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FORMANDEN HAR

ORDET

O
Udvikling, uddannelse 
og

prindeligt fik alle radiografer i Dan-
mark groft sagt samme uddannelse til 
samme job. Sådan er det ikke læn-
gere. I 1990’erne kunne vi alle drage 
nytte af det, vi kaldte landskurset. 
Samme program til alle. I dag er det 
helt utænkeligt, fordi vi har speciali-
seret os, og i et vist omfang ser vi nu, 
at vi også specialiserer os indenfor 
specialerne. 

Eksempelvis findes der nu omkring 
100 beskrivende radiografer – et felt, 
der tidligere var radiologernes. Og vi 
oplever, at der i både kommunerne og 
på andre sygeplejefaglige afdelinger på 
sygehusene er brug for vores leder-
kompetencer. Og på tværs af afdelinger 
sker der opgaveglidning, så radiogra-

fer varetager nye opgaver og får nye 
kompetencer – blandt andet er der nu 
radiografer, der selvstændigt anlægger 
og/eller skifter nephrostomi-katetre. 

Udviklingen betyder også, at der opstår 
både nye behov og nye muligheder in-
denfor uddannelse og forskning. Flere 
radiografer tager master- og kandidat-
uddannelser, og det seneste årti har 
også medført danske ph.d.’er i radio-
grafi. Det løfter vores fag, at vi bliver 
dygtigere til det, vi altid har været  
gode til. 

Men der er et skår i glæden, for der 
mangler radiografer. Radiografmang-
len er tydelig og påvirker dagligdagen 
for rigtig mange. Ekstravagter, pres i 
dagsprogrammerne, ventetider og op-
slåede stillinger uden ansøgere, fordi 
der ikke er kolleger nok. Så skal vi ikke 
bare uddanne nogle flere radiografer? 
Hvis blot det var så simpelt. 

Radiografmanglen forsøges løst med 
udvidelsen af uddannelsessteder til 
også at omfatte en radiografuddan-
nelse i Næstved, ligesom der arbej-
des på et tilbud i Region Midt. Det er 
glædeligt, at der er initiativer, som skal 
skabe flere studiepladser. Men hvis 
det virkelig skal hjælpe noget, skal vi 
selvfølgelig kunne håndtere de stude-

rende i klinikken – kvaliteten skal være 
i orden i alle dele af uddannelsen.

Vi har derfor en udfordring, hvis vi 
skal løse radiografmanglen. Og jeg 
mener, at det er overordentligt vigtigt, 
at vi gør det sammen som profession. 
Radiograf Rådet har ingen mening om, 
hvordan løsningen skal se ud, men vi 
vil gerne være professionens medium, 
der faciliterer processen, der skal ge-
nerere den fælles løsning. 

Mange har idéer, og hvis vi deler vores 
viden og udvikler sammen, så kan vi 
finde vejen og levere en holdbar løs-
ning, der i sidste ende giver en bedre 
hverdag for alle og en stabil kvalitet af 
vores ydelser til vores patienter.

Vi skal udnytte vores lidenhed og de 
muligheder, det faktisk giver. Den 
20. september inviterer vi derfor til 
topmøde om løsningen på radiograf-
manglen – alle positioner er relevante, 
så sæt kryds i kalenderen. Hvis ikke vi 
selv leverer løsninger, så er der andre, 
der gør det - men vi er vel egentlig de 
nærmeste og også de bedste til det.

radiografmangel
udtalt
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INDE I BILLEDET
Røntgenstråler 
skal optimere 
vores mad

Kræftceller 
gør selvskade 
og overlever 
strålebehandling

millioner kroner

SAXS-metoden (Small 
Angle X-ray Scattering) 
skal anvendes på Institut 
for Fødevarevidenskab på 
Københavns Universitet til 
at undersøge fødevarer på 
nanoniveau. Til det har man 
anskaffet et Nano-inXider 
apparat. Med SAXS kan man 
optimere smag, tekstur, 
næringsindhold i fødevarer 
og endda gøre dem mere 
bæredygtige. 

Kilde: Københavns Universitet 

foto: Jacob Kirkensgaard.

Så meget lyder bevillingen på til det 

nyetablerede Pionercenter for Kunstig 

Intelligens, som skal fokusere på tværfaglig 

forskning i AI. Det bliver Danmarks største 

center for forskning i AI, og både Aalborg 

Universitet, Aarhus Universitet, Køben-

havns Universitet, DTU og IT-Universitetet 

i København er involveret. Det er endnu 

uvist, om centret vil foretage radiologisk 

forskning i AI. 

Kilde: Sciencereport.dk

352

Den 9. juni er det Hvad er vigtigt 

for dig?-dagen, som Dansk Sel-

skab for Patientsikkerhed står 

bag i Danmark, men som også 

finder sted i 48 andre lande. 

Sundhedsprofessionelle opfor-

dres til at deltage i dagen ved 

blandt andet at drøfte, hvad det 

gør for patienter at blive spurgt: 

Hvad er vigtigt for dig?

Læs mere på vigtigtfordig.dk

HVAD ER VIGTIGT 

FOR DIG? 

Hvad er 
vigtigt 
for dig?

Nye forskningsresultater fra Kræftens Bekæmpelse og Københavns Univer-

sitet og publiceret i Science viser, at kræftceller, der har været udsat for strå-

lebehandling, selv skader deres DNA yderligere. Overraskende nok betyder 

det, at kræftcellerne får tid til at reparere sig selv, og at de dermed overle-

ver strålebehandlingen. Forskerne har identificeret, at det er det såkaldte 

CAD-enzym, der giver kræftcellerne denne evne. Det er derfor håbet, at man 

kan forbedre effekten af strålebehandling ved at fjerne enzymet. 

Kilde: Kræftens Bekæmpelse



INDE I BILLEDET

Din pensionsopsparing skal give dig frihed og tryghed, når du ikke længere arbejder. 
Brug et par minutter på at tjekke den, og vælg om du vil indbetale lidt ekstra selv.  
Så kan du få samme gode rente på 5 % i 2022 som på din pensionsopsparing.

Ring og få en personlig anbefaling på 39 45 45 40. 

Hvordan går det med din opsparing?

Tjek din opsparing på 
pka.dk/pkatjek

PKA er en af Danmarks største pensionskasser med 350.000 medlemmer indenfor 

social- og sundhedsområdet og investeringer for 400 mia. kr.
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NYE TILLÆG: 
HAR DU TJEKKET 
DIN LØNSEDDEL?

0-4 år +4-10 år +10 år

0 kr. +265 kr. +325 kr.

ANCIENNITET OG TILLÆG PR. MÅNED

Fra april 2022 er der nye tillæg på det regionale 
område. Det kan derfor være en god idé at tjekke 
sin lønseddel fra april og sikre, at anciennitet og 

tillæg passer sammen
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        Shady Khalil, forhandlingskonsulent

ar du fået et nyt tillæg på 
din lønseddel fra april? Så 
er det nok, fordi du falder i 
én af de kategorier, der fra 
den 1. april 2022 får gavn af 
de overenskomstmæssige 
forbedringer. 

