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H
vorfor skal vi forske? 

Forskning bliver sommetider omtalt 
som noget virkelighedsfjernt navnepil-
leri. Som noget, der foregår i et lukket 
kammer, hvor resultatet aldrig kom-
mer videre end til skrivebordsskuffen. 
Sådan er det heldigvis ikke med dan-
ske radiografers forskning i radiografi. 
Alle radiografer har rod i klinikken, og 
det har den forskning, der bedrives af 
danske radiografer, også. 

Og det er netop den type forskning, 
jeg ser som en del af vores fags frem-
tid. Den forskning, der tager udgangs-

punkt i og udbygger fagets kerne. 
Som ikke lukker sig om sig selv, men 
med en systematisk nysgerrighed un-
dersøger klinikkens problemstillin-
ger, teknologiens udvikling og patien-
ternes oplevelser. 

Den slags forskning er nemlig vigtig 
og værdifuld, fordi den kan være med 
til at sikre og styrke vores selvstæn-
dighed i vores eget fag. Den kan være 
med til at styrke vores position blandt 
andre sundhedsprofessionelle – og 
åbne for nye samarbejdsmuligheder 
med andre sundhedsprofessionelle 
såvel som nye kompetenceområder 
for radiografer. Forskning er med til 
at fremtidssikre vores fag og fagets 
bidrag til sundhedsvæsenet. Derfor 
skal vi forske. 

Da jeg blev uddannet radiograf i 
1994, var det ikke med en forskerd-
røm i maven. Og det har jeg stadig 
ikke. Det er der nok mange andre ra-
diografer, der heller ikke har. Og det 
er okay – og vi skal huske, at det er 

okay. For selvom forskning er vigtigt 
og værdifuldt, er det er ikke det ene-
ste, der er vigtigt og værdifuldt for vo-
res fag. 

Det er ikke alle radiografer, der skal 
være forskere. I stedet skal vi, sam-
tidig med at vi styrker radiografers 
forskningsindsats, også styrke og 
dyrke den mangfoldighed, der er i 
vores fag, specialer og arbejdsopga-
ver. Vi skal til stadighed være et fag 
med forskellige, faglige veje. 

Men de forskellige veje skal ikke være 
adskilte vejbaner. Der skal være broer 
mellem dem, så man kan skifte spor. 
Muligheden for mobilitet og kompe-
tenceudvikling er en vigtig del af et 
godt arbejdsliv. Og broerne mellem 
vores fags forskellige veje skal også 
sikre en konstant sammenhæng mel-
lem forskning, praksis og uddannelse. 
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Forskning skal være 
én af vejene i vores fag
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Valg til Radiograf 
Rådets formandskab
I forbindelse med Radiograf Rådets ordinære kongres 
den 28. oktober 2023 skal Radiograf Rådets formand og 
næstformand vælges. Alle aktive medlemmer af Radiograf 
Rådet kan opstille til formands- og næstformandsposten. 
Meld dit kandidatur til Radiograf Rådets sekretariat  
senest den 5. august 2023. Du kan kontakte sekretariatet  
på tlf. 35 37 43 39 eller kontakt@radiograf.dk. 

85.000 
MR-scanninger …

LYT MED: MR-SCANNINGER SOM EVALUERING AF TERAPI TIL BØRN OG UNGE

520 sundheds-
relaterede 
AI-algoritmer …

Kognitiv adfærdsterapi er standardbehandlingen for børn og unge med OCD. Op mod halvdelen oplever dog 
ringe eller ingen effekt, men lige nu er der ingen værktøjer til at forudsige, hvem der har gavn af behand-
lingen. Videnskabens Veje, Region Hovedstadens Psykiatris podcast, dykker ned i muligheden for at bruge 

MR-hjernescanninger til at se den enkeltes gavn af terapi. Du finder podcasten ved at scanne QR-koden. 

Hvis en patient klager over dig, kan du søge hjælp ved 

Radiograf Rådet. Vi kan hjælpe med din partshøring ved at 

snakke dig igennem processen. Vi er dog bundet af visse 

begrænsninger, da konkrete personer ikke må rådgive 

dig i et omfang, hvor der kan opstå tvivl om, hvorvidt 

personerne i en given sag kan optræde neutralt. 

Nævnet sammensættes efter hver enkelt sag og består af:

Forperson eller næstforperson

To lægfolk, der repræsenterer sundhedsvæsenets brugere

To repræsentanter fra den gruppe af sundhedspersonale, som 

sagen vedrører.

For radiografrådet sidder:

Christian Gøttsch Hansen og Jakob Heise.

Der er desuden tre sagkyndige, hvoraf de to er beskrivende 

radiografer. 

Tips til at beskytte dig selv imod klager og kritik

• Overhold autorisationsloven og journalføringsreglerne

•  Brug din sunde fornuft. Afviger du fra almindelig praksis,  

fordi din faglighed tilsiger, at det bør du gøre, så noter 

tidspunkt, hvad det drejer sig om og årsagen. Dette gælder 

også, hvis du har lavet en mundtlig aftale med patienten. 

Dokumenter, uanset omfang af afvigelsen.

•  Kend retningslinjerne på den afdeling, hvor du arbejder.  

Hvis du følger retningslinjerne, kan du ikke få problemer.

•  Har du opdaget en fejl, som I retter i selve behandlingen,  

så tjek, at fejlen også er rettet i systemet.

•  Kontroller altid, at det er den rigtige patient, der står  

overfor dig. 

• Oplever du en utilsigtet hændelse, så rapporter det.

• Husk, at højre/venstre-fejl giver kritik.

… af lænden, blev der foretaget i 2021 i for-
bindelse med lændesmerter. Det er en stig-
ning på over 20 % siden 2013. Hvad mere er, 
er der ikke evidens for den kliniske relevans 
af MR-scanning ved udredning af lænde- 
smerter, da scanningen som regel ikke vil 
påvirke hverken prognose eller behandling. 

Kilde: Ugeskrift for Læger, februar 2023.  

… er nu godkendt af den 
amerikanske fødevare-
styrelse (FDA). Af de 520 
algoritmer er hele 396 
relateret til medicinsk 
billeddannelse. 

Kilde: Kilde: HealthExec.com 

HJÆLP TIL 
PATIENTKLAGER
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ATLE   180®

Patientforflytning med et knaptryk

Atle® 180 er udviklet af radiografer for at 
lette patientforflytninger.

Med Atle får patienten en behagelig for- 
flytning, samtidig med at det muliggør 
minimal fysisk belastning af personalet, 
for at reducere belastningsskader og 
stress.

Læs mere på www.njordmedtech.com



KOMMISSIONERNE,  
DER KAN FÅ BETYDNING  
FOR DIT ARBEJDSLIV
Der er lige nu nedsat flere kommissioner, hvis arbejde kan få betydning 
for danske radiografer. Men man skal holde tungen lige i munden for 
at kende den ene fra den anden, når kommissioner, kommissorier og 
komitéer omtales i flæng. Radiograf Rådets forhandlingskonsulenter 
giver et overblik over det, vi ved indtil videre. 

O V E R B L I K : 

     Mille Giehm-Reese, forhandlingskonsulent og Shady Khalil, forhandlingskonsulent     Radiograf Rådet og MidJourney

Hvilken opgave skal kommissionen løse? 
Den tidligere regering nedsatte i efteråret 2021 
en lønstrukturkomité, der skal kigge nærmere 
på lønudviklingen i den offentlige sektor.

Lønstrukturkomitéen skal blandt andet 
analysere og sammenligne lønstrukturer og 
lønudvikling i den offentlige sektor samt belyse 
konsekvenser af eventuelle ændringer. 

Herudover vil der blive foretaget en sammen-
ligning med den private sektor, hvor bl.a. lønre-
guleringsordningen vil blive inddraget.

Hvad kan man forvente, at der  
kommer ud af kommissionens arbejde?
Komitéen vil fremlægge en rapport med konklu-
sioner om mulighederne for at udvikle løndan-
nelsen i den offentlige sektor indenfor rammerne 
af den danske aftalemodel på det offentlige 

område, herunder hvilke eventuelle 
barrierer, der måtte være.

Hvem sidder i komitéen? 
Lønstrukturkomitéen bliver 
ledet af Torben M. Ander-
sen, professor i økonomi 
ved Aarhus Universitet. 
Komitéen består herudover 

af eksperter og repræsentanter fra arbejds-
markedets parter.

Hvad er der sket indtil videre, og hvad er på vej? 
Der er ikke udarbejdet noget konkret endnu, 
men man har allerede drøftet lønnens variation i 
forhold til uddannelseslængde, ansvar og opgaver. 
Herudover har man belyst den forskel, der ligger i 
lønnen mellem det offentlige og det private. 

Den nye regering har besluttet, at Lønstruk-
turkomitéen skal færdiggøre sit arbejde, men 
at arbejdet sættes i bero indtil afslutningen af 
overenskomstforhandlingerne på det private 
område i foråret 2023. Komitéens arbejde 
tilstræbes at blive afsluttet inden udgangen af 
juni 2023.

Hvilken betydning kan kommissionens  
arbejde få for Radiograf Rådets medlemmer? 
Rapporten kan belyse, hvilken betydning uddan-
nelseslængde, roller, ansvar, opgaver og køn har 
på lønnen. 

Hvis dette viser sig at være tilfældet, kan rappor-
ten muligvis være med til at danne grundlag for de 
videre forhandlinger af lønniveauer ved overens-
komstforhandlingerne, særligt i den offentlige 
sektor.

LØNSTRUKTURKOMITÉEN

HVAD ER EN 
KOMMISSION?

En kommission 
er overordnet 
set en gruppe af 
mennesker, der 
er valgt til at løse 
en given opgave. 
Denne gruppe af 
mennesker kaldes 
undertiden også 
for komitéen. Ned-
satte grupper kan 
altså både få navn 
at en kommission 
eller en komité.

