres efter akut indlæg-

gelse, dør i løbet af det første efterfølgende år.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse, ”Kræft i Danmark 2022”

Podcast om 
corona og vacciner

Hvad ved vi om corona og 
vacciner? Og hvordan skal vi 

bruge vaccinerne? De spørgs-
mål er omdrejningspunktet 

i den podcastserie, som 
professor i global sundhed 
fra Syddansk Universitet 

Christine Stabell-Benn er vært 
på, og hvor sundhedseksper-
ter præsenterer deres svar. 

Podcastserien hedder Vaccine 
Curious og kan findes på  

Apple Podcasts – scan koden 
for at hoppe direkte til serien: 
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INDE I BILLEDET
Hold 86, Københavns Professionshøjskole

Hold RAO F-19, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Hold R19V, Professionshøjskolen UCN

Radiograf Rådet 
ønsker alle nye 

radiografer hjerteligt 
tillykke!

PÅ FOTOET SES
Bagerst fra venstre: Stine Horsbøl Sørensen, Karina Zieg-
ler, Julie Fænø Larsen, Simon Thor Weber Halberg, Merve 
Bardakci, Fatima El-Khabbabi, Cecilie Nissen, Simone Kim 
Lynggaard Villekjær-Nielsen, Katrine Michella Gullitsø.
Midten fra venstre: Derya Cingi, Emma Sofie Winther, Mie 
Ploumann Johansen, Sanae Azarkan, Christina Birgitte 
Baltzer, Frederikke Uddberg Kaad, Tine Louise Vestergaard 
Tofte, Celine Nielsen.
Forrest fra venstre: Wid Jawad Al- Hassan, Rabive Kaygisiz, 
Mette Yde Saltoft, Farkhanda Jabeen, Ida Svane Nielsen, 
Amal Aabaoui, Hamasa Sharifi.

Nye radiografer 
I juni dimitterede tre hold radiografer fra henholdsvis KP, UCL og UCN.

PÅ FOTOET SES
Bagerst fra venstre: Ikram Gabose, Sara Louise Hansen, 
Martina Domazet, Line Hinderfelt Jensen, Anne-Kathrine 
Jespersen, Cecilia Bui Trinh, Zainab Abdullah, Nathalie 
Tollak Jensen og Louise Raun Callesen.
Midten fra venstre: Hafsa Abdulkadir Haji Farah, Morten 
Johan Olsen, Karoline Buchholtz Vesterbæk, Muna Ab-
dirahman Olhaye, Emma Gertsen Smærup.
Forrest fra venstre: Linea Spang Hansen, Louise Lærke 
Nielsen, Celine Schorr, Sofie Cecilie Lytzen, Shahanah 
Jeganathan, Ida Stelzner Danielsen.

PÅ FOTOET SES
Bagerst fra venstre:
Karina Bækgaard Olesen, Ditte With Lindhardt, Cecilie 
Lykke Kjer, Amanda Absalonsen Busk, Jannie Larsen,  
Johanna Regitze Burmeister, Michelle Christiansen, 
Rikke Marie Kjeldsen Skov, Mikkel Kjær Hansen.
Forrest fra venstre:
Tina Skoven Krogholm, Anh-Thy Anni Phan Nguyen, 
Sanne Binderup Iversen, Emma Ussing, Anna Helena 
Hede Jakobsen, Christina Juhl Pedersen, Mette Tang  
Simonsen, Birita Jóanesarson.
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CARSTEN VARNEY, ledende overradiograf på 
Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital 

”På et tidspunkt kommer vi virkelig til at mangle mange 
ansatte. Der er nogle store årgange, der går på pension i 
disse år, og der bliver ikke uddannet nok radiografer til at 
fylde de tomme stillinger ud. Det har f.eks. været tilfældet 
indenfor mammaradiologien, hvor vi jo har måttet finde 
andre personaleløsninger. I bund og grund bliver der 
uddannet for få. Der er kommet et stort behov for radio-
grafer, som der ikke var før. Det gælder blandt andet nye 
guidelines indenfor eksempelvis trombolyse, prostatacan-
cer og andre nye behandlingsregimer. Desuden oplever vi 
også en større grad af opgaveglidning fra læger til radio-
grafer, visitation, beskrivende radiografer osv.

Vores problemer i Region Sjælland bliver forhåbentlig 
afhjulpet af, at der nu kommer en uddannelse i Næstved. 
Men det sker også kun efter et kæmpe benarbejde gennem 
flere år, hvor vi både har lagt pres på det regionale og poli-
tiske system og vi har haft en tæt dialog med Absalon. Des-
uden krævede det, at alle vi afdelingsledere i regionen så 
hinanden i øjnene og lovede hinanden, at vi ville tage nogle 
flere studerende igennem, hvis det lykkedes at oprette en 
uddannelse i Næstved. Behovet for flere radiografer er der, 
så vi må stille op til vores del.” 

Flere kliniksteder har før sagt, at de ikke kan tage flere 
studerende. Hvis man øger optaget yderligere på uddan-
nelsesstederne, hvordan kan klinikken så følge med?

”Jeg tror, vi skal have en mere dynamisk tilgang til praktik- 
opholdene. Hos os har vi også talt om, at de studerende 
skal kunne være med til planlagte undersøgelser helt frem 
til kl. 20.00 eller være med på dagarbejde i weekenden. 
Lige nu er det jo kun dagvagter i hverdagene, men hvis vi 
åbner for det her, vil vi kunne tage flere, og deres praktik- 
ophold vil også i højere grad afspejle den virkelighed, de 
efterfølgende skal arbejde i. Ligeledes kan vi kigge på, 
om vi kan inddrage hjemmeplejen, praksissektoren og 
privathospitaler til dele af uddannelsesforløbet, idet de 
kliniske afdelinger heller ikke har uanet af plads til flere 
studerende. 

Flere uddannelsessteder løser ikke i sig selv hele problem- 
et, og det løser selvfølgelig heller ikke landets problemer, 
hvis vi i Region Sjælland kan skrue op med fem stude-
rende årligt, som vi har planer om lige nu. Hvis vi skal 
rykke på noget, er det utroligt vigtigt, at der er en tæt 
dialog mellem både uddannelsessteder, de uddannelses-
ansvarlige og afdelingsledelsen. Der er brug for en åben 
dialog mellem alle parter, og alle skal være villige til at 
gøre noget for at få det til at gå op i en højere enhed.” 

            KOM TIL 
  UDDANNELSESTOPMØDE

Der er behov for at uddanne flere radio-
grafer, men løsningerne skal passe ind i 
det gode samarbejde, der er mellem kli-
nik og uddannelsessteder. Derfor indby-
der Radiograf Rådet til et uddannelses-
topmøde den 20. september.

Uddannelsen af radiografer har siden fagets begyndelse 
været afhængig af samspillet mellem uddannelsessted 
og klinik. Gennem tiden har faget imidlertid ændret sig, 
og den stigende grad af specialisering og nye funktioner 
og kompetenceområder stiller stadig højere krav til ud-
dannelsens kvalitet. 

Siden radiograffagets begyndelse har også sundheds-
væsenet ændret sig, og i dag er der rekrutterings- og 
fastholdelsesvanskeligheder på tværs af de sundheds-
faglige professioner. Det gælder også for radiograferne. 
Således oplever man flere steder i landet, at der mangler 
radiografer på afdelingerne, og at ledige stillinger ikke 
kan besættes. 

Det er et problem for både patienter, personale og sam-
fund, når der mangler radiografer. Derfor er der brug 
for at uddanne flere radiografer, men det skal gøre på en 
måde, hvor samspillet mellem uddannelsesstederne 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 samler Radiograf Rådet 
alle interesserede til et uddannelsestopmøde. Målet er at 
starte en konstruktiv og løsningsorienteret samtale om, 
hvordan vi skaber forløb, der bibeholder den høje kvalitet 
og samtidig uddanner flere radiografer. 
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Perspektiv 
fra klinikken



KATRINE BORG-HANSEN, uddannelsesleder 
i radiografuddannelsen, UCL Erhvervsakademi 

og Professionshøjskole. 

”Det er enormt komplekst, og der er mange knapper, 
man kan skrue på. Heldigvis har vi på alle institutioner 
en fantastisk radiografuddannelse, og i modsætning til 

mange andre velfærdsuddannelser, står vi i den særlige 
situation, at vi har høje ansøgertal. Det taler godt for pro-
fessionens muligheder for øget optag og uddannelsen af 

flere radiografer. 

Det helt store spørgsmål er, hvordan vi kan tilpasse  
uddannelsen på en måde, som giver mulighed for flere  

klinikpladser i studietiden, så vi kan uddanne flere. 
Mange steder mangler man medarbejdere, og med 

vakante stillinger forstår jeg godt, at man ikke priorite-
rer den ekstra arbejdsopgave, der ligger i at tage flere 

studerende – der prioriterer man helt rigtigt patienterne. 
Derfor skal vi have en løsning, som er den bedst mulige 

for både patienterne og uddannelsesmulighederne.  

Én mulighed er at anvende mere simulation og træning 
på uddannelsesstederne, så de studerende er mere 

selvhjulpne, når de kommer ud i praksis. Det er der dog 
ikke plads til med den nuværende ECTS-fordeling, men 
vi kunne reducere praktikdelen en smule, så uddannel-
sesstederne løfter en større del af opgaven. Vi er blandt 

de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, 
der har mest praktiktid, så jeg kunne godt forestille mig 

et forløb, hvor man har omkring et års praktik i stedet. 
På den måde kommer de studerende i praktik, hvor det 

er mest nødvendigt. Vi kan simulere meget i et laborato-
rium eller med virtual reality, men det kan aldrig erstatte 

mødet med patienten. 