Som en del af OK21 er det aftalt, at lønnen 
stiger flere gange. Overenskomstperioden løber 
denne gang fra 1. april 2021 til 31. marts 2024. 
Indtil videre har overenskomstperioden på det 
regionale område budt på lønstigning ad to 
omgange. Den første kom med tilbagevirkende 
kraft fra april 2021 (+0.75%), mens den anden 
trådte i kraft fra oktober 2021 (+1,37% - regule-
ringsordningen).

Herudover er der aftalt yderligere tre perioder 
med lønstigning, som gør sig gældende fra hen-
holdsvis oktober 2022 (+1,37% - regulerings-
ordningen), januar 2023 (+0,77%) samt oktober 
2023 (+0,78% - reguleringsordningen).

Den ændring, du måske kan finde på din løn-
seddel fra april 2022, handler dog ikke om en 
lønstigning, men i stedet om udmøntning af de 
organisationsspecifikke forbedringer på det 
regionale område. Der er med andre ord tale 
om en række tillæg for bestemte grupper, der er 
ansat i regionerne. 

Tillæggene gælder udelukkende ikke-ledende 
radiografer og afhænger af anciennitet. For 
radiografer med op til 4 års erfaring vil der ikke 
være nogen mærkbar forskel i denne omgang. 
Har du over 4 års og op til 10 års erfaring, mod-
tager du et helt nyt erfaringstillæg på 3000 kr. 
pr. år (2018-niveau), svarende til cirka 265 kr. 
pr. måned.

Hvis du er en ikke-ledende radiograf med over 
10 års erfaring, er dit 10-års erfaringstillæg ble-
vet hævet med yderligere 650 kr. pr. år (2018-ni-
veau), så den samlede forbedring fra 10 års 
erfaring udgør ca. 325 kr. pr. måned.

For yderligere detaljer og et samlet overblik 
over betydningen af de ovenstående lønforbed-
ringer henviser vi til ’Lønvejled-
ning og løntabeller’, som du kan 
finde på vores hjemmeside. Klik 
ind under fanen ’Job og løn’, eller 
scan QR-koden med din smart-
phone. 

H



TEMA 
UDDANNELSE

NY UDDANNELSESLEDER: 

Det er nu omtrent 20 år siden, at de første radiografer med en 
professionsbachelor blev færdiguddannede. Hvordan ser du, 
at denne periode med professionsbacheloruddannede radio-
grafer har sat sit aftryk på faget og branchen? 

”Uddannelsen er jo blevet et studium, og det er klart, at vi nu 
kan mærke, at de studerendes tilgang er mere teoretisk, når de 
kommer ud i klinik. Mange af dem, omtrent halvdelen, kommer 
direkte fra gymnasiet. Så de er vant til at studere, og det kan der 
være store fordele i. Og mange af dem videreuddanner sig, og det 
er for mig at se et kæmpe løft af faget, som hænger direkte sam-
men med, at uddannelsen er blevet en professionsbachelor. 

”VORES 
VIGTIGSTE 
OPGAVE 
ER AT 
UDDANNE 
RADIOGRAFER, 
DER ELSKER 
FAGET”
Professionshøjskolen Absalon i Næstved kan til 
september byde de første radiografstuderende vel-
kommen. Den nytiltrådte uddannelsesleder Peter 
Butty er godt i gang med forberedelser og studie-
ordningsformulering, og derfor har Radiografen 
talt med ham om, hvor grunduddannelsen står i 
dag, og hvor den skal hen. 

Camilla Beer Arnsberg, kommunikationskonsulent 
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TEMA 
UDDANNELSE

Det er en styrke, at vi er 
flere. Så behøver man 

ikke selv at opfinde alle 
de dybe tallerkener.
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Men det betyder også, at vi mere aktivt skal 
have fokus på det praktiske. Jeg er ved at skrive 
studieordningen nu, og her vælger jeg på første 
semester at basere den teoretiske prøve på et 
praktisk undersøgelsesforløb, som de har været 
med til ude i klinikken. På den måde tager de 
teoretiske refleksioner afsæt i det praktiske. 

Klinikken er stadig en stor del af uddannelsen, 
men klinikken har travlt, og derfor ligger der 
en stor opgave hos skolerne i at sikre, at der er 
både tid og plads til de studerende. Derfor har 
vi på første optag valgt at splitte de studerende 
i to hold, så de på første semester skiftes til at 
være i klinik og at være på skolen. Det gør vi for 
at mindske belastningen i det praktiske, så der 
er mere tid og overskud til de studerende”. 

Med oprettelsen af radiografuddannelsen i 
Næstved går man fra tre til fire uddannelses-
steder. Hvad ser du som de vigtigste forud-
sætninger for et godt samarbejde mellem 
alle uddannelsesstederne? 

”Jeg tror, at det er vigtigt, at vi har en forstå-
else af, at vi er en del af samme fag, og at vi på 
den måde arbejder mod samme mål. Det er 
en opgave, vi skal løse i fællesskab, og som jeg 
ser det, er oprettelsen af radiografuddannel-
sen i Næstved den eneste løsning for en højere 
rekruttering af studerende til uddannelsen på 
Syd- og Vestsjælland. 

Det er også vigtigt, at der er fortrolighed i vores 
uddannelseslederforum. Man skal kunne for-
tælle om både godt og skidt, for man står sjæl-
dent med udfordringerne alene. Vi skal kunne 
trække på hinanden og sparre om udfordringer 
og løsninger. Det er, som jeg kender det fra min 
tid som leder i sundhedsvæsenet – man hjæl-
per, hvor det brænder på. Det er en styrke, at 
vi er flere. Så behøver man ikke selv at opfinde 
alle de dybe tallerkener”. 

Man hører ofte, at det danske sundhedsvæsen 
er presset og ramt af rekrutterings- og fasthol-
delsesvanskeligheder. Hvordan bør radiograf-
uddannelsen bidrage til at løse det?

”At have et professionelt sundhedsvæsen, som vi 
har i Danmark, kræver en høj kvalitet. Derfor er 
det en vigtig opgave som grunduddannelse, at vi 
kan løfte vores del, for ellers vil de mennesker, 
vi sender ud i sundhedsvæsenet, jo ikke være 
dygtige nok. Lige nu er den store bremseklods 
rekruttering. Det er vigtigt for mig, at jeg ikke 
foretager falsk markedsføring for faget, men 
jeg mener samtidig, at det er en stor opgave for 
grunduddannelsen at bidrage til at løse de re-
krutteringsvanskeligheder, der er i sundhedsvæ-
senet - og hos os handler det blandt andet om at 
reducere frafaldet blandt de studerende.



TEMA 
UDDANNELSE

De skal også vide, at de ikke kommer 
sovende til uddannelsen, men at vi 

stiller krav til dem og 
deres faglighed.

MAJ 2022   |   RADIOGRAFEN   |  11

Derfor vil jeg arbejde for at skabe et godt stu-
diemiljø for de radiografstuderende, og at de 
forstår, hvor vigtig en brik de er i samfundsmøl-
len. Men de skal også vide, at de ikke kommer 
sovende til uddannelsen, men at vi stiller krav til 
dem og deres faglighed. Jeg tror på, at det ska-

ber radiografer, der er dygtige, og som elsker 
deres fag. Så grunduddannelsens vigtigste op-
gave er netop det at uddanne radiografer, der 
elsker faget. For det er dem, der kommer til at 
gøre en forskel - og de bliver ambassadører i 
samfundet, og det kan måske også hjælpe på 
rekrutteringen”. 