En kommission 
nedsættes af 
en forvaltnings-
myndighed, som 
formulerer kom-
missionens opgave 
og konteksten for 
nedsættelsen. 
Denne formulering 
kaldes kommis-
soriet.  

Opgaven, en kom-
mission skal løse, 
kan f.eks. omhand-
le et emne, der skal 
belyses, en sag der 
skal granskes, eller 
et lovgivningsom-
råde, hvor der skal 
foreslås nye refor-
mer eller indgreb. 

Medlemmerne af 
en given kommis-
sion er som regel 
relevante eksper-
ter, embedsmænd, 
interesseorganisa-
tioner og eventuelt 
politikere. 

Kilde: Lex.dk/ 
kommissioner
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     Mille Giehm-Reese, forhandlingskonsulent og Shady Khalil, forhandlingskonsulent     Radiograf Rådet og MidJourney

ROBUSTHEDSKOMMISSIONEN

Hvilken opgave skal kommissionen løse? 
Regeringen har nedsat en kommission for robusthed i sund-
hedsvæsenet, som skal komme med anbefalinger til, hvordan 
der sikres mere personale og mere tid til kerneopgaven.

Baggrunden for kommissionens arbejde er, at der i fremtiden 
bliver flere ældre og flere med kroniske sygdomme og psykiske 
lidelser, samtidig med at der vil være færre i den arbejdsdygtige 
alder. 

Kommissionen er nedsat i forlængelse af den politiske aftale 
om sundhedsreformen, som den tidligere regering indgik med 
en lang række af Folketingets partier i 2022. Kommissionen 
skal se på løsninger, som sikrer personalet nok og tid til patien-
terne i hele sundhedsvæsenet. 

Hvad kan man forvente, at der  
kommer ud af kommissionens arbejde?
Kommissionen skal via en rapport komme med anbefalinger til 
løsninger, som kan håndtere de grundlæggende udfordringer i 
sundhedsvæsenet, så der sikres robusthed i opgaveløsningen 
og adgang til uddannet og kompetent personale i hele landet.

Løsningerne skal ligeledes sikre mere fleksibilitet og tvær-
faglighed i opgaveløsningen.

Hvem sidder i komitéen? 
Kommissionen ledes af Søren Brostrøm, direktør i Sund-
hedsstyrelsen. Ud over formanden består Kommissionen af 
en række eksperter og repræsentanter fra arbejdsmarkedets 
parter.

Medlemmerne har tilsammen bred indsigt i sundhedsområ-
det og uddannelsesområdet, f.eks. med kompetencer indenfor 
sundhedsøkonomi, ledelse og organisering eller med erfaring 
fra sundhedsvæsenet. 

Hvad er der sket indtil videre, og hvad er på vej? 
Kommissionen har indtil nu afholdt et statusmøde med inte-
resserede parter, herunder fagforeningerne. Til dette møde 
blev det fremlagt, at man anerkender en noget rigid struktur på 
sygehusene - blandt andet i form af en topstyret ledelsesform, 
som indskrænker medarbejdernes følelse af medbestemmelse 
og balancen mellem privat- og arbejdsliv. Der blev til slut fuldt 
ud anerkendt, at man har for travlt, og at der skal gøres noget 
aktivt for at vende den udvikling. 

Kommissionen er efter en workshop med relevante aktører 
og interessenter i gang med at indsamle eksperternes fund i en 
samlet rapport. Kommissionen skal afrapportere sine samlede 
anbefalinger i sensommeren 2023.

Hvilken betydning kan kommissionens  
arbejde få for Radiograf Rådets medlemmer? 
Hvis det lykkes kommissionen at gøre noget ved de elementer, 
de allerede nu har nævnt, vil vi kunne se ind i en fremtid, hvor 
medarbejdere har mere medbestemmelse vedrørende deres 
arbejdsliv. 

Der vil også aktivt blive arbejdet med ledelsesstrukturen, så 
denne ikke ”ligner militæret”, som én af forskerne sagde det 
på statusmødet i kommissionen, men byder på en lidt fladere 
struktur, hvor man arbejder hen imod mere selvledelse under 
ansvar.

SUNDHEDSSTRUKTURKOMMISSIONEN

Hvilken opgave skal kommissionen løse? 
Den nye SVM-regering har i regeringsgrundlaget angivet, at 
der skal nedsættes en sundhedsstrukturkommission. 

Rapporten, kommissionens arbejde skal udmunde i, skal 
indeholde et beslutningsgrundlag, der opstiller og belyser 
modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsnet. 
Disse modeller skal have til formål at styrke sammenhængen 
i patientforløb på tværs af fagligheder og geografi. Sundheds-
strukturkommissionen skal også have fokus på at få nedbragt 
uligheden i sundhedsvæsenet. 

Hvem sidder i kommissionen? 
I skrivende stund er kommissionen endnu ikke nedsat. Det er 
dog sandsynligt, at eksperter og aktører på sundhedsområdet 
vil være repræsenteret i kommissionen. 

Kommissionen skal ifølge regeringsgrundlaget nedsættes 
inden udgangen af første kvartal af 2023.* 

Hvad er der sket indtil videre, og hvad er på vej? 
Indtil videre er der kun meldt ud, at kommissionen skal ned-
sættes*. 

Regeringen har lagt op til, at kommissionens rapport 
skal være færdig i foråret 2024. Kommissionens beslut-
ningsgrundlag skal efterfølgende behandles i Folketinget i 
2024/2025. 

Hvilken betydning kan kommissionens  
arbejde få for Radiograf Rådets medlemmer? 
Kommissionen kan komme med anbefalinger om organisa-
toriske og strukturelle ændringer, der kan få betydning for 
radiografers ansættelsesvilkår og -forhold. 

Men præcist hvilke betydninger, Sundhedsstrukturkom-
missionens arbejde vil få for radiografer og sundhedsvæse-
net generelt, kommer an på kommissionens fokus, anbefalin-
ger og den efterfølgende behandling i Folketinget. 

*teksten er skrevet i de første dage af marts 2023.  
Der tages derfor forbehold for ændringer, der er  
indtruffet efter bladets udarbejdelse.

HOVEDKILDER: 

Lønstrukturkomitéens hjemmeside Loenstrukturkomiteen.dk

Beskrivelse af robusthedskommissionen på Indenrigs- og  
sundhedsministeriets hjemmeside sum.dk

SVM-regeringsgrundlaget, ”Ansvar for Danmark”,  
14. december 2022



UDFORDRENDE OK24 PÅ BROGET BAGTÆPPE
Overenskomsten for offentligt ansatte radiografer skal først træde i kraft 1. april 
2024, men allerede nu er arbejdet godt i gang. Og det ser ud til at blive nogle af de 
sværeste forhandlinger nogensinde, vurderes det fra flere sider.

      Søren Hanager, kommunikationskonsulent   

Implementering 
af OK-resultatet 
eller konflikt

Præsentation af 
forlig og uraf-
stemning blandt 
medlemmerne 

marts/april 2024

Forhandling med 
arbejdsgiverne. 
15. december 
2023 - marts 

2024

Udvælgelse og 
prioritering af 
indkomne krav 
i Dansk Syge-
plejeråd, Sund-
hedskartellet og 
Forhandlingsfæl-
lesskabet.  

31. august -  
14. december 

2023

Dialog med 
tillidsvalgte og 
medlemmer om 
krav og drøftelser 
i Forhandlings-
fællesskabet og 

Sundhedskartel-
let. Februar- 

august 2023

Rammesætning. 
Efterår 2022 -  
januar 2023

agtæppet for overenskomstfor-
handlingerne i 2024 er mildt 
sagt broget med krig og krise i 
verden. Der er lagt et voldsomt 
pres på reallønnen, og den øko-
nomiske situation er usikker og 

uforudsigelig. 
Overenskomstforhandlingerne på det private 

arbejdsmarked, der blev skudt i gang i januar i 
år, vil som vanligt være retningsgivende for ud-
viklingen i det offentlige. Men optakten til næste 
overenskomst rummer flere nye ubekendte, 
som komplicerer billedet.

Nogle af de ubekendte, udover resultaterne 
i den private sektor, er Lønstrukturkomiteen, 
Strukturkommissionen, trepartsforhandlin-
gerne og udmøntningen af regeringsgrundlaget.

Reallønnen er dog den altoverskyggende 
udfordring, men der er både underliggende og 
andre spørgsmål, når det kommer til fordelin-
gen af den ramme, regeringen sætter. Central 
eller lokal løndannelse? Er det alle eller nogle 

PROC E S SEN FREM T IL OK24
I store træk består et OK-forløb af opstart, aftaler og mægling.  
Processen kører fra efteråret 2022 til en eventuel konflikt i foråret 2024.

FA S E 1: FA S E 2: FA S E 3: FA S E 4: FA S E 5: FA S E 6: 

Lige nu fok-
userer vi først 
og fremmest 
på dialogen 

med medlem-
merne. Ikke så 
meget på de 

konkrete krav, 
men mere at 
drøfte prior-

iteringerne af 
de forskellige 

parametre,

Christian Gøttsch Hansen,  
Radiograf Rådets  

konstituerede formand

særlige grupper, der skal have? Skal nogle have 
først og andre senere? Regulering i kroner eller 
procent? Fokus på ligeløn eller lavtløn? Arbejds-
miljø? Arbejdstid? Fleksibilitet? Kompetence-
udvikling?

”Lige nu fokuserer vi først og fremmest på 
dialogen med medlemmerne. Ikke så meget 
på de konkrete krav, men mere at drøfte prio-
riteringerne af de forskellige parametre,” siger 
Radiograf Rådets konstituerede formand Chri-
stian Gøttsch Hansen.

I den videre proces arbejder Radiograf Rådet 
tæt sammen med Dansk Sygeplejeråd, som i 
høj grad repræsenterer radiograferne i overens-
komstforhandlingerne. 