En anden problematik er frafald, som for radiografuddan-
nelsen på tværs af institutioner ligger konstant, hvis vi 

kigger indenfor de seneste 10 år. Jeg tror ikke, at det skyl-
des, at vi ikke er gode nok til at fastholde de studerende. 

Jeg tror i højere grad, at det taler ind i en tendens til, at de 
unge kommer med mere i bagagen. De har flere diagno-

ser, og vi har flere studerende med psykiske lidelser. I den 
forbindelse er det essentielt, at vi taler med praksis om, 

hvordan vi laver en uddannelse, der giver mulighed for, at 
også de studerende kan gennemføre. 

Grundlæggende har vi et meget tæt samarbejde i  
professionen, og det er en kæmpe styrke. Vi taler ofte 

med praksis om problemer og løsninger. Vores fornem-
meste opgave at hjælpe praksis med at løse udfordrin-

gen med at rekruttere medarbejdere. For os handler 
det ikke om at få flere studerende ind og igennem for at 

gavne os. Det handler om at gavne professionen.”
 

            KOM TIL 
  UDDANNELSESTOPMØDE

PROGRAM
Uddannelsestopmødet foregår  
den 20. september kl. 10.00-14.00 på 
UCL Erhvervsakademi og 
Professionshøjskole. 

På topmødet vil der være problemorienterede 
workshopsessioner og oplæg fra blandt andre: 

•  Randi Brinkmann, dekan,  
Københavns Professionshøjskole

•  Kim Bøg-Jensen, direktør for Sundhed,  
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

•  Daniel Boysen, direktør for Sundhed, Social og 
Engineering, professionshøjskolen Absalon 

•  Torben Kirk Lehnskov, radiograf klinisk under-
viser, Rigshospitalet. Næstformand for Region 
Hovedstaden i Radiograf Rådets hovedbestyrelse

•  Carsten Varney, ledende overradiograf på Billed-
diagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Journalist Anja Bo, kendt fra Deadline og TV-avisen, 
er moderator. Flere detaljer offentliggøres løbende 
på radiograf.dk. 

Radiograf Rådet inviterer alle interesserede til  
at deltage i topmødet. Det er gratis for alle, men 
kræver tilmelding. Find arrangementet i aktivitets- 
kalenderen på radiograf.dk, eller scan QR-koden for 
at tilmelde dig.

Sidste frist for tilmelding er 
den 6. september 2022. 
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Sådan stiller du op – valgregler
Stil op senest 10. oktober kl. 16.00. Du kan stille op som kandidat til at blive delegeret, hvis du er medlem af pensionskassen pr. 31. august 2022.  
Du kan ikke stille op, hvis du har anmodet om at træde ud af pensionskassen. 

Valget er inddelt i valgkredse, men som radiograf stiller du op på tværs af hele landet. 

I alt skal der vælges 155 delegerede i Pensionskassen for Sygeplejersker, Lægesekretærer og Radiografer, heraf 5 radiografer.

Få mere at skulle have sagt
Stil op som delegeret i din pensionskasse – så kan du blive en del af et fællesskab, der fx beslutter,
hvordan pensionsformuer, vindmølleinvesteringer og hjælp ved sygdom skal håndteres. Du bliver
delegeret for fire år ad gangen, hvor:

din stemme bliver hørt, og du kommer til at tale på vegne af dine kollegaer
du får inspiration, ny viden og spændende oplevelser
dit personlige og faglige netværk bliver udvidet.

Det kræver ingen særlige forudsætninger at stille op, for du får seminarer og  
uddannelse undervejs. Se, hvad en delegeret laver, og hvordan du får mere at  
skulle have sagt på pka-valg.dk

Stil op på pka-valg.dk  
– så tales vi ved!



TEMA 
FAGLIG STOLTHED
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UNDERSØGELSENS OMFANG
Medlemsundersøgelsen blev sendt ud til alle Radiograf Rådets godt 2500 
medlemmer. Af disse besvarede 629 undersøgelsen, hvilket svarer til lidt over 
25 procent af medlemmerne. Der er bred repræsentation i besvarelserne, 
hvad angår både køn, alder, geografi, uddannelsesniveau og beskæftigelse.

MEDLEMS-

2022UNDERSØGELSE

 I april-maj i år  

foretog Radiograf 

Rådet en medlems- 

undersøgelse, som 

rigtig mange af 

medlemmerne  

tog sig tid til at  

besvare. Undersø-

gelsens resultater 

tegner et klart bil-

lede af et fag med et 

højt niveau af faglig 

stolthed og motiva-

tion. Her kan du se 

nogle af netop de 

resultater. 

     Camilla Beer Arnsberg

82 % IDENTIFICERER SIG I HØJ ELLER  

MEGET HØJ GRAD SOM RADIOGRAFER

83 % ER I HØJ ELLER MEGET HØJ GRAD 

STOLTE AF AT VÆRE RADIOGRAFER



TEMA 
FAGLIG STOLTHED

10   |   RADIOGRAFEN   |   AUGUST 2022

”Det er dejligt at se, at radiografer godt ved, at vi gør en positiv forskel, og at 
vi er et vigtigt element i sundhedsvæsenet. Det er en god og vigtig og rigtig 
bevidsthed at have. 

Rigtig mange identificerer sig i høj eller meget høj grad som radiografer, 
men der er også en mindre gruppe, som i mindre grad gør det. For mig taler 
det ind i, at vores fag også har fået meget bredde, og vi radiografer imellem 
har meget forskellige arbejdsopgaver og -områder. Det kan åbne en spæn-
dende diskussion om, hvad det vil sige at være radiograf i dag. Og det gør, at 
vi som faglig organisation skal være opmærksomme på, at vi rummer og har 
noget for alle. 

I forhold til, at vi er en del af et tværfagligt fællesskab, og om andre faggrup-
per anskuer radiografi som noget, der spiller en vigtig rolle, har vi også et fag-
politisk ansvar. Vi er størst blandt de små faggrupper, men vi skal være med de 
steder, hvor det rør sig. Vi bør lægge en politisk indsats i at få større ejerskab 
i det tværfaglige samarbejde ved blandt andet at byde os til de steder, hvor vi 
ikke spiller ind endnu. Det kunne være som en del af det nære sundhedsvæ-
sen i kommunerne. Men i en tid, hvor der også bliver talt om, at personale-
mangel skal afhjælpes ved at lade andre faggrupper overtage opgaver, skal vi 
også være helt skarpe på, at vi som radiografer har en specialiseret faglighed 
til at foretage og udvikle billeddiagnostik. Og det skal vi stå fast på.”

T O R B E N  K I R K  L E H N S K O V ,  NÆSTFORMAND FOR REGION HOVEDSTADEN,  
HOVEDBESTYRELSESMEDLEM. RADIOGRAF OG KLINISK UNDERVISER, RIGSHOSPITALET.

90 % MENER I HØJ ELLER MEGET HØJ GRAD, AT 

DERES ARBEJDE GØR EN POSITIV FORSKEL

96 % MENER I HØJ ELLER MEGET HØJ 

GRAD, AT RADIOGRAFI ER ET VIGTIGT 

ELEMENT I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN

87,3 % OPLEVER, AT DERES ARBEJDE 

ER MENINGSFULDT

88 % MENER I HØJ ELLER MEGET HØJ 

GRAD, AT RADIOGRAFI SOM FAG 

HAR EN FREMTID
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”Jeg er selv meget stolt af at være radiograf, og jeg er glad for at se, at det, jeg 
mærker i hverdagen, også afspejles i undersøgelsen. Vi har før talt om øget syn-
lighed som et politisk mål. Men det skal være den rigtige slags synlighed, for vi 
har jo set hos sygeplejerskerne, hvordan synlighed også kan blive negativt. Der 
tyder på, at det, vi gør, virker. Man taler så meget om, hvor få ansøgere der er til vel-
færdsuddannelserne, men situationen jo en helt anden for radiografuddannelsen.

Vores problem er ikke at tiltrække folk til faget, men tværtimod at finde 
plads til alle de folk, der gerne vil være en del af vores fag. De unge undersøger 
da også lønforhold, så de ved jo godt, at de som radiografer tjener det samme 
som sygeplejerskerne. Så det er ikke lønnen, der gør, at vi er søgt, og sygeple-
jerskerne mister så mange ansøgere. 

Jeg tror, det er lykkedes os at skabe synlighed uden at tale vores fag ned. Vi 
skal ikke være så kede af, når vores fag af andre bliver reduceret til, at vi laver 
scanninger og billeder. Det er nemlig en fordel for os, at det kan stå så skarpt 
hos andre, hvorfor vi har monopol på noget specialistviden, og hvorfor vi derfor 
er så uundværlige. 

Vi har et særligt godt samarbejde mellem det politiske, skolerne og klinik, 
og vi skal fortsætte med at lade vores faglighed være det, der bærer omtalen 
videre. Når vi er gode til at tale vores fag op, er det ikke kun studerende, det 
påvirker, men også politikere og andre beslutningstagere.”