Hvad vil du gerne opnå som uddannelses-
leder?

”Radiograffaget har været min verden, siden 
jeg var 20 år, og det her er simpelthen mit 
drømmejob. Jeg har solgt mig selv ind på, at 
jeg vil gøre alt for, at det bliver en succes. Og 
skal man sætte et målbart succeskriterium, 
kunne det handle om at reducere frafald. 

Jeg håber med tiden også at kunne udvide op-
taget af studerende fra 35 til 45. Der er blandt 
andet sundhedscentre i regionen, som man 
endnu ikke har gjort brug af, fordi afstanden 
fra Københavns Professionshøjskole har væ-
ret for stor. Men det er den ikke fra os, så der 
ser jeg også en mulighed for at kunne bruge 
de steder som klinik også. 

På det generelle plan mener jeg, at vi skal 
have endnu mere fokus på nuklearmedicin og 
stråleterapien. Alle tre retninger skal med an-
dre ord promoveres på lige fod. Derudover har 
jeg planer for forskellige slags efter- og vide-
reuddannelse, som vi også har en afdeling for 
på Absalon. På den måde kan man også skabe 
et miljø, hvor der er en synlig kobling mellem 
grunduddannelse og videreuddannelse, og det 
er vigtigt for faget, mener jeg”. 

PETER THOMAS HOLM BUTTY
Født 1969
Uddannet i 1993 på Sygepleje- og Radiograf-
skolen i Herlev – nu Københavns Professions-
højskole. Efterfølgende master i medicinsk 
billeddiagnostik fra Syddansk Universitet. 

Tidligere afdelingsradiograf ved Næstved 
Sygehus og uddannelsesansvarlig radiograf 
ved Næstved og Nykøbing Falster Sygehu-
se. Derudover tidligere medlem af Radiograf 
Rådets hovedbestyrelse og Radiografernes 
Censorkorps. Tiltrådte som uddannelsesleder 
for radiografuddannelsen på Professionshøj-
skolen Absalon i Næstved den 1. marts 2022. 
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Hvis man tager en anden  
sundhedsfaglig kandidat, får man ikke 

samme specifikke, radiograffaglige 
vinkel.

Lisbeth Roed, chefradiograf, Regionshospitalet Randers

Er der brug for en 
kandidatuddannelse 
i radiografi?
Sygeplejerskerne har en. Fysioterapeuterne har en, jordemødrene har en, og 
ergoterapeuterne har en. Men der er ingen kandidatuddannelse i radiografi. 
Det vil en arbejdsgruppe nu ændre på. Men hvad taler for og imod en kandidat  
i radiografi?

       Camilla Beer Arnsberg, kommunikationskonsulent            Marie Boye Thomsen

2014 ansøgte både Aalborg Universi-
tet og Syddansk Universitet bestående 
af en arbejdsgruppe, der var nedsat 
af Radiograf Rådet, om at oprette 
en kandidatuddannelse i radiografi. 
Begge fik afslag. Nu er der igen etab-
leret en arbejdsgruppe, som har til 

formål at afsøge muligheden for at oprette en 
fagspecifik erhvervskandidatuddannelse på 
Syddansk Universitet. Men er der overhovedet 
behov for det? 

Marianne Gellert er ét af medlemmerne i 
arbejdsgruppen. Hun er uddannelseschef i Af-
deling for uddannelse af bioanalytiker, fysiotera-
peut og radiograf på UCL Erhvervsakademi og 
Professionshøjskole, og hun lægger ikke skjul 
på de fordele, hun ser ved at få en kandidat i 
radiografi. 

”Jeg kan have svært ved at forstå, hvis man 
ønsker udvikling i professionen, at man skulle 
være imod en kandidatuddannelse i radiografi. 
Hvis vi ikke sikrer, at vi får flere kompetencer 
på kandidatniveau, tager andre over. Den tekno-
logiske udvikling er konstant, og som profes-
sion kan man ikke sætte sig uden for den. Så 
har man, mener jeg, ingen berettigelse i dagens 
Danmark,” fortæller hun. 

Ifølge Marianne Gellert er radiografi et felt med 
stor udvikling og et stort behov for at kunne 

forholde sig kritisk. Det gælder i disse år, frem-
hæver hun, særligt AI, hvor radiografer blandt 
andet bliver førstegranskere af billeder, der 
dannes af teknologien. Af denne grund er der, 
pointerer hun, brug for, at radiografer kan nå et 
højere fagligt niveau. 

Den samme opfattelse har Lisbeth Roed, der 
også sidder med i arbejdsgruppen. Til dagligt 
er hun chefradiograf på Afdeling for Røntgen og 
Skanning på Regionshospitalet Randers. Hvor 
Marianne Gellert taler fra et uddannelsesper-
spektiv, repræsenterer Lisbeth Roed i arbejds-
gruppen altså arbejdsgiversynspunktet. Og fra 
det ståsted er der ifølge hende heller ingen tvivl 
om behovet for en kandidat i radiografi: 
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”I professionsbacheloren får du en masse basis-
viden, så du kan lave produktion på et forsvar-
ligt niveau, og så du er bevidst om apparaturer 
og strålerisiko. Men når du skal videreudvikle 
og tænke nye ting ud af boksen, kræver det 
mere viden. Vi kan blive bedre til at følge med 
i den teknologiske udvikling og de muligheder, 
der opstår derfra. Radiografer kan nemlig give 
input og modspil til læger, som historisk set har 
bestemt det hele. Men der er i højere grad opga-
veglidning, og det skal vi gribe og ruste os til,” 
lyder det fra Lisbeth Roed. 

Som arbejdsgiver oplever hun, at mange radi-
ografer har et ønske om at videreuddanne sig. 
Hidtil er mange draget til England for at tage 
masteruddannelser, men ifølge Lisbeth Roed 
er det langt fra alle, der har lyst til eller mulig-
hed for at tage til udlandet for at uddanne sig. I 
stedet oplever hun, at flere derfor helt dropper 

Selvfølgelig skal vi 
kunne drømme for 

vores fag. Jeg er bare 
ikke sikker på, at en 

kandidat er den rette 
drøm at gå efter.

Morten Kamp Ditlev, chefradiograf, Aarhus Univer-
sitetshospital

Uddannelsen til ’røntgenograf’ 
oprettes. Det er en tre-årig 

elevuddannelse. Meget hurtigt 
omdøbes eleverne dog til ’radio-
grafer’. Uddannelsen er udeluk-

kende placeret i Odense

Radiografuddannelsen 
etableres i København

Radiografuddannelsen 
etableres i Aalborg

Radiografuddannelsen omlægges 
til en professionsbachelor. Dermed 

bliver uddannelsen forlænget til 
3,5 år, og samtidig får radiografer 

autorisation

UDVIKLINGEN 
I UDDANNELSEN
I RADIOGRAFI

1968 1969 1995 2001

videreuddannelse. Derfor er der, mener hun, 
behov for bedre muligheder i Danmark. 