”Det er en stor fordel, da samarbejdet giver 
radiograferne størst mulig gennemslagskraft i for-
hold til antallet af radiografer. Men bagtæppet er 
broget, og der er mange hensyn og delinteresser 
at tage hensyn til. Vi kæmper med alt, vi har, sam-
men med vores allierede, og så vi må også være 
realistiske,” siger Christian Gøttsch Hansen.

B
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UDFORDRENDE OK24 PÅ BROGET BAGTÆPPE
HVAD TALER MAN OM I REGIONERNE?

Lars Jensen, Regionsformand,  
Radiograf Rådet, Region Syddanmark 

Hvad ser du som de primære udfordringer 
ved det kommende OK-forløb?
”Den primære udfordring bliver at få indhentet 
reallønsfaldet, samtidig med at vi også skal 
have indhentet noget af ligelønsefterslæbet”.

Hvad kan vi lære af tidligere OK-forløb?
”At det ikke bliver let at få en acceptabel aftale. 
Problemet med lønefterslæbet har været der i 
mange år uden at blive løst. Nu er den store in-
flation kommet oven i, og medlemmerne har en 
helt forståelig forventning om, at dette bliver 
der rettet op på ved OK-24.”

Hvordan vil I i din region gribe  
det kommende OK-forløb an? 
”Vi skal, hvis der bliver brug for strejken, 
ramme så effektivt, at strejken forhåbentligt 
bliver kort. Lokalt skal vi holde medlemmerne 
godt orienteret via bl.a. medlemsmøder og de 
sociale medier. Og sammen med de andre fag-
grupper i forhandlingsfælleskabet skal vi være 
klar til at arrangere demonstrationer, hvis en 
strejke eller lockout bliver aktuel”.

RADIOGRAF RÅDETS SAMARBEJDSPARTNERE

DANSK SYGEPLEJERÅD og Radiograf 
Rådet har en samarbejdsaftale, som 
bl.a. omfatter varetagelse af Radiograf 
Rådets forhandlingsopgaver i forhold til 
de offentlige arbejdsgivere. Radiograf 
Rådet fremsætter overenskomstforslag 
til Dansk Sygeplejeråd, og forhandlings-
resultaterne forelægges Radiograf Rådets 
hovedbestyrelse til godkendelse.

SUNDHEDSK ARTELLET er forhandlings- 
og samarbejdsorganisation for ca. 90.000 
beskæftigede i sundheds- og socialsektoren. 
Sundhedskartellet består udover Radiograf 
Rådet og Dansk Sygeplejeråd af Danske 
Tandplejere, Danske Bioanalytikere, Danske 
Psykomotoriske Terapeuter, Farmakonom-
foreningen, Kost og Ernæringsforbundet, og 
Danske Fodterapeuter. Sundhedskartellet er 
igen del af et større forhandlingssamarbej-
de, Forhandlingsfællesskabet. 

FORHANDLINGSFÆLLESSK ABET 
repræsenterer 565.000 ansatte i de 98 
kommuner og de fem regioner og for-
handler med de kommunale og regionale 
arbejdsgivere om generelle lønforhold, 
barsel, ferie samt medindflydelse og 
medbestemmelse. Forhandlingsfælles-
skabet har 51 medlemsorganisationer, 
som er organiseret i fem valggrupper; 
Offentligt Ansattes Organisationer, FOA, 
Forhandlingskonstellationen – Kommu-
nalt Forhandlingsfælleskab, Sundheds-
kartellet og Akademikerne.

Stinne Munthe-Brun, Regionsformand,  
Radiograf Rådet, Region Hovedstaden 

Hvad ser du som de primære udfordringer ved det  
kommende OK-forløb?
”Jeg er ret bekymret for, om fagbevægelsen formår at stå sammen. 
Nu kommer der måske ekstra penge på bordet, og det kan gøre, at 
alle bliver sig selv nærmest. Samtalen med de andre organisatio-
ner og de sidste måneders mediedækning giver indtrykket af, at det 
er den vej, det kunne gå”.  

Hvad kan vi lære af tidligere OK-forløb?
”Sammen er vi stærke. OK18 er et godt eksempel. Her stod vi 
sammen på tværs af fagorganisationer. Vi skal stå op for hinan-
dens rettigheder – også selvom de ikke berører os direkte. Siger 
vi ok til dårlige vilkår for andre, så siger vi også ok til, at det sker 
for os selv. Derudover mener jeg, at OK-forløbet og strejken i 
2008 er en evig læring. Der manglede strategi, koordination og 
kommunikation. Især til vores medlemmer”.  

Hvordan vil I i din region gribe det kommende OK-forløb an? 
”Jeg har tre fokusområder i forbindelse med en overenskomst-
forhandling. De lykkes ikke i så høj en grad, som jeg kunne 
ønske, men jeg håber, at det bare bliver lidt bedre hver gang. Det 
første er kommunikation og videreformidling til radiograferne i 
Region Hovedstaden. Det andet er at vedholde den gode dialog 
med de andre fagforeninger. Det tredje er arbejdet med nødbe-
redskaberne. Jeg synes, at vi ser for store nødberedskaber på de 
afdelinger, som er udtaget til konflikt”.

Teksten er skrevet omkring den 1. marts 2023, og der tages derfor  
forbehold for eventuelle ændringer, der er indtruffet efter denne dato.
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regeringsgrundlaget for SVM-rege-
ringen fremgår det, at regeringen 
vil prioritere styrket, klinisk forsk-
ning. Danske Regioner efterlyser i 
sit nye forskningsudspil også mere 
sundhedsforskning og bedre mulig-
heder for at bedrive netop det. Og 
Radiograf Rådet mener også, at flere 
radiografer skal have mulighed for at 
forske. 

Bag alle tre standpunkter ligger en holdning 
om, at det er godt, når en profession forsker. 
Men hvorfor egentlig? Hvorfor skal vi forske? 

Spørger man Mickael Bech, der er professor 
i sundhedsledelse og politik ved Syddansk Uni-
versitet, handler dette spørgsmål om værdien af 
forskning. 

”Der er selvfølgelig i sig selv værdi i at gene-
rere viden, og at forskning på den vis er med til 
at give indsigter, som vi kan bringe i anvendelse. 
Det er primært sådan, værdien i forskning ofte 
tænkes.”

Forskning er en  
faglig løftestang

I
      Camilla Beer Arnsberg          

 Radiograf Rådet 
 og MidJourney

Værdien af forskning afhænger dog også af 
perspektivet. Og perspektiver er der nok af, her-
under individperspektiv og samfundsperspektiv. 
Fra et professionsperspektiv som radiografernes 
handler det blandt andet om fagets evne til at 

Værdien af 
forskning kan 
belyses fra 
forskellige per-
spektiver. Radi-
ografen har talt 
med en sund-
hedsprofessor 
om, hvorfor det 
giver mening for 
en profession 
som radiogra-
fernes at be-
drive forskning. 

TEMA: HVORFOR 
SKAL VI FORSKE?

Det gør, at man kender til 
den nyeste viden og po-
tentielt oversætter den 
til egen praksis. Det er i 
virkeligheden en meget 

 vigtig funktion.
Mickael Bech, professor i sundhedsledelse  

og politik ved Syddansk Universitet.
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TEMA: HVORFOR 
SKAL VI FORSKE?

optage ny viden, forklarer 
Mickael Bech:  

”En del af at bedrive 
forskning er at være bevidst 
om og have indsigt i den vi-
densportefølje, der globalt 
set er på området. Og for 
at kunne bidrage til forsk-
ning, så er det en forudsætning, 
at man ved, hvad den nyeste viden er 
på et område, og at man holder sig opdateret. 
Det gør, at man kender til den nyeste viden og 
potentielt oversætter den til egen praksis. Det er i 
virkeligheden en meget vigtig funktion.” 

Det kan have nogle meget konkrete fordele, 
når et fag har denne funktion, mener Mickael 
Bech. Blandt andet peger han på, at man som ar-
bejdsplads og profession og er mere attraktiv for 
medarbejdere. Forskning er med andre ord også 
forbundet med udviklingsmuligheder og prestige, 
så der derfor også et fastholdelses- og rekrutte-
ringsaspekt.

”Forskning på en arbejdsplads eller i en profes-
sion er lige så meget et mindset, hvor man hele 
tiden er opmærksom på afvigelser og på forhold, 
der kan ændres og forbedres, og hvor man har 
redskaberne til systematisk at gøre dette,” uddy-
ber Mickael Bech.  

Mickael Bech har tidligere været direktør for det 
sundhedsfaglige uddannelses- og forskningsom-
råde på UCL Erhvervsakademi og Professionshøj-
skole, og derfor kender han også noget til radio-
grafprofessionen – og uddannelsen. Og især den 
hastige, teknologiske udvikling understøtter ifølge 
Mickael Bech argumenterne for at forske: 

”De digitale og teknologiske udviklinger kan 
komme til at påvirke radiograffaget i høj grad, og 
derfor er det oplagt for professionen at selv be-
skæftige sig forskningsmæssigt med eksempelvis 
de organisatoriske, kompetence- og arbejdsrutine-
mæssige implikationer.”

I sin tid som direktør på UCL oplevede Mickael 
Bech blandt andet også, hvordan tre radiografstu-
derende udviklede metoder, der kunne anvendes i 
retsmedicinsk praksis. Det står for Mickael Bech 
som et tydeligt eksempel på, hvordan uddannelse, 
forskning og praksis er nært forbundne kar: 

”Uddannelse kan medvirke til ny forskning, 
som kan påvirke praksis. Ligesom praksis kan 
medvirke til tilpasning af uddannelse eller ny 
forskning. En profession, der bedriver forskning, 
styrker altså hele den kæde og er med til at sikre, 
at viden er opdateret, når nye radiografer skal 
uddannes.”