67,6 % OPLEVER I HØJ ELLER 

MEGET HØJ GRAD, AT DE 

ER EN DEL AF ET FAGLIGT FÆLLESSK AB

P I C A  A N N  B L A C K B U R N  A N D E R S E N ,  LEDERREPRÆSENTANT I HOVED- 
BESTYRELSEN. CHEFRADIOGRAF PÅ SYGEHUS LILLEBÆLT (MIDDELFART, KOLDING OG VEJLE):

68 % OPLEVER I HØJ ELLER MEGET HØJ 

GRAD, AT DE ER EN DEL AF ET 

TVÆRFAGLIGT FÆLLESSK AB (MED FX LÆGER, 

SYGEPLEJERSKER OG BIOANALYTIKERE)

37 % OPLEVER I HØJ ELLER MEGET HØJ GRAD, 

AT ANDRE SUNDHEDSFAGLIGE GRUPPER 

MENER, AT RADIOGRAFI SPILLER EN VIGTIG ROLLE
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TEMA 
FAGLIG STOLTHED

Derfor er vi

STOLTE

”JEG ER STOLT AF AT VÆRE 

 RADIOGRAF HVER DAG, FORDI JEG 

VED, AT DET, SOM JEG GØR, OG  

DEN MÅDE JEG AGERER PÅ, HAR  

BETYDNING FOR HVER ENKELT  

PATIENT, SOM JEG MØDER.”
Jane Larsen

”JEG ER STOLT AF AT VÆRE  

RADIOGRAF, FORDI RADIOGRAFER 

GØR EN STOR FORSKEL BÅDE I 

DIAGNOSTICERING OG BEHANDLING 

AF PATIENTERNE. JEG ER STOLT, NÅR 

EN PATIENT FORLADER MIT RUM OG 

SIGER TAK FOR GOD BEHANDLING.”

Anne Elleholm Smedegaard 

RADIOGRAFERNE FORTÆLLER:
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TEMA 
FAGLIG STOLTHED

”JEG ER STOLT af at være radiograf, fordi jeg 
synes, jeg gør en forskel. Det er den helt store 
grund. Det er både en faglig og en menneskelig 
stolthed, fordi jeg skal lave en god undersø-
gelse, men jeg skal også hurtigt kunne omstille 
mig fra den ene patient til den anden og tilpasse 
mig til dem. Det kræver mennesketække at 
kunne håndtere det korte møde, hvad end det er 
en ældre, dement patient eller et lille, skræmt 
barn. Den tekniske side af min faglighed hand-
ler om de gode billeder, men den anden side 
handler om, at patienten skal føle sig tryg og i 
gode hænder. Jeg er særligt stolt af en undersø-
gelse, når jeg går derfra med gode billeder, og 
patienten går derfra med en god oplevelse. 

JEG FØLER MIG især stolt, når jeg virkelig 
kan mærke, at jeg bruger og udvider det, jeg har 
lært. Det sker tit i samspillet med mine kolleger, 
fordi vi er gode til at hjælpe hinanden. Hvis jeg 
har problemer med en undersøgelse, kan jeg 
gå til en kollega og spørge ’hvordan synes du, 
jeg skal gøre’? Omvendt er der tilfælde, hvor jeg 
kan hjælpe dem. Alle radiografer er forskellige, 
men vi er ens på den måde, at vi gerne vil have 
de bedste resultater. 

I MIT ARBEJDE skal jeg også koordinere med 
både serviceafdelingen, afdelingslæger, radio-

STOLTE

loger, sygeplejersker og andre faggrupper. I 
det tværfaglige samarbejde mærker jeg også, 
hvordan jeg som radiograf virkelig har noget 
at byde ind med, og at min viden har værdi. 
Med min faglighed kan jeg i samråd med en 
læge fra f.eks. en anden afdeling finde frem 
til den bedste undersøgelse for netop den 
enkelte patient, hvis lægen skulle være i tvivl. 
Det gør mig stolt, når min faglighed også 
bliver anerkendt af andre faggrupper, og når 
radiografer bliver brugt som en del af plan-
lægningen, så vi kan komme med vores input 
og ekspertise til at få den mest optimale 
undersøgelse.

JEG VALGTE AT blive radiograf, fordi jeg 
godt kan lide at arbejde med mennesker, og 
fordi jeg godt kan lide det tekniske. Jeg følte 
mig ret hurtigt stolt af at være radiograf, og 
jeg er kun blevet mere stolt, jo mere min vi-
den bliver brugt, udfordret og udbygget med 
erfaringen. 

DA JEG BLEV færdiguddannet, spurgte en 
bekendt mig ’men du vil vel ikke lave det her 
resten af dit liv?’. ’Jo,’ svarede jeg. Som jeg 
ser det, er det et fag med mange aspekter og 
mange veje at gå. Og for mig er det et meget 
tilfredsstillende arbejde. ”      

”JEG ER STOLT 
AF AT VÆRE 

RADIOGRAF, 
NÅR VI I VORES 

ARBEJDE GØR 
EN FORSKEL, OG 

PATIENTERNE 
FØLER SIG GODT 

OG TRYGT 
BEHANDLET.”

Helle Fredensborg 

”JEG ER STOLT 
AF AT VÆRE  

RADIOGRAF, 
NÅR PATIEN-
TERNE SIGER 

’I ER ALTID SÅ 
SØDE OG RARE 
HER - TAK FOR 

RIGTIG GOD  
BEHANDLING!’
Frederikke Brejnbjerg  

”Vores viden har værdi”
LINNEA NYGAARD REJKJÆR, 27 ÅR, uddannet i 2018. 
Radiograf på Billeddiagnostisk Afdeling på Køge Sygehus. 



  Automatisk filtervalg

  Frit udsyn under kørsel

  Rækkevidde på 122 cm

  Enestående billedkvalitet

  Kraftig generator på op til 50 kW

  Kan passere på smalle passager 
(B=54 cm)

 Bredski f te Al lé 11, 8210 Århus V

 Produkt ionsvej  3,  2600 Glostrup

Tel :  7013 3020, www.santax.com

FÅ EN DEMO AF SYSTEMET 
PÅ DIN AFDELING 

Vanja Savic (øst) 60 25 93 06 
Niklas Baunwall (vest) 60 25 91 73 

M O V I X  D R E A M Y

”Vi er er et 
knudepunkt”
ADAM DREJER, 32 ÅR, uddannet  
i 2017. Beskrivende radiograf, 
 Røntgen og Skanning Sønderborg/ 
Tønder.  

”DET ER ET fedt fag, fordi vi helt grundlæggende 
hjælper folk. Vi har, modsat mange andre afdelinger, 
ikke indlagte patienter. Derfor har vi den nok brede-
ste berøringsflade med patient- og sygdomsgrupper. 
Så vi er et knudepunkt i sundhedsvæsenet. Der 
bliver lavet flere og flere radiologiske undersøgelser, 
fordi de er nødvendige og gavnlige. Så det føles me-
get meningsfuldt at lave noget, der er så stort behov 
for og efterspørgsel på. 

UNDER MIN UDDANNELSE fandt jeg hurtigt ud 
af, at jeg ville videreuddanne mig til beskrivende. 
Som beskrivende føler jeg, at jeg får lov til at følge 
undersøgelsen helt til dørs, og jeg har en særlig fag-
lighed, som har stor værdi, fordi jeg også ved, hvor-
dan man skal tage billederne. Hvis en radiolog ikke 
kan beskrive et billede, fordi det er dårligt, fortæller 
han radiografen, at det skal tages om. Hvis radio-
grafen spørger, hvad de skal gøre anderledes, ved 
radiologen det ikke. Hvis jeg får et dårligt billede, 
ved jeg, hvad der skal ændres og justeres, så vi kan 
få et bedre. På den måde kan vi radiografer samar-
bejde om at få både det bedste billede og den bedste 
beskrivelse. Og det gør mig stolt. 

JEG VED, AT der tidligere har været en modstand 
omkring at få beskrivende radiografer, som går ind 
på lægernes domæne. Heldigvis oplever jeg selv et 
godt, tværfagligt samarbejde, og jeg er stolt over, 
at jeg som radiograf har en faglig ballast, som de 
andre anerkender. Og for min arbejdsglæde er det 
vigtigt, at jeg har den faglige stolthed. 

JEG KAN SÆRLIGT mærke den faglige stolthed, 
når vi har en dag med fuldt program, hvor det hele 
spiller og alle hjælper hinanden. Hvor vi har travlt, 
men vi får set alle patienter i øjnene, snakket med 
dem, og hvor de går ud ad døren og siger ’tak for god 
behandling’. Jeg hører også fra nogle patienter, at 
’radiografer altid er så søde og gode at snakke med’. 
Det gør mig glad og stolt.”

”JEG HJÆLPER MENNESKER MED 
AT FÅ AFKLARING. JEG MENER, 
VI GØR EN KÆMPE FORSKEL I 
PATIENTERNES UDREDNING OG 
DIAGNOSTICERING.”
Elisabeth Jensen   
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”I SEKS ÅR har jeg nu været radiograf i den forberedende del af 
Stråleterapien i Vejle. Jeg er utroligt stolt af min titel, fordi jeg hver 
dag får mulighed for at hjælpe og være der for patienter, som er endt 
i et alvorligt sygdomsforløb. 

DET TEKNISKE ASPEKT kombineret med omsorg for patien-
terne er fascinerende, spændende og udfordrende. Det er en stor 
ære at vide, at jeg i samarbejde med andre faggrupper kan hjælpe 
patienterne godt på vej i deres forløb og sørge for, at de føler sig vel-
kommen og godt tilpas i det korte møde. 

JEG BLIVER ALTID lige to meter højere, når patienterne giver ros 
og takker for en god behandling. Det giver mig lige et ekstra gear 
og bekræfter mig fuldkomment i, at det er det rigtige erhverv, jeg er 
havnet i.

VI FORMÅR AT møde patienter, når de skal udredes, til forbere-
delse af behandling samt behandling.