I dag har man som radiograf allerede adgang til 
en række kandidatuddannelser, herunder kan-
didatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab 
og den sundhedsfaglige kandidat. Men ifølge 
Marianne Gellert er det ikke uproblematisk, når 
radiografer videreuddanner sig på en kandidat-
uddannelse, der ikke er specificeret i radiografi: 

”Når radiografer tager én af de andre sundheds-
faglige kandidater, er der risiko for, at de uddan-
ner sig ud af professionen. Det skyldes blandt 
andet, at mange ender med at lave akademiske 
opgaver, der ikke omhandler radiografi. Alter-
nativt skal de selv vinkle til radiografi, men vej-
lederne ved typisk meget lidt om radiografi. Det 
er brandærgerligt. Det har vi eksempler på.

Dette er Lisbeth Roed enig i og supplerer: 
”Hvis man tager en anden sundhedsfaglig kan-
didat, får man ikke samme specifikke, radiograf-
faglige vinkel. De kandidater, vi ideelt set gerne 
vil have ud, skal se den faglige mening direkte 
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TILGÆNGELIGE KANDIDATUDDANNELSER 
FOR RADIOGRAFER
Professionsbacheloren i radiografi er i dag adgangsgivende til en lille 
håndfuld kandidatuddannelser. Således er der direkte overgang til 
kandidat i klinisk videnskab og teknologi, den sundhedsfaglige kandidat 
og kandidat i techno-antropologi. Samtidig er der adgang til kandidat i 
folkesundhedsvidenskab ved supplering med eksempelvis et kursus i 
videnskabsteori.

Kilde: Danske Professionshøjskoler



ind i radiografien, identificere sig som radiogra-
fer og se et lys i vores fag. Det giver en anden de-
dikation direkte ind i vores profession, hvis man 
kan tage en fagspecifik kandidat i radiografi.”

Målet for arbejdsgruppen er, at der skal etab-
leres en erhvervskandidat i radiografi med en 
uddannelsestid på fire år og med en ugentlig 
arbejdstid i klinik på 25 timer om ugen. Er-
hvervskandidaten adskiller sig derfor fra den 
akademiske kandidat, som er et fuldtidsu-
niversitetsstudium. For at kunne udbyde en 
erhvervskandidat, kræver det imidlertid en 
godkendt kandidatuddannelse, og i praksis vil 
det betyde, at det vil være muligt at tage en kan-
didat i radiografi ud fra både en akademisk og 
en erhvervsmodel. 

Men det er ikke alle udenfor arbejdsgruppen, 
der ser helt samme, klare lys i en fagspecifik 
kandidatuddannelse i radiografi. Morten Kamp 
Ditlev, der er chefradiograf på Afdeling for 
Røntgen og Skanning på Aarhus Universitets-
hospital, er ikke grundlæggende modstander af 
en kandidat i radiografi, men han har en række 
bekymringer – og det handler især om, hvis 
kandidaten også bliver udbudt som et fuldtids-
studium: 

”Hvis man kigger på andre mellemlange sund-
hedsuddannelser, der har fået en kandidat, 
så uddanner de folk ud af klinikken. Det sker 
blandt andet med mange sygeplejersker, der 
tager en kandidat. Og jeg synes, at det er en helt 
reel bekymring, at det samme vil være tilfældet 
med en klinisk kandidat i radiografi,” siger Mor-
ten Kamp Ditlev. 

Der oprettes en Master i 
medicinsk billeddiagnostik 
på SDU. I efteråret 2014 

meddeles det, at holdet ikke 
genoprettes

Kursus i beskrivende radiografi 
oprettes på SDU. Kurset er ikke 

ECTS-givende

Professionsbachelor- 
uddannelsen i radiografi 
etableres på Absalon i 
Næstved, så der nu er 

fire uddannelsessteder i 
Danmark

2009 2010 2022

Han frygter derudover, at optaget i Danmark 
er for småt til at kunne holde liv i en kandidat 
i radiografi, og det vil desuden være, mener 
han, en udfordring at rekruttere radiografer 
fra hele landet til en kandidatuddannelse, der 
er placeret ét sted. 

”Radiografi er et ungt fag i Danmark, og vi 
har stadig udfordringer med at løfte grundud-
dannelsen og uddanne flere. Den realitet bli-
ver man nødt til at forholde sig til, og det bør 
man forholde sig til, inden man opretter en 
kandidat. Selvfølgelig skal vi kunne drømme 
for vores fag. Jeg er bare ikke sikker på, at en 
kandidat er den rette drøm at gå efter,” siger 
Morten Kamp Ditlev. 

En del af de øvrige sundhedsfaglige profes-
sionsbacheloruddannelser har i dag fagspe-
cifikke kandidatoverbygninger. Det gælder 
eksempelvis jordemoderuddannelsen, syge-
plejerskeuddannelsen og fysioterapeutuddan-
nelsen. Og det er, hvis man spørger medlem-
merne af arbejdsgruppen for en kandidat i 
radiografi, altså et problem, at radiografpro-
fessionen ikke også har sin egen kandidato-
verbygning. 

Men spørger man Morten Kamp Ditlev, er det 
ikke-radiografiske fokus på de øvrige sund-
hedsfaglige kandidatuddannelser dog ikke et 
problem – snarere tværtimod: 

”Jeg ser ikke noget problem i, at man som 
radiograf tager en kandidat, der ikke udeluk-
kende radiograffaglig – nærmere tværtimod. 
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Jeg ser det som en styrke, at man også gennem 
sin uddannelse får nye perspektiver og som 
eksempelvis på den sundhedsfaglige kandidat, 
som er tværfaglig, lærer at arbejde sammen 
med de andre faggrupper, man også skal ar-
bejde sammen med i praksis,” konkluderer han.

Den første ph.d. i radiografi i Danmark blev ud-
klækket i 2011, og siden er cirka 10 kommet til.  
Selvom det for arbejdsgruppen ikke er et mål, at 
alle radiografer skal tage kandidater og ph.d.’er, 
er der ifølge Marianne Gellert et vigtigt aspekt i, 
at man kan tilbyde samme uddannelsesniveauer 
og -muligheder som andre sammenlignelige 
professioner.

”Fordi vi ikke har en kandidatuddannelse, efter-
lever vi som profession ikke det, ungdommen 
efterspørger. Unge i dag vil have mulighed for 
uddannelse og udvikling. Hvis vi skal uddanne 
dygtige radiografer på grundniveau, er det vig-
tigt at de ser, at de har mulighed for at uddanne 

sig videre. Der er i dag en enorm kamp om de 
unge mennesker, og det giver os et mindre an-
søgerfelt. Når vi ikke har en kandidat, risikerer 
vi at miste de dygtigste ansøgere, og at niveauet 
på grunduddannelsen bliver for lavt,” siger Ma-
rianne Gellert. 

Ifølge Marianne Gellert og Lisbeth Roed er der 
arbejde til kandidatuddannede radiografer i 
praksis, hvor de blandt andet skal bruge deres 
kompetencer i specialistfunktioner. 

”Hvis man skal kunne forholde sig kritisk til 
metoder og arbejdet i specialistfunktioner, er 
der brug for mere dybdegående uddannelse. Og 
vi kan ikke fylde mere ind i grunduddannelsen. 
Blandt andet derfor er der brug for en kandidat 
i radiografi,” lyder det fra Marianne Gellert.