Spørgsmålet om, hvorfor vi skal forske, hænger 
altså også nært sammen med spørgsmålet om, 
hvordan vi skal forske. Og netop sammenhængen 

mellem forskning og praksis bør være en del af 
svaret på sidstnævnte spørgsmål, mener Mickael 
Bech: 

”Hvis forskning er noget, der foregår henne ad 
gangen og er isoleret fra klinisk praksis, sker der 
ikke den vidensoverførsel og oversættelse mellem 
den globale vidensportefølje og den konkrete drift. 
Derfor er det vigtigt, at forskere indgår i et tæt sam-
arbejde eller endnu bedre tager er en del af driften.” 

Spørger man Mickael Bech, hvorfor en profes-
sion som radiografernes skal forske, er svaret altså, 
at forskning på mange måde er en faglig løftestang, 
som også kan give indflydelse på forandringer: 

”Forudsætningen for at lave forandringer er en 
parathed til at opsøge viden og håndtere ændrin-
ger. Det betyder ikke, at alle radiografer skal være 
forskere, men det vil hjælpe dem at være i miljøer, 
hvor der er nogle, der er kandidater og ph.d.’er, 
og som indgår naturligt i produktionen. Der er i 
sundhedsvæsenet et behov for at foretage hyppi-
gere og hurtigere forandringer, men det tager tid 
at optage nye teknologier og arbejdsrutiner. Men 
vi ved også, at kliniske miljøer, der bedriver forsk-
ning, er hurtigere til at optage ny viden, teknologi 
og arbejdsrutiner. Man bliver simpelthen bedre til 
at omsætte viden til konkrete måder at arbejde på. 
De efterfølgende spørgsmål om, hvor mange der 
skal forske, og hvor meget der skal forskes, kan 
man så altid diskutere”.

En profession, der bedriver forsk-
ning, styrker altså hele den kæde 
og er med til at sikre, at viden er 

 opdateret, når nye radiografer skal 
uddannes. 

Mickael Bech, professor i sundhedsledelse og politik  
ved Syddansk Universitet.



EN
 KLAR RETN

IN
G FO

R SU
N

D
H

ED
SFO

RSKN
IN

G I D
AN

M
ARK / D

AN
SKE REGIO

N
ER 2023 / SID

E 1

En klar retning for sundhedsforskning  i Danmark 
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”Flere sundhedsfaglige skal forske”
KÜHNAU: 

I et nyt udspil bedyrer Danske Regioner, at der skal bedrives mere sundhedsforskning. Men 
hvorfor og hvordan? Det har Radiografen talt med Anders Kühnau om. .

TEMA: HVORFOR 
SKAL VI FORSKE?

      Camilla Beer Arnsberg, kommunikationskonsulent            Danske Regioner

Hvordan skal man motivere flere i de 
sundhedsfaglige professioner til at 
forske?
”Forskning er ofte motiverende for de 
sundhedsfaglige medarbejdere, fordi 
det giver dem nye indsigter indenfor 
deres fagområde. I vores nyligt lanceret 
forskningsudspil ’En klar retning for 
sundhedsforskning i Danmark’ foreslår 
vi, at sundhedspersonale vil kunne for-
ske som en del af deres karrierevej”. 

 
Sundhedsforskning skal ifølge jeres 
udspil styrkes for blandt andet at løse 
arbejdskraftudfordringen og nedbringe 
ventetiderne. Hvordan skal man skaffe 
tid og ressourcer til sundhedsforsk-
ning i et sundhedsvæsen, der i forvejen 
mangler sundhedspersonale? 
”Der er flere måde at sikre sundheds-
forskning og samtidig sikre, at der 

bliver afviklet mere udskudt aktivitet 
på hospitalerne. For eksempel ved at 
oprette flere delestillinger eller andre 
kortere stipendier. En helt anden mulig-
hed er at se på, hvordan teknologien i 
højere grad kan understøtte de nuvæ-
rende arbejdsgange. Det gælder også 
på det billeddiagnostiske område for 
på den måde at frigive mere tid til både 
forskning og behandling. 

Sundhedsvæsnet er udfordret med 
længere ventetider og mangel på perso-
nale, og derfor er afvikling af udskudt 
behandling prioriteret højt, men det 
er ikke lig med, at sundhedsforskning 
ikke er vigtigt. Forskning er vigtigt - 
særligt hvis vi skal vende udviklingen 
og finde holdbare løsninger på, hvor-
dan vi kan skabe et bæredygtigt og 
fremtidssikret sundhedsvæsen på lidt 
længere sigt”. 

I hvor høj grad ser Danske Regioner en 
værdi i, at de respektive faggrupper i 
sundhedsvæsenet kan bedrive forsk-
ning på deres egne felter? 
”Forskning er meget værdifuldt, for det 
giver nye indsigter indenfor ens fagom-
råde. Samtidig er det en måde, hvorpå 
den enkelte selv bliver klogere på eget 
felt. At flere faggrupper i sundhedsvæ-
senet kan bedrive forskning på deres 
egne felter, er på den måde med til at 
forbedre blandt andet patientbehand-
lingen. Derudover er det et element i 
uddannelse og træning, som er vigtigt 
i den kliniske forskning og for at bygge 
et lærende sundhedsvæsen”. 

 
Hvordan bør de sundhedsfaglige profes-
sioner og uddannelser imødekomme og 
understøtte målsætningerne i udspillet? 
”Den største del af dansk offentlig 
sundhedsforskning foregår i sundheds-
væsenet, der også uddanner de sund-
heds- og fagprofessionelle i samarbejde 
med videns- og undervisningsinstitu-

ANDERS KÜHNAU
Født 1981. 

Cand.scient.pol fra Aarhus Universitet. 

Medlem af regionsrådet i Midtjylland for
 Socialdemokraterne siden 2006,  

herunder som regionsformand siden 2018. 

Desuden formand for Danske Regioner 
siden marts 2022.  

DANSKE  
REGIONERS 
FORSKNINGS- 
UDSPIL
Den 9. febru-
ar 2023 udgav 
Danske Regioner 
udspillet ”En 
klar retning for sundhedsforskning i 
Danmark”. 

Udspillet er funderet i tre overordne-
de målsætninger: 

•  Styrket sundhedsforskning: Der 
skal frigives flere ressourcer til 
sundhedsforskning fra blandt an-
dre regionerne og staten. 

•  Sundhedsforskning til gavn for alle: 
Mere overblik over forskning, mere 
patient- og borgerinddragelse og 
mere implementering af forsk-
ningsresultater. 

•  Bedre vilkår for forskerne: Hurtige-
re sagsbehandling, mere adgang til 
data, mere rådgivning. 

Du kan læse hele udspillet  
på regioner.dk – eller ved at 
scanne QR-koden. 

tionerne. Derfor er sundhedsfaglige 
professioner og uddannelser også helt 
afgørende for realiseringen af alle mål-
sætningerne i udspillet.

For eksempel er et kardinalpunkt 
i udspillet, at vi styrker forskningen 
til gavn for alle og sikrer forskning 
indenfor mere oversete områder. Det 
kan kun ske, hvis de sundhedsfaglige 
professioner og uddannelser også un-
derstøtter denne ambition, og er med 
til at skabe de ramme, der skal til for at 
skabe nye og spirende forskningsmil-
jøer i samarbejde med regionerne”.   



TEMA: HVORFOR 
SKAL VI FORSKE?

Hvorfor skal vi forske? Medlemmer af Radiograf Rådets forskningsnetværk 
fortæller, hvad de forsker i, hvorfor de er fagligt stolte af det,  
og hvorfor de ser det som et problem, at der ikke  
er flere radiografer, der forsker.

DERFOR FORSKER VI

FORSKNINGSNETVÆRKET
Netværket blev etableret af Radiograf 
Rådet i 2018 og består af medlemmer, 
der har en ph.d., er ph.d.-studerende el-
ler er godkendt til at påbegynde en ph.d. 
Netværket har lige nu 18 medlemmer. 

Formålet med netværket er blandt andet 
at udbrede kendskabet til radiografisk 
forskning og ph.d.-arbejdet og at rådgive 
øvrige medlemmer af Radiograf Rådet om 
disse og relaterede emner. 

FORSKNINGSNETVÆRKET  FORTÆLLER: 

DERFOR FORSKER VI
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           Radiograf Rådet og MidJourney             Privatfoto



DERFOR FORSKER VI K AREN BRAGE 
lektor, UCL Erhvervsakademi  

og Professionshøjskole. vice chair i 
forskningsnetværket.

”Jeg har et bredt interessefelt indenfor 
radiografien, men de fleste af mine publika-
tioner har ultralyd som omdrejningspunkt. 

Kommende større projekter ligger for nuvæ-
rende indenfor strålebeskyttelsesområdet.

Jeg begyndte at forske, fordi jeg først og 
fremmest ønskede at bidrage til fagfeltet 
ved at udforske nye idéer og koncepter, 

men derudover mener jeg også, at radiogra-
fisk forskning kan hjælpe med at løse sam-
fundsmæssige problemer og udfordringer.

Jeg er særlig stolt af, hvordan jeg og mine 
kollegaer på UCL lykkes med at forske sam-
men med studerende. Studerende bidrager 
ofte med innovative idéer og perspektiver, 

og de tvinger mig til at tænke over mine 
egne tilgange og metoder til forskning. 

Desuden giver det mig stor glæde at bidrage 
til deres udvikling og vækst.

Min største bekymring for den begrænsede 
forskning indenfor radiografien er risikoen 

for manglende innovation og udvikling i 
vores fag. Derudover kan det manglende 

forskningsengagement betyde, at radiogra-
fer ikke har den samme status og indflydel-

se på deres fag sammenlignet med andre 
grupper af sundhedspersonale, som er mere 

aktive i forskning.

Radiografer, der er involveret i forskning, 
kan bidrage til at udvikle og implementere 
nye metoder, hvilket kan forbedre kvali-
teten af diagnostik og behandling. Flere 

forskningsaktive radiografer vil formentlig 
også tiltrække en større andel af ressour-
cestærke studerende, hvilket kan bidrage 

til, at faget løftes. 