VI ER TEKNISKE, men så sandelig også omsorgsfulde og fulde 
af empati. Vores spidskompetence er kunsten i at se patienten i det 
korte møde. Hvad end det er til en DR, CT, MR, UL, PET, strålebe-
handling og så videre, så formår vi at møde patienterne, hvor de er. 
Vi radiografer har SÅ meget at være stolte af!”

”DET FEDE VED at være radiograf er, at vi er 
et serviceorgan, der hjælper både patienter og 
alle vores samarbejdspartnere. Det er, som jeg 
ser det, vores største og fornemmeste opgave. 
Det er vi rigtig gode til, og det er jeg stolt over. 

DET LYDER SOM en kliche, men vi gør reelt 
en forskel hver dag. Det mærker jeg især på de 
mange forløb, hvor flowet er helt rigtigt, og vi får 
hjulpet patienten godt igennem forløbet. Så er 
det fedt at mærke, at det vitterligt gør en forskel, 
at vi er her. Og vi gør det for mange forskellige 
mennesker i forskellige situationer, om det er 
en forslået lilletå eller et cancerforløb. 

I MIN STILLING tager jeg ikke selv billeder. 
I stedet skal jeg sørge for, at tingene omkring 
personalet er i orden, så de kan yde deres bed-
ste. Når jeg hører, at vi får patienter hurtigere 
ind, eller vi får lavet en ekstra CT-scanning den 
samme dag, bliver jeg stolt af hele afdelingen. 
Det kræver, at alle i afdelingen vil yde den eks-
tra gode indsats for vores patienter. Det sker 
også, at vi får tilsendt chokolade fra patienter, 
der er taknemmelige for vores service, og det er 
jo fedt. På den måde er det også en fælles stolt-
hed, jeg føler. En stolthed over, at radiografer 
hjælper og sparer med hinanden. Der er plads 
til, at vi kan og vil noget forskelligt, og det ska-
ber ikke konkurrence, men nærmere synergi. Vi 
forstår, hvorfor vi er her, hvordan vi skal træde 
til, hvordan vi passer på hinanden, og hvordan 
vi bliver bedre i samspil med andre faggrupper. 
Og det er jeg stolt over.”

”JEG ER STOLT AF AT VÆRE 

RADIOGRAF, FORDI VI HVER DAG 

BEVISER, AT OGSÅ VI HØRER 

HJEMME PÅ LANDETS NUKLEAR-

MEDICINSKE AFDELINGER!”
Line Demuth 

”JEG ER STOLT AF AT VÆRE RADIOGRAF, FORDI JEG FØLER 

MIG SOM BROBYGGER MELLEM FORSKELLIGE DELE I SUND-

HEDSVÆSENET, OG JEG ER STOLT AF AT VÆRE RADIOGRAF, 

NÅR JEG TVÆRFAGLIGT GØR/ER DEN FORSKEL, DER TJENER 

PATIENTEN BEDST MULIGT.”                              
   

 Jeanette Markvart  

”Vi er tekniske, 
omsorgsfulde og 
empatiske”
CARINA KROG, 32 ÅR, uddannet i 
2016. S-radiograf, Vejle Sygehus. 

”Det er 
en fælles 
stolthed”
NICLAS HANSEN, 28 ÅR, 
uddannet i 2017. Overradiograf, 
Røntgen og Skanning Sønderborg/
Tønder. 

TEMA 
FAGLIG STOLTHED
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”Det er ikke bare et arbejde”
ANJA BJØRNHOLT, 57 ÅR, uddannet i 1990. Radiograf på Billeddiagno-
stisk Afdeling på Køge Sygehus.

”JEG ER STOLT af at være radiograf, fordi jeg 
kan hjælpe mennesker med det håndværk, jeg 
kan. Det mærker jeg tit, når vi står med meget 
dårlige patienter, eksempelvis folk med aneu-
rismer, og hvor det hele skal gå meget hurtigt. 
Der bruger jeg virkelig min faglighed og yder 
mit bedste sammen med mine kolleger. Og så 
bliver jeg ekstra stolt, når det går godt. 

VI HAVDE EN patient med en bristet aneu-
risme, som kom tilbage efterfølgende og 
takkede os. Han liv var blevet reddet, fordi alle 
havde handlet hurtigt. Der kan jeg virkelig 
mærke, at mit arbejde gør en forskel for men-
nesker, og det er meget meningsfuldt. 

SELV HELT UNGE mennesker kan være 
meget taknemmelige, selvom jeg kan tænke, 
at jeg jo bare har taget et billede af en brækket 
finger eller sådan noget. Men deres taknem-
melighed er med til at påminde mig om, at der 
for dem ikke er noget ’bare’ over det. 

JEG SYNES, AT vores faglighed er noget at 
være stolt af. Det mærker jeg selv, når jeg 
blandt andet taler med sygeplejersker om 
knogler eller muskler. Der tager de også tit 
hatten af for, at vi ved meget, som de ikke gør. 
Og så udvikler vores fag sig hele tiden. Jeg 
havde 25-års jubilæum på Køge Sygehus for 
tre år siden, og det blev fejret med morgen-
bord og gaver og taler. Den dag var jeg ekstra 
stolt. I min tid som radiograf har jeg været 
vidne til en helt vild udvikling, som konstant 
imponerer mig. Så jeg synes også, at der er 
grund til at være stolt af hele faget og profes-
sionen. 

FORDI VORES ARBEJDE gør en liv eller død 
forskel, føler jeg også meget ansvar, og man 
giver meget af sig selv. Stoltheden er vigtig for 
mig, fordi det gør det sjovere at gå på arbejde. 
Fordi man er så investeret i det, bliver det en 
stor del af en selv. Og så er det ikke bare et 
arbejde længere.”
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JEG ER STOLT AF AT VÆRE RADIOGRAF, NÅR FLERE 

RADIOGRAFER FÅR JOB PÅ ’NYE’ AFDELINGER  

- VI HAR VIST VORES VÆRD UDENFOR EN  

ALMINDELIG RØNTGENAFDELING
Connie Gibson    

”JEG ER STOLT AF AT VÆRE RADIOGRAF HVER DAG, 

FORDI JEG VED, AT DET, SOM JEG GØR, OG DEN MÅDE 

JEG AGERER PÅ, HAR BETYDNING FOR HVER ENKELT 

PATIENT, SOM JEG MØDER.”

Jane Larsen   

”JEG ER STOLT 
AF AT VÆRE 

RADIOGRAF, 
FORDI VI ER 
MED TIL AT 

GØRE EN FOR-
SKEL FOR MAN-

GE PATIENTER 
- SAMT VI ER 
ET BINDELED 

MELLEM MAN-
GE ANDRE 

FAGGRUPPER, 
DER ALLE HAR 

BRUG FOR 
RADIOLOGIEN.”

Natasja Larsen   



RADIOGRAFER MOTIVERES AF 

AT GØRE EN FORSKEL 
– OG DET STYRKER 
DEN FAGLIGE STOLTHED
Den faglige stolthed består af en cocktail af faktorer fra 
individet, samfundet og uddannelsen. Og så hænger den 
sammen med det, der kaldes ’public service motivation’. 
Det forklarer to eksperter som reaktion på, at den faglige 
stolthed er stærk blandt danske radiografer.

Det spiller en stor rolle, 
om de mennesker, man 
møder på både skolen 
og i praktikken, selv er 
fagligt stolte, er kom-
petencemæssigt op-

daterede og udviser en 
gejst for faget.”

Henrik Hersom, lektor ved Nationalt Vi-
denscenter for Erhvervspædagogik på Køben-

havns Professionshøjskole.
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TEMA 
FAGLIG STOLTHED

Camilla Beer Arnsberg, kommunikationskonsulent 

Den faglige stolthed stortrives blandt 
radiografer. Det står klart i den sene-
ste medlemsundersøgelse, Radiograf 
Rådet har foretaget. Men hvad er faglig 
stolthed egentlig, og er det vigtigt?
Henrik Hersom, der er lektor ved Nati-
onalt Videnscenter for Erhvervspæda-
gogik på Københavns Professionshøj-
skole, hvor han blandt andet forsker i 
faglig stolthed, forklarer, at følelsen af 
faglig stolthed kan defineres som en 
oplevelse af engagement, prestige, me-
ningsfuldhed, dedikation, status og me-

string. Men følelsen er for den enkelte 
baseret på en cocktail af de forskellige 
aspekter: 
”For nogle er der måske ikke et højt ni-
veau prestige eller status til at booste 
den faglige stolthed, men så er der må-
ske i stedet et højt niveau af menings-
fuldhed og dedikation. Og for andre 
kan niveauerne være helt anderledes 
sammensat, men stadig munde ud i 
en følelse af faglig stolthed,” forklarer 
han.

Ifølge Henrik Hersom kan faglig stolt-
hed desuden forstås som noget, der 
bliver påvirket af tre forskellige dimensi-
oner: samfundsdimensionen, uddannel-
sesdimensionen og individdimensionen. 

”Og på samme måde gælder det med 
de tre dimensioner, at det ikke er ens 
for alle, i hvor høj grad og hvordan 
dimensionerne spiller ind i, at man 
oplever at være stolt af sit fag og sin 
faglighed,” siger Henrik Hersom. 