Til det supplerer Lisbeth Roed:
”Det, vi med en kandidat skal have ind på afde-
lingerne, er noget mere engagement og viden til 
at kunne udvikle og løfte vores fag. Derudover 
kan en kandidat fungere som en gulerod allerede 
ved indgangen til grunduddannelsen for nogle af 
dem, der er fagligt særligt stærke. På den måde 
er der også et rekrutterings- og fastholdelses-
aspekt”.

Hvis vi skal uddanne 
dygtige radiografer på 

grundniveau, er det  
vigtigt at de ser, at de har 

mulighed for at  
uddanne sig videre.

Marianne Gellert, chefradiograf,  
Regionshospitalet Randers
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ARBEJDSGRUPPEN FOR EN 
KANDIDAT I RADIOGRAFI
Gruppen, der arbejder for en kandidat- 
uddannelse i radiografi, består af:

•  Lisbeth Roed, chefradiograf ved Afdeling 
for Røntgen og Skanning, Regionshospi-
talet Randers 

•  Marianne Gellert, er uddannelseschef 
for Afdeling i uddannelse til bioanalyti-
ker, fysioterapeut og radiograf på UCL 
Erhvervsakademi og Professionshøjskole

•  Pica Andersen, ledende chefradiograf på 
Sygehus Lillebælt

•  Janni Jensen, post.doc. på Syddansk 
Universitet og beskrivende  
radiograf på OUH

•  Charlotte Graungaard Falkvard, formand 
for Radiograf Rådet. 

Målet er, at der hurtigst muligt skal etab-
leres og udbydes en kandidatuddannelse i 
radiografi på Syddansk Universitet. 
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Sammen styrker vi 
din karriere
Med Radiograf Rådet og Din Sundhedsfaglige A-kasse 
i ryggen står du stærkt i dit sundhedsfaglige arbejdsliv.

Som medlem hos os kan du booke karrieresamtaler og få 
inspiration og sparring. Du kan også få et professionelt blik på dit 
CV, en ansøgning eller få rådgivning, inden du skal til jobsamtale.
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”Kandidaten har 
gjort os nysgerrige i 
fælles retning”
I 2007 fik Danske Fysioterapeuter oprettet en kandidatuddannelse i fysio-
terapi. Ifølge formand Jeanette Præstegaard har det ikke kun løftet faget. 
Det har også ændret fysioterapeuters forståelse af deres profession.

       Camilla Beer Arnsberg, kommunikationskonsulent            Linda Johansen
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Hvornår og hvorfor opstod ønsket om en 
kandidat i fysioterapi? 
”I slutningen af 1990’erne arbejdede vi på 
at få omdannet fysioterapeutuddannelsen 
til en professionsbachelor. I det lå jo, at 
under viserne som minimum skulle lægge ét 
uddannelsesniveau højere. Derfor så nogle 
allerede der skriften på væggen og begyndte 
at videreuddanne sig. På det tidspunkt havde 
man i England, Holland og Sverige kandidat- 
og masteruddannelser i fysioterapi, så derfor 
søgte mange danske fysioterapeuter dertil – 
mig selv inklusive. Jeg tog min master i Lund 
i 2001. 

Dengang var vores profession i høj grad ba-
seret på praksisviden og det, man vel nok kan 
kalde gurubaseret viden – altså at nogle fik en 
god idé, som så ud til at virke, og så kopierede 
man det. Derimod talte professionsbachelo-
ren ind i en akademisering og en anden slags 
vidensgenerering, og fra det opstod et ønske 
om at kunne tage en kandidat og videre en 
ph.d. for at få noget forskning i gang. Arbejdet 
for en kandidat i fysioterapi udsprang derfor 
fra et ønske om at supplere og udbygge vores 
grundlæggende viden”.

Hvilke behov var det, der ikke kunne dæk-
kes af de øvrige sundhedsfaglige kandidat-
uddannelser?
”De øvrige kandidatuddannelser var meget 
brede. De studerende havde svært ved at se, 
hvordan de kunne få det relateret til fysiote-
rapi. Derfor besluttede man hos os at inve-
stere midler i at få lavet en monofaglig tilgang 
til vidensgenerering. Derfor slog vi i 2007 for 
egen regning et professorat op, hvor opgaven 
var at etablere et forskningsmiljø.

Det, man får ud af at tage en kandidat, er 
et akademisk mindset. Man får en kritisk 
tilgang til viden og en forståelse for, hvordan 
viden kan udvikles, og hvilke metoder der 
skal til. Det kan man selvfølgelig godt få på 
andre sundhedsfaglige kandidatuddannelser. 
Forskellen ligger i, at man med en monofag-
lig kandidat allerede kender konteksten, og 
at man kan bruge den forforståelse, man har 
med sig. I vores kandidat tager de problem-
stillinger, der undersøges, afsæt i praksis. 
Det har gjort vores forskningsmæssige kerne 
tung. En fagspecifik kandidat giver simpelt-
hen et andet og mere fagfokuseret studie-
miljø”. 

Hvilke bekymringer var der i branchen om-
kring oprettelsen af en kandidatuddannelse? 
”Hovedbekymringen var, at vi ville blive alt for 

kloge. Ville vi nu ende med at sidde og forske 
og miste tilknytningen til praksis? Mistede man 
nu håndværket? Og det sidste må vi sige ja til – 
der er elementer, vi har mistet. Det gælder i høj 
grad massagen, som er lidt en øm tø i vores fag. 
Den danske befolkning har set massagen som 
fysioterapeuternes hovedopgave, og det gjorde 
vi i høj grad også selv tidligere. Men i de forsk-
ningsprojekter omkring massage, vi foretog 
efter kandidatens oprettelse, blev det klart, at 
vi ikke kan bevise en langtidsvirkende effekt af 
massage. Der er en masse relationelt og føl-for-
stå din krop i det, men det skaber ingen signifi-
kant, fysisk forandring over tid. 

Hvad angår tilknytningen til praksis har vores 
erfaring heldigvis været, at vi stille og roligt har 
fået adgang til hospitalernes forskningsenhe-
der. Det betyder, at vores forskere og profes-
sorer forsker i relation til praksis. Jeg kender 
ingen fysioterapeuter, der bare sidder på et 
universitetskontor og forsker. De er typisk til-
knyttet et klinisk miljø, fordi det er det, der giver 
mening, fordi det er derfra, den faglige motiva-
tion har rod. 

Vi har alle fået et vidensløft ud af det. Og per-
sonligt er jeg af den overbevisning, at man ikke 
kan blive for klog”. 

Hvad har det gjort for jeres profession, at I har 
fået en fagspecifik kandidatuddannelse? 
”Det har kvalificeret og ændret vores fag. Vores 
forskning har blandt andet givet os en ny forstå-
else af, hvor stor en effekt træning kan have. At 
man med hård styrketræning i nogle tilfælde 
kan træne type-2 diabetes væk, og at træning i 
nogle tilfælde giver bedre resultater end opera-
tion, når det gælder smerter i knæ eller hofter. 
På den vis er træning blevet en langt større del 
af uddannelsen, end da jeg blev færdiguddannet 
i 1991. Og det har faktisk flyttet hele forståelsen 
af, hvad vores fag er. Forskningen startede i det 
helt snævre fysioterapeutiske, men har siden 
bredt sig mere ud. Det betyder også, at fysio-
terapeuter i dag kan være med til at udfordre 
og udvikle sundhedsdagsordener. Og der var vi 
ikke nået hen uden en kandidatuddannelse, er 
jeg overbevist om. 