Der er flere områder, der er behov for at 
afdække forskningsmæssigt. Helt centralt 

er selvfølgelig den kunstige intelligens’ 
rolle indenfor radiografien, men derudover 

mener jeg også, at vi bør forske langt mere i 
de humanistiske aspekter herunder patient-

oplevelse”.

SUSANNE HOLM 
lektor, UCL Erhvervsakademi  

og Professionshøjskole.

”Jeg har særligt beskæftiget mig med den huma-
nistiske dimension af radiografien i forhold til 
patienter og radiografers oplevelser af billed-

diagnostiske undersøgelser - med særligt fokus 
på omsorg.

Jeg er blandt andet motiveret af mit eget behov 
for professionsrelevante, forskningsbaserede 

referencer i min undervisning indenfor de huma-
nistiske fag. Hidtil har radiografien lånt teorier 
fra sygeplejefaget, men de mangler at forholde 
sig til teknologien som en medspiller, hvilket er 

præmissen for at udøve radiografi.

Jeg er særligt stolt af at have fundet nye begre-
ber til at anskue radiografien med. Eksempelvis 

’Radiografikunsten’, som beskriver balancen 
mellem den naturvidenskabelige og den humani-
stiske dimension af faget. Eller ’Tinkering’, som 

er et begreb for omsorg i radiografisk praksis, og 
’Liminalitet’, som er et begreb for den position i 
mellem to eksistenstilstande, som patienter ved 
billeddiagnostiske undersøgelser befinder sig i.

Der er et stort behov for forskning, særligt 
indenfor den humanistiske dimension. Tekno-

logien udvikler sig med høj hastighed, og det er 
vigtigt at undersøge, hvordan vi mennesker til-

passer - eller ikke tilpasser - os denne udvikling.

Mere forskning vil forhåbentlig medføre, at vi 
kommer til at høre mere til menneskets stemme 

i radiografi. Både patienten, de pårørende og 
radiografernes”.

FORSKNINGSNETVÆRKET  FORTÆLLER: 

DERFOR FORSKER VI
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MALENE ROLAND VILS PEDERSEN 
forskningsradiograf, røntgenafdelingerne 

Sygehus Lillebælt. Lektor og viceinstitutleder, 
Institut for regional sundheds- 

forskning, Syddansk Universitet.

”Jeg har forskningsmæssigt særligt beskæftiget 
mig med ultralyd, cancerdiagnostik, MR-diffu-
sion og ultralydselatografi samt forskning om 

beskrivende radiografer.

Jeg blev selv motiveret til at forske, fordi jeg 
havde et stort ønske om at fordybe mig i områ-
der, hvor der mangler viden. Og fordi jeg kunne 
få lov til at arbejde med hele processen - altså 

både idé, udførelse og artikelskrivning.

Jeg synes, at der er god grund til at være stolt, 
når forskning er med til at udvikle eller repræ-

sentere vores fag. Blandt andet har jeg seks ar-
tikler, som indgår i internationale guidelines - tre 

af mine artikler er med i internationale guide-
lines omkring follow-up indenfor testikelkræft 

– og tre andre er med i internationale guidelines 
omkring  polypper af galdeblærepolypper. 

Jeg er også stolt af at være den første radiograf, 
som er blevet interviewet af Dagens Medicin 

omkring resultater fra et CT-studie. Jeg har vun-
det flere internationale forskningspriser, f.eks. 
Best Abstract ECR 2022, to gange vundet Best 

Poster-præsentation, udnævnt til Young investi-
gator Award og haft en æresforelæsningen Hans 

Henrik Holm-foredraget ved Euroson.

Derudover så anser jeg det for en vigtig opga-
ve at hjælpe radiografer i gang med at forske. 
Det er nemlig et problem, at vi ikke har bedre 
muligheder for at forske. Vi mangler en kandi-

datuddannelse. Vi mangler lønmidler. Vi mangler 
karrierespor. 

Der er mange fordele ved at få radiografer i gang 
med at forske. Vi får fokus på radiografien som 
fag, og vi får udviklet vores fag. Det er radiogra-

fer, der skal forske i radiografi - ikke læger og 
fysikere. Selv ser jeg et særligt behov for at få 

afdækket radiografer motivation til at gå i gang 
med at forske og/eller deltage i projektarbejde. 

Men også ultralydsradiografers forhold”.

ANNE DORTE BLANKHOLM 
klinisk specialist og forsker,  
Aarhus Universitetshospital. 

”Jeg har blandt andet beskæftiget mig med patientsikkerhed, MR-sikkerhed, 
utilsigtede hændelser, optimering af MR-angiografier uden anvendelse af 

kontraststoffer, udvikling af MR-metoder til nyretransplantationspatienter 
og levende nyredonorer uden anvendelse af kontraststoffer såvel som evalu-

ering af røntgenoptagelser med henblik på at reducere stråledosis. 

Min motivation til at forske kom i første omgang fra min nysgerrighed og et 
ønske om at gøre det bedre for patienterne. Jeg indgik i forskningsprojekter, 

hvor jeg bidragede på flere fronter, så jeg tænkte ’hvorfor forsker jeg ikke 
selv? Det kan jeg da lige så godt!’. Der var så mange ting, som vi kunne gøre 

bedre og blive klogere på.

Jeg er særligt stolt af mit ph.d.-projekt, hvor vi blandt andet fandt en metode 
til at undersøge nyrer og nyrekar på nyredonorer uden anvendelse af kon-

traststoffer og uden anvendelse af røntgen. Derudover er jeg meget glad for 
at have lavet dokumentation af, at vi underrapporterer utilsigtede hændel-

ser, og identificeringen af prædiktorer for utilsigtede hændelser i MR. 

Der er behov for, at fagfolkene forsker. Det er kun radiograferne, der kan se 
sammenhængen mellem patienterne og teknologien i vores arbejde. For at 
kunne udvikle vores profession er der behov for evidensbasering, og for at 

kunne forske med høj kvalitet er det vigtigt med den rette uddannelse. 

Der er andre professioner, der gerne vil forske indenfor vores område, men vi 
får ikke det optimale udbytte for patienter eller radiografer, hvis ikke vi selv 

er en af de drivende kræfter i forskningen. 

Der er en række spørgsmål, vi selv bør besvare forskningsmæssigt. Hvor 
kan kunstig intelligens bidrage positivt ind i radiografien? Hvordan sikrer vi 
kvalitet og uddannelse indenfor radiografien, når der er personalemangel? 
Hvordan sikrer vi feedback på kvaliteten i vores arbejde, så vi kontinuerligt 

bliver bedre?”.

TEMA: HVORFOR 
SKAL VI FORSKE?



LAHILA FANTA DIABY 
adjunkt og ph.d.-studerende,  

Professionshøjskolen UCN. 

”Forskningsmæssigt har jeg tidligere 
beskæftiget mig med både kvantitative 

og kvalitative projekter i sundheds-
væsenet. På nuværende tidspunkt har 

jeg valgt at have fokus på radiogra-
fers kernefaglighed, og herigennem 
hvordan radiografer træffer kliniske 

beslutninger i praksis.

Min motivation for at forske stammer 
fra min tid som radiograf i klinisk 

praksis, hvor jeg så mange muligheder 
for udviklings- og kvalitetstiltag, som 

kunne styrke og udvikle vores fag.

Som adjunkt er jeg særligt stolt, når 
jeg kan motivere de studerende til at 

interessere sig så meget for forskning, 
at de efter endt uddannelse vælger at 
tage en kandidatuddannelse med hen-
blik på at bedrive forskning indenfor 

vores fag.

Personligt er jeg særligt stolt af at 
have sat mere fokus på kvalitativ 

forskningsmetode, som også er en vig-
tig del af radiografien, men som ikke 

fylder i samme grad som den kvantita-
tive forskning.

Derudover bør det radiograffaglige 
perspektiv og radiografers rolle bør 
inddrages og repræsenteres mere i 

forskningen. Radiografers manglende 
forskning indenfor vores felt kan gøre 
vores profession og praksis fastlåst. 
Ved forskning kan der frembringes ny 
viden, som kan udvikle professionen, 
så den tilpasses den hurtige tekno-

logiske udvikling og de demografiske 
forandringer der i befolkningen, for 

dermed at øge behandlingskvaliteten 
for patienterne.

Hvis jeg konkret skal vælge et emne, 
der særligt er et behov for at forske 

i, vil det være kunstig intelligens’ 
påvirkning på vores kernefaglighed og 
kernekompetencer, samt hvad dette 
kommer til at betyde for vores fag i 
fremtid. Derudover er der behov for 

mere forskning i kommunikation mel-
lem radiografer og patienter, herunder 

forskning i risikokommunikation”.

SIMON LYSDAHLGA ARD  
forskningsradiograf, Esbjerg Sygehus  
Røntgen, Scanning og Nuklearmedicin.

”Jeg forsker hovedsageligt i kunstig intelligens til brug 
i radiografien og automatisering af kvalitetssikring og 

beslutningsstøtte hos radiografer.

Gennem min forskning kan jeg bidrage med ny viden 
til feltet, til gavn for andre forskere, sundhedsudby-
dere og patienter. Mere konkret, er jeg motiveret af 

idéen om at automatisere dele af radiografens arbejde 
gennem kunstig intelligens til beslutningsstøtte ved 

konventionelle radiografiundersøgelser.

Jeg er begejstret over at have bidraget med to syste-
matiske meta-analyser indenfor Dual Energy CT og 

kunstig intelligens, og jeg er utrolig stolt af det arbej-
de, mine kolleger og jeg har præsteret. Vores forskning 
og analyser har givet værdifuld indsigt i begge emner.

Mangel på forskningsradiografer kan gøre vores forsk-
ning mere udfordrende, fordi der er en begrænset 

mængde tilgængelige data, problemer med generalise-
ring af resultater, potentielle bias og en begrænsning i 
muligheden for at bygge videre på tidligere forskning. 