Henrik Hersoms forskning i faglig 
stolthed er især centreret omkring er-
hvervsuddannelser. Uddannelsestyper, 
der har det til fælles med radiografud-
dannelsen, at de er stærkt forankret 
i praktikken. Og undersøgelser viser, 
forklarer Henrik Hersom, at uddannel-
sesdimensionen og de personer, man 

De tre dimensioner
SAMFUNDSDIMENSIONEN handler 
om den status og prestige, der sam-
fundsmæssigt forbindes med faget. 
Det er blandt andet historiske såvel 
som medieskabte fortællinger samt 
politiske og økonomiske priorite-
ringer, der foretages i relation til 
faget. Sammen skaber det forskel-
lige fortællinger, opfattelser og 
selvfølgeligheder omkring fag og 
fagfolk. 

UDDANNELSESDIMENSIONEN 
omhandler ’den fælles stolthed’ på 
uddannelsen og ses både i forhold 
til selve uddannelsen og den skole, 
som uddannelsen ligger på. Dimen-
sionen indeholder også praktik-
delen. Elever, lærere og ledere på 
både uddannelsessted og praktik-
sted skaber graden af uddannelses-
mæssig stolthed. 

INDIVIDDIMENSIONEN handler om 
den enkeltes stolthedsfølelse og 
rummer grundliggende selvtillid 
og selvværd. Dimensionen rummer 
også påvirkninger fra relationer 
såsom familie og venner. 

Kilde: Henrik Hersom, lektor ved Nationalt 
Videnscenter for Erhvervspædagogik på 
Københavns Professionshøjskole.

møder heri, har enorm betydning for 
oplevelsen af faglig stolthed: 
”Både skole- og praktikdelen har stor 
betydning og spiller stærkt sammen 
med individdimensionen. Det er her, 
der er mulighed for at synliggøre vær-
dien af faget. Det spiller en stor rolle, 
om de mennesker, man møder på både 
skolen og i praktikken, selv er fagligt 
stolte, er kompetencemæssigt opdate-
rede og udviser en gejst for faget. Det 
smitter nemlig, at man oplever dedika-
tion, engagement og meningsfuldhed,” 
siger han. 



Radiografer har et højt niveau af indre opgave-
motivation, som betegner, at man nyder opgaven 

i sig selv. Og radiografer ligger også på et flot 
niveau i forhold til public service motivation.”

Lotte Bøgh Andersen, professor ved Aarhus Universitet og Det Nationale Forsknings- 
og Analysecenter for Velfærd (Vive).
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Motivation og public 
service motivation
Overordnet set kan man tale om et 
spektrum, når man beskæftiger sig 
med motivation. I den ene ende af 
spektret er den rene indre motiva-
tion, som omhandler egne værdier, 
ønsker og interesser, mens den 
anden ende af spektret er den rene 
ydre motivation, som i stedet hand-
ler om tvang eller belønning udefra. 

At man nyder arbejdsopgaven i sig 
selv ligger tættest på den rene indre 
motivation, mens løn eller risikoen 
for at blive fyret som en motivation 
for ens arbejde ligger tættest på den 
rene ydre motivation. 

Public service motivation ligger et 
sted på spektret mellem den rene 
indre og rene ydre motivation, fordi 
det er noget udenfor individet, der 
internaliseres – nemlig værdien i at 
gøre en positiv forskel for andre. 

Noget af det, der kan bidrage til 
et højt niveau af public service 
motivation, er positiv brugerkon-
takt, ledelse og uddannelse. Positiv 
brugerkontakt kan for radiografer 
handle om, at patienter eller andre 
samarbejdende faggrupper siger tak 
og anerkender det arbejde og den 
service, radiografen har leveret. 

Men også en ledelsesadfærd, hvor 
der er tydelighed omkring, hvad 
kerneopgaven og visionen er, har 
betydning for niveauet af public 
service motivation. 

Som en velfærdsuddannelse står 
radiografuddannelsen særligt i for-
hold til public service motivation. De 
studerende har nemlig typisk et højt 
niveau af public service motivation 
fra starten, fordi motivationen har 
spillet ind i netop valget af uddan-
nelsen. 

Kilde: Lotte Bøgh Andersen, professor ved 
Aarhus Universitet og Det Nationale Forsk-
nings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE). 

Radiograf Rådets medlemsundersø-
gelse viser også, at radiografer i høj grad 
mener, at deres arbejde gør en positiv 
forskel, og at faget er et vigtigt element 
i det danske sundhedsvæsen. Det over-
rasker ikke Lotte Bøgh Andersen, der er 
professor ved Aarhus Universitet og Det 
Nationale Forsknings- og Analysecenter 
for Velfærd (Vive), hvor hun blandt an-
det forsker i offentligt ansattes motiva-
tion. Ifølge hende har faggrupper med 
velfærdsuddannelser nemlig ofte det, 
hun kalder ’public service motivation’:

”Public service motivation handler om, 
at man motiveres af gøre en positiv 
forskel for mennesker og samfundet 
via levering af offentlig service. Det er 
altså en motivation for ens arbejde, 
og undersøgelser i både Danmark og 
internationalt viser også, at man fak-
tisk præsterer bedre og skaber bedre 
resultater, når man har et højt niveau af 
public service motivation. Man lægger 
sig mere i selen, og når man lykkes 
med det, bliver man berettiget stolt,” 
forklarer hun. 

I 2016 gennemførte VIVE en større 
undersøgelse af motivationen hos 11 
sundhedsfaglige faggrupper, herunder 
radiografer. Fordi radiografer bidrager 
til det offentlige velfærdssystem, giver 
det derfor også god mening, at det er en 
faggruppe med public service motiva-
tion, forklarer Lotte Bøgh Andersen. 
Og undersøgelsen viste da også, at radi-
ografer er en motiveret faggruppe: 
”Radiografer har et højt niveau af indre 
opgavemotivation, som betegner, at 
man nyder opgaven i sig selv. Og radi-
ografer ligger også på et flot niveau i 
forhold til public service motivation. 
Faktisk havde radiografer allerede i 
2016 højere indre opgavemotivation 
end sygeplejersker og jordemødre. 

Og efter sygeplejerskernes strejke er 
forskellen nok blevet endnu større,” 
vurderer Lotte Bøgh Andersen. 

Ifølge Lotte Bøgh Andersen hænger et 
højt niveau af public service motivation 
sammen med følelsen af faglig stolt-
hed. Det kan samtidig, tilføjer hun, give 
jobtilfredshed og have betydning for 
den langsigtede trivsel. Og det under-
støttes af, tilføjer hun, at radiografer 
opererer i et felt, hvor der ikke er stor 
værdikonflikt: 
”Patienten er i centrum. Det styrker 
motivationen og stoltheden, at alle som 
udgangspunkt er enige om, hvad det 
vigtige er, og hvorfor vi er her” fortæller 
Lotte Bøgh Andersen.

Medlemsundersøgelsen viser også, at 
Radiograf Rådets medlemmer føler, at 
de er en del af et fagligt fællesskab. Og i 
det ligger der for Lotte Bøgh Andersen 
en vigtig pointe: 
”Det handler ikke kun om individet, men 
om hele faggruppen. Radiografer er en 
faggruppe med fælles normer om, hvad 
man skal gøre og ikke gøre. Og der er en 
fælles vidensbase, som er specialiseret 
og funderet i teoretisk viden, uden at fa-
get har lukket sig om sig selv. Og begge 
dele har betydning for den individuelle 
og den fælles faglige stolthed, fordi det 
skaber et stærk samspil mellem kollek-
tiv og individ. At radiografer er indlejret i 
en faggruppe, der har de to ting, under-
støtter de langsigtede betingelser for 
faglig stolthed,” konstaterer hun. 

For Lotte Bøgh Andersen er der derfor 
ingen tvivl om, at faglig stolthed er 
vigtigt for både den enkelte, fællesska-
bet og samfundet. Og det er Henrik 
Hersom enig i: 
”For mange er faglige stolthed meget 
vigtig og en stærk motivation for at stå 

op og gå på arbejde. Ser man udover 
individplan, kan den faglige stolthed 
have betydning for både rekruttering 
og fastholdelse på uddannelserne og 
arbejdspladser, det kan have betydning 
for sammenhold og sammenhæng 
internt i faget og på arbejdspladser, og 
det kan have betydning for andre men-
neskers tillid til den givne professions 
faglighed”.
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Lea Grønbæk og Jannie Hansen er moster og 
niece. Og så er de begge radiografer, ligesom 
de begge er gift med radiografer. Hvordan 
er det at være en familie, hvor faget flyder i 
årerne? Det har vi talt med dem om.

Camilla Beer Arnsberg, kommunikationskonsulent 

enne historie starter på sin vis med Steen 
Schak, der i mere end 20 år var studierektor 
for radiografuddannelsen i Odense. Præcis 
hvad han har med sagen at gøre, vender vi 
tilbage til lidt senere. Snakken om radiograf-
faget i familien foregår nemlig i et parcelhus i 

Hedehusene på Midtsjælland, hvor Lea Grønbæk har dækket 
op med kaffe og mazarinkage. 

”Da jeg var elev i Odense, lavede man en ekskursion til  
København, hvor vi valfartede ind til Rigshospitalet, for der 
stod en EMI-scanner. Og det var den eneste, der var i hele 
landet. Og nu står der nærmest en på hvert gadehjørne, 
” fortæller Lea, mens hun skænker kaffen. 

Lea var færdiguddannet i 1977 og engagerede sig i løbet af 
sin karriere også i Radiograf Rådet, hvor hun var formand i 
1991–1999. Ved siden af hende sidder hendes niece Jannie 
Hansen, som også er radiograf.