På sigt ville jeg meget gerne have, at vi får en 
klinisk kandidat også, fordi det vil kunne styrke 
vores akademiske mindset. Jeg synes, at det 
akademiske mindset gør noget godt for kvalite-
ten i vores behandling. Det giver os redskaber 
til at systematisere og undersøge på en måde, 
som er gavnlig for faget, og som samtidig er 
genkendelig og sammenlignelig for andre faglig-
heder. Det gør os nysgerrige i fælles retning”. 

DANSKE 
FYSIOTERAPEUTER 

Danske Fysioterapeu-
ter organiserer 16.300 
fysioterapeuter, som 

svarer til 75 procent af 
Danmarks fysioterapeu-

ter. Den fagspecifikke 
kandidatuddannelse 
i fysioterapi kom til i 

2007. 

I dag har cirka 10 
procent af medlem-

merne en master- eller 
kandidatuddannelse. 

Derudover rummer faget 
på nuværende tidspunkt 
165 færdige ph.d.’er, 55 
ph.d.-studerende og 19 
professorer. Den danske 

kandidatuddannelse 
i fysioterapi er en er-

hvervskandidat, der kan 
læses på henholdsvis 

Syddansk Universitet og 
Aalborg Universitet.
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PETER ER I LÆRE  
SOM FORSKER: 

”Det er en 
mulighed for 
at blive 
klogere på 
det, jeg går 
og laver”

Morten Kamp Ditlev, chefradiograf, Aarhus Universitetshospital

Camilla Beer Arnsberg, kommunikationskonsulent 

På Odense Universitetshospital er Radio-
logisk Forskningsenhed blevet suppleret 
af to ’forskerspirer’ – radiografer, der én 
dag om ugen i et helt år prøver kræfter 
med forskning. Peter Marschall Skov er 
én af spirerne, og han ser forløbet som 
en mulighed for at være med til at ud-
vikle faget.

e lyserøde kirsebærtræer er sprunget 
ud på de grønne områder foran Odense 
Universitetshospital, og i én af de ældre 
bygninger i udkanten af matriklen finder 
en anden spiring sted. På Radiologisk 
Forskningsenhed sidder Peter Marschall 
Skov nemlig. Den 42-årige radiograf er 

én af to såkaldte ’forskerspirer’, som i et et-årigt forløb skal 
prøve kræfter med forskning. 

”Jeg har altid været lidt af en ’lommeforsker’,” fortæller 
Peter Marschall Skov på vejen ned til kælderen i hovedbyg-
ningen på OUH, hvor han arbejder i CT-gastrointervention. 
”Siden jeg blev uddannet fra UCL i 2016 har jeg syslet med 
større og mindre, faglige projekter, og det er megasjovt. Så 
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Vi har ikke haft kutyme for at forske i vores fag.  
Initiativet handler derfor om at inspirere spirende for-

skere og give dem muligheden for at snuse til det”.
Janni Jensen, beskrivende radiograf, post.doc og initiativtager til  

forskerspireforløbet

det ville jeg gerne prøve mere af,” lyder det fra 
Peter Marschall Skov. Da han i sensommeren 
2021 så opslaget om, at man kunne søge om at 
blive forskerspire, tøvede han derfor heller ikke. 

I sin lomme havde han en masse idéer, da han 
startede som spire i januar 2022. Han er frikøbt 
én dag om ugen i et år for at forske, og forløbet 
skal munde ud i en videnskabelig artikel, der er 
udarbejdet på baggrund af et forsøg eller pro-
jekt. For at kunne gennemføre både forsøg og 
artikelskrivning indenfor spireperioden måtte 
han derfor udvælge ét projekt, som han ville 
fokusere på. 

Ét af de projekter, han tidligere har været en 
del af, omhandler kryobehandling af nyrekræft, 
hvor man med dannelsen af en lille iskugle i det 
berørte område kan lynfryse og dermed fjerne 
kræft. På sigt er det meningen, at metoden skal 
anvendes til at fjerne metastaser i rygraden, 
og dér ligger kimen til Peter Marschall Skovs 
spireprojekt. 

”Under behandlingen kontrolscanner vi med CT 
for at sikre os, at iskuglen dækker kræftknuden, 
men at den samtidig ikke rammer noget andet. 
Men når vi behandler i rygraden, kan vi ikke se 
noget som helst. Vi kan se nålen og knoglen, 
men vi kan slet ikke se iskuglen. Billedet druk-
ner simpelthen i artefakter,” fortæller han. 

På Radiologisk Forskningsenhed sidder også 
de to initiativtagere til forskerspireforløbet. Bo 
Mussmann er ph.d. og arbejder som forsknings-
radiograf på hospitalet samt lektor på Syddansk 
Universitet. Janni Jensen er ligeledes ph.d. og 
arbejder som beskrivende radiograf på OUH og 
post.doc. på Syddansk Universitet. 

”Hvis vi skal løfte vores fag, så kræver det, at vi 
selv er med til at præge udviklingen med viden 
og forskning. Men vi er få i landet, der forsker 
i radiografi, fordi vi ikke har haft kutyme for 
at forske i vores fag. Initiativet handler derfor 
om at inspirere spirende forskere og give dem 

muligheden for at snuse til det, så de ikke skal 
tage hele skridtet på én gang,” fortæller Janni 
Jensen. 

Som forskerspirer er man fuldgyldigt medlem 
af forskningsenheden. Der kan spirerne sparre 
med de øvrige forskere og modtage ad hoc-un-
dervisning i videnskabelige metoder. 

”På den vis er forløbet en slags sidemandsop-
læring, hvor Janni og jeg stadig står som den 
videnskabelige garant. Men det er spirerne selv, 
der skal gøre benarbejdet, og på den måde får 
de indsigt i både arbejdsgangen og arbejdsda-
gen som forsker,” siger Bo Mussmann. 

Idéen til forskerspireforløbet blev født ud af de 
to forskeres frustrationer over, at der i radiogra-
fien er så mange gode idéer og potentialer til 
forskning og udvikling, men at der er meget få 
til at løfte dem. 

Derfor blev Janni Jensen og Bo Mussmann i 
sommeren 2021 enige om, at de selv kan bi-
drage til fødekæden af forskningsradiografer 
ved at give radiografer muligheden for at få ind-
blik i og smag for forskning, uden at de skal helt 
væk fra klinik. Ledelsen så også lyset i idéen, og 
allerede efter sommerferien samme år kunne 
Janni Jensen og Bo Mussmann opslå de to le-
dige stillinger som forskerspirer. 

Ann-Majbritt Rasmussen, der arbejder med MR 
på OUH, rendte med den ene plads og bruger 
sin spiretid på et klinisk forsøg med virtuel 
MR-elastografi. Peter Marschall Skov fik den 
anden plads, og det var egentlig meningen, at 
han skulle beskæftige sig med at finde en me-
tode til at kunne se iskuglens udvikling under 
kryobehandling i rygraden. Men allerede i spire-
forløbets første tid måtte han sadle om. 