Ved at øge antallet af forskere, der arbejder med 
radiograffaglig forskning, kan vi skabe et bredere 
perspektiv, hvor flere forskere er involveret. Flere 

forskere kan dele arbejdsbyrden og samarbejde om 
forskellige aspekter af forskningen, hvilket fører til 

hurtigere gennemførelse af projekter. 

Jeg ser især et behov for at få afdækket to områder 
forskningsmæssigt. Det ene er vedtagelse af dosis-

besparende protokoller ved CT og implementering af 
sygdomsspecifikke protokoller, som kan hjælpe med 

at minimere strålingseksponering for patienter, samti-
dig med at vi forsøger at opretholde den diagnostiske 

nøjagtighed. Det andet er brugen af kunstig intelligens 
til forbedring af billedkvaliteten og støtte i beslut-

ningstagning, som kan øge nøjagtigheden af diagnoser 
og reducere behovet for gentagne optagelser”.

FORSKNING  
BLANDT DANSKE  

RADIOGRAFER
I takt med at flere danske radi-
ografer deltager i forsknings-

projekter, er der også flere 
radiografer på forfatterlisterne 
til publicerede, videnskabelige 

artikler. 

I 2020 var der således 26 dan-
ske radiografer, der bidrog som 
forfattere på i alt 43 publice-
rede, videnskabelige artikler. 

I 2021 var der 43 danske 
radiografer, der bidrog til i alt 

54 publicerede, videnskabelige 
artikler i 32 forskellige peer 

reviewed tidsskrifter. Heraf var 
20 førsteforfattere. 

Region Syddanmark var i 2021 
den mest produktive region 

med i alt 33 artikler, mens Re-
gion Hovedstaden bidrog med 
16. Region Midt og Nordjylland 

bidrog med de resterende. 

Emnemæssigt behandlede ar-
tiklerne både tekniske aspek-
ter af forskellige modaliteter, 
patientperspektiver og sågar 

dyrestudier, hvor radiografi har 
indgået i designet. Tidsskrif-
tet Radiography var det mest 

populære at publicere i med 14 
artikler fra danske radiografer, 

men mange artikler er pub-
liceret i diverse radiologiske 
tidsskrifter. Desuden var der 
artikler, der blev publiceret i 

tidsskrifter, der ikke har radio-
grafi eller radiologi som direkte 

fokus, f.eks. kardiologiske og 
cancerrelaterede tidsskrifter. 
Nogle få artikler har udeluk-
kende radiografer på forfat-
terlisten, mens de fleste er 

tværfaglige og med deltagelse 
fra flere institutioner og/eller 

afdelinger. 

Kilde: Opgørelse foretaget af Bo 
Mussmann, forskningsradiograf, 

lektor, Ph.d., OUH og SDU, og Janni 
Jensen. forskningsradiograf, post-

doc, Ph.d., OUH og SDU.

Se hele listen over publikatio-
nerne på Radiograf.dk – eller 

scan QR-koden.
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TEMA: HVORFOR
SKAL VI FORSKE?

PERSPEKTIV FRA ANDRE PROFESSIONER: 

Sådan gavner forskning vores fag

”Forskning udvikler vores fag, fordi det 
bidrager til at belyse fagspecifikke og 
tværdisciplinære problemstillinger. Især 
den praksisnære og anvendelsesoriente-
rede forskning skaber også samarbejde 
mellem praksis og forskning, fordi pro-
blemstillingerne tager udgangspunkt i 
det kliniske. 

Vores forskning er også med til 
at kvalificere vores uddannelse 
og undervisning, fordi det under-
støtter, at de studerende lærer 
at anvende forskning i deres 
praksis. De lærer at stille kliniske 
spørgsmål, at søge og forstå forsk-
ningslitteratur og ikke mindst at imple-
mentere det. På den måde er de selv med 
til at fremme en evidensbaseret praksis. 

Vi skal anvende relevant forskning, 
uanset hvem der har lavet det. Men der 

er også en værdi i, at vi selv forsker. Både 
sygeplejersker og radiografer er en del af 
en biomedicinsk tradition, hvor især det 
lægefaglige område har domineret – også 
forskningsmæssigt. Men vi har hvert vores 
genstandsfelt og vores egne vinkler, og det 
er vi selv bedst til at forske i. 

For nogle sygeplejersker er forsk-
ning som en karrieremulighed 
absolut attraktivt. Men mine erfa-
ringer siger mig, at det er et fåtal, 
der søger ind i faget for at forske. 

Jeg oplever, at en del studerende 
efter endt uddannelse vender tilbage 

og spørger ind til videreuddannelse og 
forskningsverdenen. Men det er en lille 
procentdel, og det skal det også være. 
Sygeplejersker skal primært være dygtige 
klinikere, men de skal kunne anvende 
forskning og arbejde evidensbaseret”.  ■

”Først og fremmest handler værdien af forsk-
ning om, at vi skal sikre, at de fysioterapeutiske 
indsatser, vi tilbyder borgere og patienter, har 
en effekt på det problem, de henvender sig med. 

Vores fag handler om at holde mennesker i 
bevægelse med bedst mulige funktionsevne. 
Her spiller forskning en afgørende rolle i 
forhold til at dokumentere, hvad der virker til 
hvem og hvorfor. Dette indebærer en bred vifte 
af forskning. 

Derudover er det vigtigt, at det er faget selv 
der bedriver forskning, fordi det ’smitter’ posi-
tivt af på hele faggruppen. I mit tætte daglige 

samarbejde med udviklingsterapeuter, 
forskningsassistenter og klinikere 

fremmer vi evnen til at tænke 
mere kritisk og reflekteret, og vi 
fremmer kompetencerne til sy-
stematisk udvikling af egen prak-

sis i hele afdelingen. Jeg oplever 

Flere andre sundhedsfaglige professioner har længere traditioner for forskning i eget gen-
standsfelt, end radiograffaget har. En sygeplejerske, en fysioterapeut og en bioanalytiker 
fortæller, hvorfor de mener, forskning udvikler deres fag.

”Sygeplejersker skal være dygtige klinikere, der kan  
arbejde evidensbaseret”

”Det smitter af på hele faggruppen, når fysioterapeuter bedriver forskning”

BODIL BJØRNSHAVE NOE
Sygeplejerske, docent ved Univer-
sity College Syddanmark. Medlem 

af redaktionspanelet for magasinet 
Fag & Forskning, Dansk  

Sygeplejeråd. 

NANNA ROLVING
Fysioterapeut, forsk-

ningsleder for Fysio- og 
Ergoterapi ved Aarhus 
Universitetshospital, 
lektor ved Institut for 

Folkesundhed, Aarhus 
Universitet. 

      Camilla Beer Arnsberg, kommunikationskonsulent            Privatfoto

samtidig, at dette for mange klinikere fremmer 
motivationen for at arbejde med eget fag såvel 
som deres arbejdsglæde og nysgerrighed.

I vores afdeling får mange medarbejdere lov 
til at deltage i forsknings- og udviklingsarbejde, 
fordi funktionslederne og afdelingsledelsen 
prioriterer det højt. Det er helt tydeligt, at når 
medarbejderne får lov at være en del af dette, 
begynder de selv at komme til mig og spørge 
til ’hvordan kunne man undersøge, hvad det 
betyder for vores patienters funktionsevne 
at…’ eller ’hvordan kan vi være sikre på at den 
målemetode, vi bruger til at måle x er sikker og 
pålidelig?’.

Jeg tænker, at det giver en stærk fagidentitet 
og respekt for eget fag, at et fag selv bedriver sin 
egen forskning. Når man selv er med til at sætte 
en dagsorden omkring, hvad ens profession er 
og kan, indgyder man en stærk samhørighed og 
faglig stolthed i professionen”. ■

           Radiograf Rådet og MidJourney             Privatfoto
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”Det er essentielt for patienter og aktører generelt 
i det danske sundhedsvæsen, at forskning priorite-
res på lige fod med driftsafvikling og uddannelse. 
Den nye evidensbaserede viden skal løbende im-
plementeres og drive nye, vigtige opgaveløsninger 
frem til gode for udredning og patientbehandling. 

Bioanalytikere er, som alle andre faggrupper, 
specialister med deres profession, og de arbej-
der indenfor en lang række faglige områder, der 
løbende udvikles med baggrund i forskningsre-
sultater. Det er en nødvendighed for den faglige 
udvikling og værdifuldt for sundhedsvæsenet, at 
bioanalytikere bidrager med deres viden og erfa-
ringer via forskningsresultater - både for de snære 
faglige områder, men også i større 
tværfaglige sammenhænge. 

Udvikling af bioanalytikerfaget 
er i høj grad bundet i ledelserne på 
de enkelte afdelinger. Ledelserne 
skal tilskynde personalet til at 
være nysgerrige og stille spørgsmål 
til praksis og så få lov til at afprøve 
alternative muligheder. Kun ved, at ledelserne be-
slutter sig for at fokusere yderligere på udvikling 
og forskning samt kompetenceudvikling, vil pro-
fessionens praksis udvikle sig positivt og i højere 
tempo.

Der er ingen tvivl om at forskning indenfor 
bioanalytikerprofessionen har betydning for bio-
analytikernes selvforståelse og deres ønske om 
accept fra andre professioner i sundhedsvæsenet 
for deres arbejde. Det er vigtigt, at man er en del 
af et identitets- og fagligt fællesskab, der er delvist 
afgrænset til deres specialistviden, og som for-
venteligt bliver brugt i de sammenhænge, hvor det 
giver mening. 

Bioanalytikere der bedriver forskning, er front-
løbere og rollemodeller for nye generationer. De 
sætter retning for udvikling af professionen og 
fastholder med deres forskning vigtigheden af 
professionen”. ■

”Bioanalytikere, der forsker, er  
rollemodeller for nye generationer”

PETER BÖHM
chefbioanalytiker, 
afdeling for genetik, 
Rigshospitalet. For-
mand for Laboratorie-
medicinsk Selskab for 
Bioanalytikere.
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TEMA: HVORFOR 
SKAL VI FORSKE?