”Da jeg var elev, fremkaldte vi film og hængte dem op på lys-
kasserne. Så kom CR-systemet, hvor det stadig var kassetter, 
men man skulle aflæse plader. Og så kom DR-systemet, hvor 
det hele bare er på en digital plade, så der er sket meget bare 
i min tid,” fortæller Jannie, som var færdiguddannet i 1994.

Mosteren og niecen er trådt ind i faget med et par årtiers 
mellemrum og har begge været vidner til, hvordan faget og 
fagligheden har ændret sig. 

”Jeg har tit fået skældud for at sige det, men jeg har altid opfat-
tet faget lidt som et håndværk. Dengang jeg arbejdede som ra-
diograf, lå flere ting mere i hænderne. Der er et sted i hjernen, 

NÅR FAGET SLÅR

RØDDER
I FAMILIEN

D



Noget af det, jeg elsker, er at have med de 
studerende at gøre. De spørger og vil vide, og 
det både udfordrer mig og gør mig stolt, fordi 
jeg føler, at jeg kan give min faglighed videre.”

Jannie Hansen, radiograf på Holbæk Sygehus. 
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der hedder cisternen, som tit kan lave ballade, 
når man skal undersøge hjernens kar. Så der 
handlede det om at vide, præcis hvordan man 
skulle lægge og vinkle hovedet. Og den del er 
overflødig i dag. For mig var det ærgerligt, fordi 
det var en del af den faglighed, jeg havde lært. 
Faget har ændret sig meget, og i dag er det en 
anden faglighed, man skal have,” fortæller Lea. 

Men gennem ændringer i modaliteter, tekno-
logier og uddannelsesformer, er der ét varigt 
aspekt af fagligheden, der går igen: patienterne. 
”Jeg blev på et tidspunkt tilbudt en stilling som 
afdelingsradiograf, men det har aldrig sagt mig 
noget. Jeg vil hellere have patienter i stedet for 
papirer mellem hænderne,” fortæller Jannie. 
”Det er noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved 
at være radiograf. Og noget, jeg er stolt af, fordi 
vi er gode til det.” 

”Og det var en kamp, der var, da vi startede,” 
supplerer Lea. ”Der skulle være sygeplejersker 
til stede til mange ting, fordi man ikke mente, 
at radiografer kunne drage omsorg. Men det er 
blevet slået fast, at det også er en del af vores 
faglighed,” siger hun.  

Under spisebordet rumsterer rottweileren 
Chili. Den gnubber sin snude op ad først Jannie 
og så Lea, inden den tøffer hen til Torben Grøn-
bæk, der sidder i den anden ende af stuen. Tor-
ben blev uddannet som radiograf i 1976, og han 
og Lea har været sammen i rundt regnet lige så 
lang tid, som de har været radiografer.

”I år har vi været ringforlovet i 50 år,” siger Lea 
med et smil. Deres fag og deres forhold ind-
går derfor som tæt sammenvævede tråde i den 
samme historie. 

I 1971 var Lea blevet kærester med Torben, der 
dengang var en ung mand, der ikke rigtig vidste, 
hvad han ville. Han var imidlertid glad for at gå 
til badminton, og en dag fortalte hans badmin-
tonlærer ham om en ny uddannelse, han var 
kommet ind på. 

Torben fik lov til at bladre i én af bøgerne og syn-
tes egentlig, at det så meget spændende ud. Den 
nye, spændende uddannelse var den nystartede 
radiografuddannelse i Odense, og Torbens bad-
mintonlærer var Steen Schak. Dermed er vi til-
bage, hvor artiklen startede. For Torben startede 
på radiografuddannelsen, og året efter sluttede 
Lea Grønbæk sig til ham. 

”Jeg blev radiograf, fordi jeg havde mødt en 
mand med en slæde,” som hun selv siger med et 
grin. 

Som færdiguddannede radiografer arbejdede 
Lea og Torben først sammen og sidenhen hver 
for sig. Allerede som barn så Jannie op til sin 
moster og onkel, men især Torben, som med 
Leas ord var ”en knusende dygtig radiograf”, blev 
niecens forbillede. 

For Jannie var der derfor ikke barndomsdrømme 
om at blive hverken pilot eller skuespiller. Hun 
ville være radiograf ”ligesom onkel Torben,” 
siger Lea og Jannie i munden på hinanden. Da 
hun i niende klasse skulle i erhvervspraktik, blev 
det derfor på Leas afdeling på Glostrup. ”Så den 
bane startede ret tidligt for dig,” siger Lea. ”Ja, 
jeg har aldrig villet være andet,” svarer Jannie. 

Efter gymnasiet startede Jannie derfor på ra-
diografuddannelsen i Herlev. Det var også her, 
hun mødte Eduardo, da de begge var i klinik på 
Glostrup. 

”Der er fordele og ulemper ved at være to radi-
ografer i husstanden,” fortæller Jannie. ”Vi har 
en ens hverdag, men vi har hos os altid valgt at 

”Og så kan vi kombi-
nere det tekniske med 
at drage omsorg for 
patienten. Og vi kan 
sige fra, hvis der ikke er 
berettigelse, fordi vi har 
den faglighed at stå på. 
Det er en kæmpe force. 
Det har jeg altid været 
stolt af det,” fortæller 
Lea Grønbæk, der var 
formand for Radiograf 
Rådet i 1991-1999. 



Jeg kan stadig blive helt rørstrømsk, hvis jeg 
hører ordet ’radiograf’ i fjernsynet.”

Lea Grønbæk, tidligere formand for Radiograf Rådet.

Jeg kan stadig blive helt rørstrømsk, hvis jeg 
hører ordet ’radiograf’ i fjernsynet.

Lea Grønbæk, tidligere formand for Radiograf Rådet..
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arbejde forskellige steder for at undgå fnidder. 
Men vi er i den samme verden, så man kan godt 
komme hjem og sige ’puha, i dag var der sådan 
og sådan’, og så ved den anden godt, hvad man 
snakker om”.

I dag er Jannie og Eduardo gift og har to børn. 
Eduardo arbejder på Glostrup, mens Jannie 
efter 12 år i det private lige er startet som radio-
graf på Holbæk Sygehus. Deres datter overvejer 
endda også at starte på radiografuddannelsen. 
Faget kan ikke helt undgå at gå i arv, når man er 
flere radiografer i familien, fortæller Jannie:
”Vi har lånt bøger på børnebiblioteket om kroppen 
og anatomien. Så har vi siddet og snakket om, at 
’der sidder leveren, og der er lungerne’. Den slags 
synes børn jo også er spændende. Faget bliver 
noget, vi snakker meget om derhjemme. Så vores 
børn får lidt af det med sig, ligesom jeg som barn 
fik det fra min moster og onkel.”

Men fagets arvegang foregår ikke kun i fami-
lien, fremhæver både Jannie og Lea. ”Noget af 
det, jeg elsker, er at have med de studerende at 
gøre. De spørger og vil vide, og det både udfor-
drer mig og gør mig stolt, fordi jeg føler, at jeg 
kan give min faglighed videre,” som Jannie siger. 

Når familiens fire radiografer er samlet om 
spisebordet i Hedehusene, er det dog i mindre 
grad faglige termer og teorier, de drøfter, men i 
højere grad det faglige fællesskab, de deler: 

”Vi er en del af en lille verden, selvom vi radi-
ografer er blevet flere,” siger Lea. Og Jannie 
supplerer: 
”Ja, det er et hyggeligt, familieagtigt fællesskab, 
alle vi radiografer har. Så når vi er samlet os 
fire, taler vi mere om ’kan du huske ham’ eller 
’jeg har også talt med’, fordi vi kender de samme 
mennesker og steder,” fortæller Jannie. 

Hverken Lea eller hendes mand arbejder som 
radiografer længere. På postkassen foran det 
rødstenede parcelhus står der ’Grønbæk Con-
sulting’, som er det firma, Torben nu driver. 

”Torben stoppede som radiograf i 1978. Det var 
dengang, det var så moderne, at de mandlige ra-

diografer kom ud og sælge film, for så kunne de 
få præcis det dobbelte i løn. Og det trak jo. Si-
den har han været i det private,” fortæller Lea. 
Lea selv stoppede kort tid efter hun blev væltet 
som formand i 1999: 
”Det var ikke rart. Jeg fik virkelig en øretæve. 
Jeg havde som formand haft orlov fra min afde-
ling i Glostrup, så der kom jeg tilbage til. Men 
jeg følte mig ikke meget velkommen. Så jeg 
begyndte at søge andre steder, men jeg måtte 
konstatere, at de ikke stod i kø for at ansætte en 
falleret formand.”

Derfor skiftede hun spor, og i de sidste 17 år har 
hun arbejdet med HR og bogholderi på Hotel- 
og Restaurantskolen i Valby. Alligevel var hver-
ken Lea eller Torben i tvivl, da autorisationen 
kom i 2001 – de skulle også autoriseres, selvom 
de selv måtte betale for det. 

Ifølge Lea selv har hun nemlig forladt arbejdet, 
men ikke stoltheden:  
”At høre ordet radiograf,” siger hun samler sine 
hænder foran hjertet. ”Jeg kan stadig blive helt 
rørstrømsk, hvis jeg hører ordet ’radiograf’ i 
fjernsynet. Under sygeplejerskernes konflikt 
hørte jeg Noa Redington sige, at ’der er jo mas-
ser af andre faggrupper, blandt andet radiogra-
fer’. Der sprang mit hjerte op i halsen. Jeg er sta-
digvæk radiograf, og jeg er stadig stolt af det”.