”Under min gennemgang af litteratur på områ-
det opdager jeg så, at en gruppe forskere i Eng-
land allerede har løst den del ved at anvende 
en bestemt dual energy-scanningsteknik koblet 
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med efterbehandling med virtuel non-calcium, 
som kan undertrykke knoglen på billederne. Så 
der røg den vinkel. Men det jo også en del af det 
at lære at arbejde akademisk, at man oriente-
rer sig i landskabet og får en forståelse for det 
problemfelt, man arbejder indenfor,” fortæller 
Peter Marschall Skov. 

Projektet måtte derfor tage en drejning. I det 
engelske forsøg havde man ikke taget højde for 
dosis. Faktisk foretog de behandlingen med 
en dosis, der er seks-syv gange højere end de 
protokoller, man kører med på OUH. Derfor 
er udgangspunktet for Peter Marschall Skovs 
spireprojekt nu at finde minimumsdosen til at 
kunne kontrolscanne under kryopbehandling 
i rygraden og stadig kunne skelne iskugle fra 
knogle og nål. 

”Håbet er, at vi kommer til at kunne lave det på 
almindelig dosis. Der er efterspørgsel på en 
protokol på området, for det mangler vi i prak-
sis for at kunne få flest muligt informationer ud 
af kontrolscanningerne under behandlingen,” 
fortæller Peter Marschall Skov. 

Ifølge Bo Mussmann og Janni Jensen er der i 
professionen i stigende grad et udviklingsbe-
hov, hvor flere har fået øjnene op for værdien af 
vidensproduktion og forskning, der er foretaget 
af radiografer. Derfor er det ifølge dem også 
vigtigt, at professionen også selv opfordrer flere 
radiografer til at beskæftige sig med forskning. 

Peter Marschall Skovs idéer til projekter opstår 
altid i klinik. Enten fra et problem, en mangel 
eller noget, han undrer sig over. Derfor kunne 

han heller aldrig drømme om at slippe klinik-
ken helt, fortæller han: 
”Jeg ville ikke få de samme idéer ved skrivebor-
det. Det er klinikken, der er udgangspunktet og 
motivationen for mig. Det giver mig en enorm 
tilfredsstillelse at kunne ændre og forbedre 
noget i praksis.”

Janni Jensen og Bo Mussmann håber, at spire-
forløbet kan blive et permanent tilbud. Både, 
fordi det kan inspirere flere til at forske, men 
også fordi det netop kan styrke koblingen mel-
lem forskning og klinik: 

”Vi mener, at forløbet kan bidrage til at gøre 
forskningens udviklingspotentiale mere synligt 
i klinik, og samtidig kan det være med til at 
samle de gode idéer op, der opstår i klinik, men 
som ikke af sig selv når hen til forskningsenhe-
den. Forhåbentlig bliver de to spirer ambassa-
dører for værdien i den kobling,” fortæller Bo 
Mussmann. 

Peter Marschall Skov har selv overvejet, om 
han en dag skulle tage en overbygning til sin 
uddannelse i form af enten en master eller en 
kandidat. På den måde ser han også spireforlø-
bet som en mulighed for at prøve kræfter med 
den verden:

”Én ting er at lave praktiske projekter, men en 
anden ting er hele den akademiske side med at 
skrive artikler og være metodisk på en anden 
måde. Baren er selvfølgelig ikke ph.d.-niveau. 
Målet er en proces, hvor jeg lærer og afprøver. 
Det er en mulighed for at blive klogere på det, 
jeg går og laver”.

Til sit forsøg anvender 
Peter Marschall Skov 
blandt andet det, han 

kalder ’ismaskinen’, 
som han her står ved. 

Det er den maskine, 
der under kryobe-

handling genererer 
iskuglen.



       Malene Roland Pedersen, Ph.d., lektor og forskningsradiograf, Røntgenafdelingerne Sygehus Lillebælt          Marie Boye Thomsen

vordan måles en for-
skers produktivitet 
og impact? H-index 
er et vigtigt index, 
som i dag bruges til 
at belyse en forskers 
produktivitet og 

gennemslagskraft. Det er et mål, der er 
baseret på en forskers samlede antal 
videnskabelige publikationer og det 
samlede antal citationer. 
Et h-index giver et øjebliksbillede af en 
forskers videnskabelige præsentation(1). 
H-index blev beskrevet tilbage i 2005 og 
kaldes også for Hirsch index efter fysike-
ren Jorge E. Hirsch(2). 

Hvordan beregnes et h indeks?
Kort fortalt er et h-index på ’h’ beregnet 
på, at der er ’h’ publikationer, som er 
blevet citeret mindst ’h’ gange (2,3,4,5). 
Hvis du har et h-index på 7, betyder det, 
at dine 7 højst citerede publikationer 
alle er blevet citeret mindst 7 gange.

h-index = h publikationer citeret 
h gange

H-index beregnes typisk via Scopus 
eller Web of Science. H-index kan 
ligeledes ses på Google Scholar. Det 
kan ske, at de forskellige databaser har 
forskellige beregningsgrundlag, og en 

forsker kan derfor have lidt forskel i 
h-index, afhængigt af hvilken platform 
der benyttes. 

Hvordan bør man bruge h-index?
H-index er et brugbart redskab, når 
man skal sammenligne forskere, som 
har samme ph.d.-alder (tiden der er 
gået efter endt ph.d.-studie). Det er 
også brugbart til at sammenligne 
forskere, der arbejder indenfor det 
samme felt eller emne. Derfor er det 
selvfølgelig selvsagt, at h-index ikke er 
brugbar til at sammenligne forskere fra 
forskellige forskningsdiscipliner. Det er 
værd at bemærke, at et h-index bliver 
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Danmark fik sin første ph.d. i radiografi i 2011. I dag er der omkring 15 ph.d.’er i radiografi, og 
flere er på vej. Det betyder også, at der bedrives mere forskning i radiografi, og den forsk-

ning deles blandt andet i videnskabelige publikationer. Disse publikationer danner grundla-
get for at kunne måle forskeres produktivitet.

H



påvirket af hvor mange år en forsker 
aktivt har publiceret (5,6). Derfor kan 
man ikke altid bruge et h-index til at 
sammenligne forskere, fordi en ældre 
forsker med en længere publikationsli-
ste typisk vil have et højere h-index end 
en yngre forsker. 

Her ses et eksempel på, hvordan  
h-index og i10-index beregnes ud fra 
mine publikationer. 

H index ses på 11 (11 artikler som er 
citeret mindst 11 gange hver) og I10- 
index er 12 (10 mest citerede artikler, 
hvor den artikel som er mindst citeret, 
har 12 citeringer).

I10-index
Google scholar har opfundet i10-index, 
som optæller antallet af publikationer 
som har mindst 10 citationer. Dette er 
et mål, som sammen med h-index kan 
fortælle mere detaljeret om en forskers 
produktivitet. Hvis man sammenholder 
h-index og i10-index, giver de samlet et 
fint overblik over den enkelte forskers 
produktivitet og arbejdets impact.
I eksemplet ovenfor ses i10-index = 12. 
Det vil sige, at ud af de 10 mest cite-
rede artikler er den laveste citerede i 
alt 12 gange. 

I10-index beregnes via Google Scholar 
og er tilgængelig for alle(7). Et andet 
eksempel er Albert Einstein, som kan 
ses med et h-index på 216, og i10-index 
807(8). Du kan finde de fleste forske-
res h-index og i10-index på Google 
 Scholar. 