 ”JEG GIDER IKKE 
FORSKE I  NOGET, 
DER IKKE GØR  
EN FORSKEL”



Steen Schack 
foreslog, at jeg 
skulle tage en 
ph.d., men det 
mente jeg ikke, 

jeg kunne. Det er 
kun for de ’kloge’, 

mente jeg.
Helle Precht
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ost influential  
radiographer. Sådan 
lød overskriften, 
hvorunder Helle 
Prechts navn stod, 

da radiologisiden AuntMinnie Europe i decem-
ber 2022 offentliggjorde semifinalisterne til 
2023-priserne.

Helle Precht vidste det bare ikke selv, førend 
hun begyndte at modtage mails fra kolleger fra 
ind- og udland, der gjorde hende opmærksom 
på det. 

”Jeg anede ikke, at jeg var på listen. Det er 
normalt englænderne og irerne, der er meget 
toneangivende – blandt andet fordi de har en 
meget længere historie og tradition for ud-
dannelse og forskning i radiografi. I Danmark 
træder vi stadig de første skridt,” lyder det fra 
Helle Precht. 

Da vinderne af EuroMinnies blev offentlig-
gjort i begyndelsen af februar 2023, var det 
ikke Helle Precht, der løb med titlen. Alligevel 
ser hun sin nominering som udtryk for, at man 
også i udlandet begynder at få øjnene op for den 
danske måde at tænke velfærd på, hvor ligheds-
principper den patientcentrerede tilgang fylder 
meget, og hvor vi står stærkt i det tværfaglige 
samarbejde.

Ifølge Helle Precht har dansk forskning i radi-
ografi nemlig virkelig noget at byde på – blandt 
andet fordi den som oftest er forankret i praksis: 

”Mange forskere i England og Irland er ude-
lukkende tilknyttet universiteterne. I Danmark 
er det helt anderledes. Og jeg er personligt glad 
for, at jeg er tilknyttet både klinikken, uddan-
nelsen, forskningscenteret og universitetet. Jeg 
får indblik i hele paletten og kan inddrage flere 
relevante parter, som kan gøre forskning mere 
relevant,” siger Helle Precht. 

Helle Precht selv havde ikke forskerdrømme, 
da hun blev radiograf. Efter at have arbejdet 
som radiograf i tre år, søgte hun en ledig stilling 
som underviser på radiografuddannelsen i 
Odense. Hendes chef på det tidspunkt, uddan-
nelsesleder Steen Schack, spurgte hende efter 
et par år til en medarbejderudviklingssamtale, 
hvor hun ville være om fem år. 

”’I hvert fald ikke her,’ fløj det ud af mig. Til 
den tid ville jeg nok kede mig, mente jeg, men 
jeg vidste ikke, hvad jeg så skulle finde på. 
Steen Schack foreslog, at jeg skulle tage en 
ph.d., men det mente jeg ikke, jeg kunne. Det er 
kun for de ’kloge’, mente jeg. Jeg gik hjem til min 
mand, der er økonom, og han var meget klar i 
sin udtalelse om, at det var for dumt at sige nej 
til. På den måde har min vej i høj grad været 
lagt efter interesser og muligheder. Jeg har fulgt 
flowet, taget de muligheder der bød sig, ikke væ-
ret bange for at starte noget nyt op, og så har jeg 
været heldig, at der har været et flow at følge,” 
fortæller Helle Precht. 

Helle Precht begyndte selv at forske, fordi hun kedede sig. 
I dag mener hun, at der bør bedrives langt mere forskning 
af radiografer i radiografi. Men kun, hvis forskningen bliver 
formidlet og er virkelighedsnær. 

      Camilla Beer Arnsberg, kommunikationskonsulent              Pia Ry

M
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TEMA: HVORFOR 
SKAL VI FORSKE?

I dag er en typisk uge for Helle Precht splittet 
mellem ansættelse på tre arbejdspladser, fem 
afdelinger og et væld af funktioner, hvor hun 
blandt andet, forsker, underviser, vejleder, leder 
og formidler.

”Meget af det, jeg laver, handler om at skabe 
mulighed for forskning ved at strukturere, finde 
fondsmidler, skabe netværk og hjælpe de yngre 
videre i deres karrierer. På den måde beskæf-
tiger jeg mig efterhånden i højere grad med 
forskningsledelse frem for min egen forskning. 
Men ikke udelukkende. Jeg holder krampagtigt 
fast i også at forske selv, fordi jeg elsker det."

Forskningsmæssigt har Helle Precht beskæf-
tiget sig med mange afkroge af radiografien 
– fra børnetandlæger, retsmedicin, hoftedyspl-
asi hos hunde til udnyttelse af softwaremulig-
heder. Det, der dog mest kendetegner hendes 
forskning, er det, hun kalder ”den traditionelle, 
radiografiske tankegang” – nemlig at optimere 
billedkvaliteten og, hvis relevant, reducere 
stråledosis. 

Som forsker kan man dog også komme langt 
væk fra den praksis, man oprindeligt er ud-
sprunget af. Derfor hopper Helle Precht engang 

HELLE PRECHT

Født i 1979

Uddannet radiograf, 2003

Diplom i digital radiografi og pædiatri, 2007

Kandidat i sundhedsvidenskab med speciale  
i radiografi, Norge, 2009

Ph.d. med speciale i hjerte-CT, 2015

AKTUELLE ANSÆTTELSER OG POSTER: 

Lektor, Institut for Regional  
Sundhedsforskning (IRS), SDU

Docent, Anvendt Sundhedsforskning, UCL 

Undervisningslektor,  
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Censor i radiografisk censorkorps i Danmark

i mellem i uniform og går med ud i rum. Og der 
bliver det tydeligt for hende, hvordan hun som 
radiograf er kommet langt væk fra håndværket: 

”Mange procedurer og modaliteter ændrer 
sig så hurtigt, at det er svært at følge med. At 
være forsker er noget andet end at være klinisk 
radiograf. Jeg ville skulle have oplæring, hvis 
jeg skulle være klinisk radiograf igen. Da jeg 
blev ansat som lektor i Kolding, så nogle af mine 
kolleger mig som en guru. Men ret hurtigt finder 
de ud af, at det ikke er tilfældet. Når vi arbejder 
sammen i klinikken og de spørger mig, om jeg 
vil lægge en venflon, må jeg jo sige nej, for det 
kan jeg ikke. Det kan de godt blive overraskede 
over, men det er jo blandt de ting, jeg ikke har 
lært, da det kun var lægerne, der måtte det, da 
jeg var klinisk ansat.”

For Helle Precht er det derfor også med til at 
understrege, hvor vigtigt det er, at forskningsud-
viklingen i radiografi er rodfæstet i klinikken. At 
mennesker, der er omdrejningspunktet i klinik, 
også bør være involveret i forskning, og at forsk-
ning er noget, der skabes i tæt samarbejde med 
praksis: 

”Forskning er vigtigt, men man bliver nødt 

Forskning 
er vigtigt, 
men man 

bliver nødt 
til at have 

respekt  
for dem,  
der står i 
klinikken. 
De er de 
vigtigste.  
Vi andre  
er bare  

krymmel.
Helle Precht



Som  
forsker kan 
man få en 

artikel i det 
prestigefyldte 

Nature,  
men hvis  

forskningen 
ikke bliver 
brugt eller 
implemen-
teret, er det  
i min optik 
ligegyldigt.

Helle Precht
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til at have respekt for dem, der står i klinikken. 
De er de vigtigste. Vi andre er bare krymmel. Vi 
skal altid have klinikken som vores nærmeste 
samarbejdspartner, og alt, vi laver, bør være 
anvendelsesorienteret. Jeg gider ikke forske i 
noget, der ikke gør en forskel, det skal løse et 
problem og give mening for nogen - og allerhelst 
patienten,” siger Helle Precht. 

Forskning skal altså ikke være til alene for 
forskningens skyld, mener Helle Precht. Og det 
skal man som radiograf, der bevæger sig ud i 
forskning, selv være bevidst om, for nogle af 
de formelle rammer omkring forskning mod-
arbejder netop praksisnærheden, mener Helle 
Precht:

”Som forsker bliver du vurderet på blandt an-
det det såkaldte H-index og andre tal, som skal 
sige noget om din indflydelse ud fra de tidsskrif-
ter, du er publiceret i. Men vurderingen hand-
ler ikke om studiernes effekt og virkning. Som 
forsker kan man få en artikel i det prestigefyldte 
Nature, men hvis forskningen ikke bliver brugt 
eller implementeret, er det i min optik ligegyl-
digt. Forskningsformidling er mindst lige så 
vigtigt som forskningen selv. Men hvis formid-

Historisk set var forskere nogle, man sjældent så, og 
den generelle opfattelse på universiteterne var en 
undren over, hvad de bedrev. 

I 1990’er skete der en revolution, og det blev et 
krav, at forskere skulle publicere deres viden. Men 
snart blev det klart, at det var vanskeligt at sammen-
ligne forskerne og måle deres videnskabelige niveau.

Herved startede ”new public management” eller 
publiceringsparadigmet. Med kravet om at publicere 
fokuserede universiteterne på videnskabelige artikler 
i internationale peer reviewede tidsskrifter. 

Impact factor på videnskabelige tidsskrifter blev 
opfundet, da bibliotekarer skulle indkøbe tidsskrif-
ter, og man ønskede et mål for, hvordan kvaliteten af 
disse var. 

Samtidig blev også H-index opfundet, da det nu var 
muligt via tal at sammenligne forskerne mod hinanden. 
En enstrenget publiceringsstrategi var skabt, og nogle 
kalder det et ”dobbelthovedet monster”. 

På den ene side skal forskeren levere et højere antal 
videnskabelige artikler, som danner grundlag for, hvor-
vidt man kommer videre i en forskningskarriere, og på 
den anden side har vi hele industrien bag artiklerne. 