”Der er god grund til 
at være stolt at være 
radiograf. Vi er med til 
at lave nogle billeder, 
der gør, at patienten får 
stillet en diagnose og 
kan blive behandlet,” 
siger Jannie Hansen, 
der er radiograf på Hol-
bæk Sygehus. Hendes 
moster, onkel og mand 
er også radiografer.
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De studerende er 
stolte, men vi skal styrke 
det faglige fællesskab

Josephine Vadgaard, formand for RSD. 

For nylig blev der lavet en medlemsunder-
søgelse, som mange af vores studerende 
medlemmer heldigvis var interesserede i at 
svare på! Det har givet os lidt af et indblik i, 
hvordan de studerende forholder sig til dét at 
være under uddannelse til radiograf. 

Over halvdelen identificerer sig allerede som 
radiografer, hvilket er godt at se! Dog betyder 
dette ikke, at de resterende ikke er stolte af 
at være radiografer/radiografstuderende - 
dette udtrykker sig i de efterfølgende tal, der 
siger, at 79% er stolte af at kunne kalde sig 
radiografer.

Det giver mig desuden håb at se, at de stu-
derende kan se meningen med det, vi laver, 
og at det er en nødvendighed - radiografer er 
vigtige, og det er der grund til at være stolt 
af! Noget, der giver endnu mere håb, er, at de 
studerende mener, at der er en fremtid i det 
her fag! Og selvfølgelig er der det - specielt 
når uddannelsen forbereder os på at kunne 
læse videre, hvis det er det, vi ønsker. Vi 
uddanner os ikke bare til at trykke på en knap 
- vi kan så meget mere!

Over halvdelen af de studerende føler sig des-
uden som en del af et fagfagligt fællesskab, 
og det er godt! Men vi vil gerne sørge for, at 
endnu flere bliver en del af det faglige fæl-
lesskab. Det er noget, vi i RSD gerne vil sætte 
fokus på det næste stykke tid. Blandt andet 
kommer vi til at holde nogle flere medlemsar-
rangementer! Det glæder jeg mig til - og jeg 
håber, I gør det samme.

65% 79% 86% 

90% 

67% 

97,7% 

identificerer sig 
i høj eller meget 

høj grad som 
radiografer

er i høj eller 
meget høj grad 

stolte af at være 
radiografer. 

mener i høj eller 
meget høj grad, 
at deres arbejde 

gør en positiv 
forskel. 

oplever i høj eller 
meget høj grad 
at være en del 
af et fagfagligt 
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mener i høj eller 
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at radiografi er et 
vigtigt element i 
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93% 

oplever i høj eller 
meget høj grad, 
at deres arbejde 
er meningsfuldt.

Hvad siger de studerende? Hvad siger de studerende? 
MEDLEMSUNDERSØGELSE 2022: 
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Sygeplejerske

Helle Kjærager Kanstrup
Sygeplejerske

Jacob Gøtszche
Kredsnæstformand
Dansk Sygeplejeråd
Kreds Midtjylland

John Christiansen
Kredsformand
Dansk Sygeplejeråd
Kreds Syddanmark

Katja Wienmann Bramm
Næstformand
Danske Bioanalytikere

Kristina Helen Robins
Kredsformand
Dansk Sygeplejeråd
Kreds Hovedstaden

Margrethe Boel
Næstformand
Ergoterapeutforeningen

Mette Kjærulff
Fysioterapeut

Tine Nielsen
Fysioterapeut
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(Suppleant), Sygeplejerske 

Anne Theilgaard Jacobsen
(Suppleant)
Hovedbestyrelsesmedlem
Ergoterapeutforeningen 

Mette Rotesan Holm
(Suppleant), Næstformand
Jordemoderforeningen 

Få indflydelse i

Din Sundhedsfaglige A-kasse
Medlemsdemokrati:  
Tirsdag 29. november 2022 er der delegeret- 
møde i Din Sundhedsfaglige A-kasse. 
Her kan du som medlem få indflydelse  
på a-kassens arbejde. 

Du kan:
•  Stille forslag, der skal behandles  

af delegeretforsamlingen.
•  Overvære delegeretmødet som tilhører.
•  Stille op til hovedbestyrelsen, der  

er ansvarlig for administrationen og  
fastlægger de overordnede linjer.

Delegeretmøde og valg til hovedbestyrelsen
Torsdag 29. oktober 2020 kl. 10.00
Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 Kbh K.

Læs mere og se frister for forslag og  
opstilling på dsa.dk/delegeretmoede.

Nuværende hovedbestyrelse:

Josephine Vadgaard, formand for RSD. 

Lokalnæstformand 
siger tak for nu!
Mette Yde Saltoft, som startede 
sin tid hos os i RSD’s bestyrelse 
sidste år, er netop blevet fær-
diguddannet! Hun var lokalbe-
styrelsesformand og sidenhen 
lokalnæstformand i bestyrelsen 
som repræsentant fra Køben-
havns Professionshøjskole. Hun 
har allerede fået et job, som 
hun startede i august. Vi har 
været så glade for at have Mette 
med os i bestyrelsen. Hun har 
udvist en masse motivation og 
en vilje til at gøre studielivet for 
de radiografstuderende bedre. 
Vi ønsker dig al held og lykke 
fremover! 
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ECR 2022: 
Succes eller katastrofe?

Claus Brix, fagchef 

or mange danske radio-
grafer har den store radi-
ologiske kongres ECR i 
Wien været omdrejnings-
punktet for at dele viden 
eller møde industriens 

præsentation af nyt diagnostisk udstyr. 
Efter en meget favnende kongres i 
2019 med over 25.000 deltagere måtte 
den, som alle andre samlingspunkter, 
lukke ned, udsætte og gå virtuelt. 

I 2022 genopstod den kongres, som i 
det store lignede den gamle – dog med 
den væsentlige ændring, at den var 
rykket fra marts til juli. Samtidig har 
ECR udmeldt datoerne for kongressen 
indtil 2025, og de er ligeledes alle pla-
ceret i juli. Det kan være en udfordring 
for radiografer fra de nordiske lande, 
at ECR nu er placeret i sommerferien. 
Spørgsmålet er nu, om der stadig er 
noget at komme efter på ECR, eller om 
de danske radiografer skal til at finde 
alternativer? Jeg besøgte årets kongres 
for at finde svar på netop det. 

ECR overordnet
ECR løb i år af stablen den 13-17. juli. 
ECR havde været varsomme med at 
udsende deltagerlister forinden – men 
gennem mit netværk havde jeg fået en 
prognose om, at kongressens placerin-
gen i skolernes sommerferie ikke var 
hverken familiernes eller hospitalernes 
livret, da alt jo skulle hænge sammen.  

Efter at have ombyttet min flybillet 
tre gange lykkedes det mig at komme 
afsted. Min monkeyclass med Austrian 
Airlines kunne ombyttes til business 
for kun 15 kroner ekstra, så med en 
oplevelse på forreste række i flyet, hvor 
jeg kunne drikke kaffe af en guldrandet 
porcelænskop, drog jeg som én af de få 
danskere afsted til kongressen.

Når ECR normalt er placeret i starten 
af marts, hvor fastlandsklimaet oftest 
byder på blæst og kulde, så lyder den 
nye placering i en sommervarm tid jo 
godt. Med cirka 5000 deltagere virkede 
kongressen stor for nye besøgende, 

og det var da også et imponerende set 
up, som ECR bød på – professionelt og 
strømlinet design som sædvanligt, og 
al logistik fungerede.

De videnskabelige sessioner
Dykker man ned under overfladen, så 
var antallet af yngre oplægsholdere re-
duceret markant. Selvom der var lavet 
en del mindre oplægsrum og åbne fora 
for at kompensere for den kraftigt redu-
cerede lytterskare, så virkede vidende-
lingsområdet meget tomt. Med en del 
som havde indsendt, streamede eller 
deltog online, så var grundlaget for vi-
dendeling noget amputeret i forhold til 
tidligere.  

Den industrielle del
Man fik en tydelig fornemmelse af, 
at industrien har savnet en mulighed 
for at møde kunderne. Der var satset 
stort med fremvisning af imponerende 
isenkram og software, og ECR havde 
rystet posen med den fysiske placering, 
hvor de store aktører nu havde sat sig 
på områder, der tidligere havde været 
brugt til fællesarealer og sessioner. 

Til gengæld savnede industrien gene-
relt deres kunder, men det gav beha-
geligt luft i den ellers kvælende hede i 
udstillingsområderne.

F

Martin Weber Kusk, Specialkonsulent i ra-
diografi og ph.d.-studerende ved Røntgen, 
Scanning & Nuklearmedicin, Sydvestjysk 
Sygehus, var én af de danske oplægshol-
dere, der var at finde i Wien. Her holder 
han oplæg i det åbne radiografforum. Foto: 
Claus Brix.



AUGUST 2022   |   RADIOGRAFEN   |  25

Som noget nyt var softwarefirmaerne 
med AI-løsninger samlet i deres egen 
hal, og det gav dem mulighed for at net-
værke på tværs. Min opfattelse var, at 
denne var umiddelbart den mest  
besøgte og aktive på dette års ECR.

Organisationerne
ISRRT og EFRS, som Radiograf Rådet 
er medlem af, har deres stande i et 
større område, hvor alle organisatio-
nerne er samlet. Mange finder ikke vej 
dertil – og der er måske umiddelbart 
heller ingen grund til det, så området 
var dødt i stedet for de andre år, hvor 
det fungerede som ’meeting point’. 
På første dag var alle stande stort set 
bemandet, men i løbet af kongresperio-
den blev alle stande affolket, mens kun 
EFRS-standen forblev bemandet.  