Hirsch foreslog at en universitetslektor 
(associated professor) skulle have h-in-
dex på 10-12, og en professor på om-
kring h-index 18(2). I Danmark har dette 
ikke vundet tilslutning, og universitets-
lektorater og professorer bedømmes 
ud fra mange parametre, hvor h-index 
også kan indgå som en parameter. 

Udover h-index findes der andre 
platforme, som kan måle en forskers 
impact. Eksempelvis 
Publons, som er en online platform, 
der fremviser antal publikationer, antal 
citationer, h-index og antallet af peer-re-
view, som forskeren har foretaget ud 
fra Web of Science forsker-id. Umiddel-
bart er Publons det eneste medie, som 

Antal artikler Antal Citeringer

h-index = 11 I10-index = 12

1 54 54

2 44 44

3 41 41

4 28 28

5 20 20

6 16 16

7 13 13

8 13 13

9 12 12

10 12 12

11 11 11

12 9 9

13 8 8

14 7 7

15 7 7

16 5 5

17 5 5

18 5 5

19 4 4

kan vise antallet af verificerede peer 
reviews, som en forsker har foreta-
get for internationale tidsskrifter. 

Researchgate er en online platform, 
som ofte fremhæves som ’Face-
book’ til forskere. Platformen blev 
etableret i 2008 og benyttes som 
forskningsnetværk til at dele viden-
skabeligt arbejde, finde nye samar-
bejdspartnere, og der er mulighed 
for at stille og besvare spørgsmål re-
lateret til forskning. Platformen har 
stor udbredelse – også blandt dan-
ske forskere. Researchgate kan også 
fremvise h-index, antal citationer 
m.m. Informationerne er ikke frit 
tilgængelige og kræver en bruger-
profil. Researchgate angiver en RG 
Score, som vurderer din forskning, 
og hvordan din forskning modtages 
af andre forskere og omdanner dette 
til et tal ved hjælp af algoritme. Da 
denne algoritme kan påvirkes af, 
hvor meget der deles på platformen, 
så opfattes denne indikator Ikke et 
validt mål.
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PÅSKEKONKURRENCE!
Vi har afholdt påskekonkurrence på 

RSD’s facebookside. Dette års påskeæg 
indeholdt en gonadebeskytter, og dette 
var for at sætte lidt gang i debatten om, 
hvorvidt den bliver brugt i dagligdagen 

ude på hospitalerne. Radiografernes 
og sygehusenes holdning til gonade-
beskytteren varierer nemlig meget!  

Mange har opgivet at bruge den grundet 
tidsmangel og besvær i form af patien-
ter, der ikke forstår anvisningerne. Dog 

er der stadig nogle, der holder fast i bru-
gen af gonadebeskytteren, og de gør sig 

umage - især når det kommer til unge 
patienter! Denne debat vil RSD gerne 

have med de unge studerende!

S DENS
TU

D
IE

LOKALVALG
RSD afholder lokalvalg ude på sko-
lerne og online i starten af juni måned, 
og du er mere end velkommen til at 
deltage. Hvis du gerne vil stille op som 
nyt bestyrelsesmedlem i RSD, skal du 
møde op på din skole eller i det angivne 
online mødelokale. Datoer og link til 
valgene findes på vores facebookside 
RSD - Radiograf Studerende i Dan-
mark. 

Dato og tidspunkter for valgene: 
UCN:  Onsdag den 8. juni kl. 15.00-15:30. 
UCL:  Onsdag den 8. juni kl. 15:45-16:15 (online). 
KP:  Onsdag den 8. juni kl. 14.00-14.30.  

Skal du på udveksling?
Så kan du søge studiefonden om tilskud!

Studiefonden uddeler stipendier fire gange årligt: 1. januar, 1. april,  

1. juli og 1. oktober. Ansøgere til Studiefonden skal minimum have været 

medlem af Radiograf Rådet i et halvt år på ansøgningstidspunktet.

Er du interesseret? Du kan læse mere på Radiograf.dk under  

’Fag & Forskning’ - klik derefter ind på ’Radiograf Rådets fonde’  

og til sidst ’Studiefonden’.
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Dato Tema Sted Arrangør Information 
og tilmelding Pris

FORÅR 2022

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

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

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

EFTERÅR 2022

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

19-21/9 2022 Kursus i mammografi Århus Center for Kompetenceud-
vikling, Region Midt https://rm/plan2learn.dk 4.184kr. - 4.629 kr. 

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

22-23/9 2022 Skandinavisk nukleærme-
disinkurs Oslo RadiografKurser/Norsk  

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

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

11/10 2022 - NY 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)

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

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

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

12-14/12 2022 21st ISRRT World 
Congress Bangkok ISRRT/Thailand www.isrrt.org se link
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Konferencen finder sted  
torsdag den 6. oktober 2022  
kl. 09.00-16.00 og foregår i 
Møde center Odense, Buchwalds-
gade 48, 5000 Odense C. Der er 
gåafstand fra banegården.

KURSER OG KONFERENCER

Landskonferencen er en præsentation af 
 forskningsprojekter samt videndeling, samarbejde 
og networking mellem stråleterapiklinikkerne.

R T T  L A N D S K O N F E R E N C E 

Deltagelse koster 300 kr.  
inklusiv forplejning.

Tilmelding via Plan2Learn senest 
torsdag den 1. september 2022.
Ønsker du at bidrage med en 

poster eller et mundtligt oplæg? 
Abstracts sendes til
 RTTlandskonf@gmail.com 
senest onsdag den 1. juni 2022. 

RTT Landskonference arrangeres 
af repræsentanter fra stråle- 
terapien i Aalborg, Aarhus, DCPT, 
Herning, Vejle, Odense, Næstved, 
Herlev og Riget. 



3% i rente* på din lønkonto 
Lån & Spar er en bank som alle andre.  
Du kan bruge os til det hele – fra lønkonto 
til investering, fra opsparing til realkredit og 
råd givning om boligkøb. Ud over de kontante 
fordele har vi stort kendskab til de faglige 
forhold, der gælder for dig. Det giver et 
forspring, når økonomien skal passes.

Vores rødder er i ordentlighed
At tage ansvar for hinanden ligger i vores 
DNA. Det har det gjort siden starten i 1880. 
Vi tager klima, bæredygtighed og etik alvorligt. 

Lån &
 Spar Bank A

/S, H
øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

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

Radiograf Rådet 
har valgt bank.  
Hvad med dig?

3% 
PÅ DIN

LØNKONTO

Lån & Spar  
er ejet af bl.a.  

Radiograf Rådet. 
Som medlem giver  

det dig særlige fordele 
– til glæde for dig, for 
din forening og for os. 

Se, hvad du får som 
medejer
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BESTIL ET MØDE NU  
Ring 3378 1987 – eller gå på lsb.dk/rr  
og book et møde.
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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
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Jeanette Fischer
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// Hovedbestyrelse:

Formand
Charlotte Graungaard  Falkvard 
T:. 2213 8620
E: charlotte@radiograf.dk
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Christian Göttsch Hansen
T: 2231 2285
E: christian@radiograf.dk
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Regionsformand 
Torben Kirk Lehnskov
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Webmaster
Michael Hessner
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