ECR i fremtiden
Under og efter kongresforløbet lig-
ner ECR en stor succes i deres eget 
materiale, og der er ingen tvivl om, at 
industrien har betalt godt til kassen for 
at deltage denne gang. Men med så få 
deltagere tror jeg, at det kan være svært 
at overbevise industrien om at lave en 
lignende investering de kommende år, 
og det vil smitte af på kvaliteten. 

De danske firmaer havde rettidigt sendt 
færre ansatte afsted og ofte i en kortere 
periode end normalt.  De fleste danske 
deltagere var oplægsholdere, og de 
udtrykte frustrationer over tidspunktet, 
da deres netværk delvist var udeblevet. 
Også radiografuddannelserne i Dan-
mark, der har brugt ECR som en del af 
uddannelsesforløbet, var helt fravæ-
rende – det er en skam, at de ikke får 
dette unikke indblik i centeret for den 
radiografiske videndeling.

ECR
European Congress of Radiology (ECR) er en 
velbesøgt kongres, der afholdes årligt i Wien, 
Østrig. Sædvanligvis løber kongressen af sta-
blen i marts måned, hvor mange både danske 
og øvrige nordiske radiografer plejer at del-
tage. I år blev kongressen dog for første gang 
afviklet i skolernes sommerferie i juli måned. 
Den næste kongres er skemalagt til den 5-9. 
juli 2023 og bærer titlen ’The cycle of Life’. 

ALTERNATIVER TIL ECR
Billeddiagnostisk Årsmøde
Billeddiagnostisk Årsmøde planlægges 
af Dansk Radiologisk Selskab sammen 
med Dansk Selskab for Klinisk Fysio-
logi og Nuklearmedicin, Dansk Ultralyd 
Diagnostisk Selskab og Radiograf Rådet. 
Årsmødet ligger denne gang den 21-22. 
september 2022 på Radisson Blu Scandi-
navia Hotel i København.

På mødet er det overvejende danske 
foredragsholdere, men der vil være en 
del internationale oplægsholdere. Kon-
gressproget er derfor overvejende dansk.

Der er planlagt en foredrags- og 
posterkonkurrence, som radiograferne 
også er en del af.
Den tekniske udstilling omfattes af ca. 
30 stande, hvor større og mindre firmaer 
med interesse i danske radiografer 
står klar til at orientere om den nyeste 
udvikling indenfor billeddiagnostik. I de 
år, hvor der er Nordisk kongres i Danmark, 
slås den sammen med Billeddiagnostisk 
Årsmøde.

Læs mere her: 
https://2022.drs-aarsmoede.dk/

Nordisk Kongres
Nordisk Kongres afholdes på skift mel-
lem radiologer og radiografer i de nor-
diske lande. Næste gang er kongressen 
den 24-26. maj 2023 i Helsinki, Finland. 
Kongressen har et væld af sessioner, 
og der vil være gode muligheder for at 
videndele - ikke kun på nordisk plan, 
men også internationalt. Kongressproget 
er engelsk.

Den industrielle udstilling har mange 
stande med både lokale og internationa-
le udstillere. 

Læs mere her: www.ncr2023.fi

RSNA
RSNA er verdens største radiologiske 
kongres der afholdes i november i 
Chicago næste gang for 108. gang! fra 
den 27. november til 1. december 2022. 
Kongressproget er engelsk.

RSNA står for Radiological Society of 
North America og er en non-profit orga-
nisation, der repræsenterer 31 radiologi-
ske subspecialer fra 145 lande.

Kongressen er kendt for, at industri-
en her præsenterer deres nyheder for 
første gang og er derfor et mål for mange 
danske radiografer med interesse i dette. 
Den videnskabelige del af kongressen er 
stor, men dog mindre end ECR - men skal 
man nå ud over Norden med videndeling, 
så er RSNA et oplagt alternativ til ECR.

Læs mere her: www.rsna.org

ECR kom efter kongressens afholdelse 
med en pressemeddelelse, hvoraf det 
fremgår, at deltagertallet var 15.000, 
heraf 222 fra Danmark.  Tallet dækker 
dog over tilmeldte – og mange tilmeldte 
sig, før aflysningen af den oprinde-
lig kongres i marts, og hvis man ikke 
kunne deltage, kunne man deltage vir-
tuelt. Jeg er ikke klar over, hvor mange 
der benyttede sig af denne mulighed.

ECR har efter min mening skudt sig 
selv i foden ved at planlægge fire gange 
frem i juli. De gør klogt i at lytte til bru-
gerne – det er ikke kun i Norden, det er 
et dårligt tidspunkt

Hvad gør vi så?
Der findes andre radiologiske kongres-
ser og specialekongresser, og flere vil 
utvivlsomt søge derhen, men de gene-
relle er lokalforankret, og de specielle 
er i mange tilfælde målrettet radiolo-
gerne, hvor ECR har budt radiografer 
mere og mere velkomne takket være 
EFRS’ og ISRRT’s indflydelse.

Derfor ligger et alternativ ikke lige til 
højrebenet. Vi har Nordisk Kongres 
(næste gang Helsinki 2023) og Billed-
diagnostisk Årsmøde i Danmark, som 
er de mest nærliggende større events, 
men vil man ud over Nordens rækker, 
så er der lige nu kun RSNA i Chicago 
– denne er industrielt potent, mens ses-
sioner for radiografer findes, men ikke i 
det omfang der på ECR. 

Ja – vi står som radiografer (og radiolo-
ger) i et vakuum lige nu. Jeg tror selv på, 
at ECR er nødt til at ændre tidspunktet 
hurtigt, hvis den ikke skal lide døden. 
De har i hvert fald tømmermænd i disse 
dage efter en kongres for de få.



Dato Tema Sted Arrangør Information 
og tilmelding Pris

13/9 2022 Mammografi fokus 
ergonomi Roskilde RadiografRådet www.radiograf.dk se link

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

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

22-23/9 2022 Skandinavisk nukleær-
medisinkurs Oslo RadiografKurser/Norsk Radio-

grafforbund www.radiograf.no/fagkurs 4700 NOK (rabat til medlemmer af 
Radiograf Rådet)

6/10 2022 Landskonference RTT Odense repræsentanter fra stråleterapi/
støttes af Radiograf Rådet via Plan2Learn Kr. 300

11/10 2022  Radiografisk Forsknings-
netværk Årsmøde 2022 Odense RadiografKurser www.radiograf.dk se link (kun for medlemmer af 

netværket)

19-21/10 2022 CT hjerte Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 6900 NOK (rabat til medlemmer  
af Radiograf Rådet)

25/10 2022 MR-sikkerhed  
basiskursus Roskilde Radiograf Kurser/DRS/DSM-

MR/MR-sikerhedsgruppen www.radiograf.dk fra kr. 850

26-28/10 2022 MR-optimalisering 2.0 Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 6900 NOK (rabat til medlemmer  
af Radiograf Rådet)

2-3/11 2022 Ortopædisk radiografi - 
det perifere skelet Odense Radiograf Kurser www.radiograf.dk kr. 3895

9-10/11 2022 Lederkonference Gl. Avernæs Radiograf Rådet www.radiograf.dk se link

9-11/11 2022 CT-kolografi Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 6900 NOK (rabat til medlemmer  
af Radiograf Rådet)

15/11 2022 Farmakologi Stråleterapi E-learning Radiograf Rådet www.radiograf.dk se link

16-17/11 2022 Strålebeskyttelse Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 4700 NOK (rabat til medlemmer  
af Radiograf Rådet)

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

Forsknings- udviklingspuljen OK21
I forbindelse med OK21 blev der bevilget 
godt 10 millioner kroner til forsknings- 
og udviklingsprojekter.

Medarbejdere og ledere fra Sundheds-
kartellets (SHK) medlemsorganisationer, 
der er ansat på regionale arbejdspladser, 
kan i fællesskab søge om disse midler til 
forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Radiograf Rådet har deltaget i sam-
arbejdet om at tilrette regionernes 
formålsbeskrivelse. Formålsbeskrivelsen 
udstikker de rammer og emner, som 
projekterne skal opfylde, for at der kan 
søges støtte fra puljen. Det har været 
en længere proces at nå til enighed om 
emner, som gør, at alle faggrupper kan 
være tilfredse.

Ansøgningsperioden vil gå fra efteråret 
2022 og forventes at strække sig lidt 
ind i 2023. Projekterne vurderes af to 
eksperter fra SHK samt et ekspertudvalg, 
der er nedsat af SHK’s medlemmer.

Nedre beløbsgrænse for de enkelte 
projekter ser ud til at ende på 500.000 kr. 
mod tidligere 300.000. 

Denne udgave af Radiografen er sendt 
til tryk den 4. august, inden Danske 
Regioners godkendelse af SHK’s endelige 
tilretning er på plads. Når tilretningen er 
klar, vil den blive offentliggjort på vores 
hjemmeside samt gennem Radiograf 
Rådets netværk bestående af Radiogra-
fisk Forskningsnetværk, Ledernetværket, 
TR og AMR.

Vil du høre mere, så kontakt Claus Brix på 
claus@radiograf.dk eller tlf. 5337 3806.
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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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Scan QR-koden, og få dit PlusKort  
på mobilen med det samme.

Få endnu mere ud af dit medlemskab 

med Radiograf Rådets PlusKort
Radiograf Rådet har tilføjet PlusKort til listen af medlemsfordele. Som medlem af Radiograf Rådet har du derfor 

nu adgang til en lang række rabatter – direkte på din telefon. Hent PlusKort-appen for at komme i gang. 
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Læs mere på pluskort.dk