Elsevier og Springer er nogle af de største forlag, 
der bedriver tidsskrifter, hvor videnskabelige artikler 
publiceres. Deres indtægter er hver især større end 
Amazons, og omkring 70 % af disse penge stammer 
fra offentlige institutioner. 

Forlagene tjener penge på, at institutioner som ud-
dannelser, hospitaler og universiteter køber sig adgang 
til artiklerne, andre forskere vurderer (peer review) 
artiklerne, og forfatterne får publiceret deres arbejde.

ling handler om forskerens position, kommer vi 
længere væk fra, at forskning skal ud at leve og 
hjælpe folk.”

Ifølge Helle Precht er der både behov for 
og gavn af forskning i radiografi. Men fordi så 
relativt få radiografer i Danmark forsker, er det, 
mener hun, svært at forskningsmæssigt dække 
bredden af radiografi. 

Det skaber tilmed, tilføjer hun, en ulighed 
i forhold til andre sundhedsprofessionelle 
faggrupper – blandt andet i forhold til at være 
repræsenteret i forskellige råd og beslutnings-
organer. Hun er derfor heller ikke i tvivl, hvorfor 
flere radiografer bør forske i radiografi:  

”Fordi vi skal udvikle vores fag og deltage på 
lige linje med læger og andre i faglige diskussio-
ner. Der er masser af potentiale for mere forsk-
ning i Danmark. Forskning skal blandt andet bi-
drage til at kvalitetssikre det, vi gør hver dag. Vi 
har også set i andre lande, at hvis radiograferne 
ikke selv gør det, kommer der andre og overta-
ger. Hvis vi selv vil udvikle faget og teknologien, 
skal vi følge med. Og så skal vi huske på kernen. 
Det, vi laver, skal være til gavn for en patient – 
ellers skal vi ikke lave det”.

FORSKNING LEVER FØRST, NÅR DEN ER FORMIDLET   /////   AF HELLE PRECHT

Kravet om antal af publikationer stiger, og 
forskerne har ikke tid til at skrive mere populære 
artikler, der er forståelige for klinikerne eller hr. 
og fru Jensen. Forskning bliver til forskning, da 
det er, hvad tidsskrifterne vil have og ikke altid for 
forskningens skyld. 

Forskningen har gennem de seneste årtier bevæ-
get sig op i det, der kaldes elfenbenstårnet. Men en-
delig er der nu i 2020’erne en modgående tendens. 
Forskning skal gøre en forskel, forstås og anvendes. 

Politikerne begynder at prioritere midler til forsk-
ning, hvor der mangler viden og gør en forskel. Jour-
nalister skriver om borgere/patienter, der mangler 
viden om den viden, der skabes. Citizen science 
(borgervidenskab) udbredes, og flere projekter 
laves i et samarbejde med borgeren. 

Meningen er at forstå borgernes behov og sam-
tidig få borgeren til at kende forskerne. Selv EU, 
der også er en stor kilde til fondsmidler, begynder 
at kigge væk fra H-index og mod en mere kvalitativ 
vurdering af kvalitet, hvor al formidling tæller. 

Det forventes at forskningsresultater og viden 
formidles andre steder end i videnskabelige tids-
skrifter. Ligeledes har andre fonde mere og mere 
fokus på kommunikation ud i praksis, inddragelse af 
borgere og klinikere for at sikre, at forskningen er 
relevant, og at resultaterne kommer i spil. 

På denne baggrund er det endelig blevet en priori-
tet at kommunikere udviklings- og forskningsresul-
tater til blandt andre klinikere i et forståeligt sprog 
og at udbrede resultaterne, så de kan gøre gavn ude 
ved patienterne. 
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I hvor høj grad er du motiveret til at forske? Sådan er danske radiografer 
blevet adspurgt i et mindre studie. Der er nemlig både potentiale og pro-
blematikker ved at få danske radiografer i gang med at forske, lyder det 

fra forskeren bag studiet. 

Vil radiograferne have 
fingrene ned i forskning? 

Der er mange 
ting i vores fag, 

der er blevet 
klinisk praksis, 
men som ikke 

er evidens-
baseret

Malene Roland Vils Pedersen, 
forskningsradiograf og lektor. 
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idensproduktion, kvali-
tetssikring, faglige udvik-
ling. Man kan umiddel-
bart pege på mange gode 
grunde til at forske. De 
fine fordele er imidlertid 
ikke meget værd, hvis 
der ikke er nogen, der vil 
foretage forskningen. 

Er danske radiografer egentlig motiverede 
til at forske? Det spørgsmål stillede Malene 
Roland Vils Pedersen sig selv. Selv forsker hun 
især i ultralyd i kraft af sine ansættelser som 
forskningsradiograf ved de tre røntgenafde-
linger på Sygehus Lillebælt og som lektor og 
viceinstitutleder ved Institut for regional sund-
hedsforskning på Syddansk Universitet. 

Og faktisk havde hun en fordom om, at radi-
ografer, fordi der ikke er så mange, der forsker, 
ikke i udpræget grad er motiverede til at forske. 
Det satte hun sig derfor for at undersøge lidt 
nærmere. 

”Vi ved endnu ikke så meget om radiografers 
motivation til at forske. Det tyder dog på, at inte-
ressen er der, men at der er en række barrierer,” 
fortæller Malene Roland Vils Pedersen. 

I et studie, der nu er publiceret i det videnska-
belige tidsskrift Radiography, har Malene Roland 
Vils Pedersen derfor lavet en spørgeskemaun-
dersøgelse blandt 39 radiografer, fordelt på de 
tre røntgenafdelinger på Sygehus Lillebælt. 

Af de 39 adspurgte svarede 30, at de har en 
interesse i at forske. Af studiet fremgår det 
også, at de blandt andet er motiveret af at gøre 
en forskel for afdelingen og professionen. Men 
27 af de 30 svarede samtidig, at de oplever, at 
det er svært at finde tid til forskningsprojekter 
ved siden af klinisk praksis. 

Og netop tid er én af de væsentligste barrie-
rer, lyder det fra Malene Roland Vils Pedersen: 

”Når jeg taler med radiografer om tid til 
forskning, hører jeg, at det er et problem at få 
sammenhængende tid. Nogle får at vide, at de 
kan få en ugentlig time fra otte til ni om morge-
nen, men det er så begrænset, at de så aldrig 
kommer i gang. Hvis man for alvor vil prioritere 
forskning, kræver det altså også nogle modige 
ledelser, der er villige til at sætte tiden af og må-
ske endda lukke en scanner ned en hel dag.”

Tid er dog ikke det eneste, der holder radi-
ograferne tilbage fra at forske, understreger 
Malene Roland Vils Pedersen: 

”Der kan også være et problem med begrebet 
’forskning’, fordi nogle radiografer kan mene, at 

     Camilla Beer Arnsberg, kommunikationskonsulent     Radiograf Rådet og MidJourney

Hvis man for alvor vil prioritere for-
skning, kræver det altså også nogle 
modige ledelser, der er villige til at 
sætte tiden af og måske endda lukke 
en scanner ned en hel dag
Malene Roland Vils Pedersen, forskningsradiograf og lektor. 

det er noget ’fint’, og som de ikke kan være en 
del af. Men forskning skal helst ikke være sådan 
noget hovskisnovski, som er forbeholdt dem 
med en kandidatgrad eller en ph.d. Det skal helst 
være for alle. Så kan vi i stedet kalde det projek-
ter, for det er i virkeligheden næsten det samme.”

Det bør ifølge Malene Roland Vils Pedersen 
være mere synligt, at forskning også er en karri-
erevej. Men det er ikke for alle. Langt vigtigere 
er det derfor, mener hun, at åbne mulighederne 
for, at alle kan deltage i forskningsprojekter på 
forskellige niveauer, så forskningen kan ud-
springe af og udvikle klinikken: 

”Der er mange ting i vores fag, der er blevet 
klinisk praksis, men som ikke er evidensbase-
ret. Det betyder ikke, at det vi gør, er dårligt – 
men det betyder i nogle tilfælde, at best practice 
ikke er dokumenteret, og at det ikke er blevet 
undersøgt, om vi kan gøre det endnu bedre eller 

V

smartere. Derfor er der et kæmpe potentiale for 
mange forskningsprojekter, store som små.”

Et studie med 39 respondenter er selvfølgelig 
ikke, siger Malene Roland Vils Pedersen, repræ-
sentativt for alle danske radiografer. Men det 
er alligevel, mener hun, et vigtigt fingerpeg om 
potentialet for og problemerne med at få flere 
radiografer til at beskæftige sig med forskning: 

”Det kunne give god mening at lave flere og 
større undersøgelser. Med denne har jeg kun 
beskæftiget mig med det radiologiske område, 
så det kunne være interessant at se, hvordan 
det ser ud for de øvrige specialer. Det er jo moti-
vationen, der skal bære forskning frem. Derfor 
er det vigtigt, at vi bliver ved med at have fokus 
på det. Og der kan vi alle bidrage ved at hjælpe 
og støtte hinanden. Så kan vi nå langt”.

Vil du læse hele Malene Roland 
Vils Pedersens videnskabelige ar-
tikel? Du finder den ved at scanne 
QR-koden her:  
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Hvad interesserer dig mest i radiografien? 
”Jamen det er faktisk MR. Jeg tror, det er på grund 
af den specielle patientkontakt ved denne modali-
tet. Man skal være så påpasselig med, hvordan man 
styrer systemet og på samme tid har med menne-
sket at gøre. 

Det er specielt, når man har patienter, der har 
klaustrofobi. Nogle har eksempelvis ikke vidst, at 
de er klaustrofobiske og finder ud af det under en 
MR-scanning. 

Der er så mange ting, man skal holde styr på på 
én gang – og det gør det lidt specielt sammenlignet 
med de andre modaliteter. Der er desuden så mange 
ting, man som radiograf kan få lov til at pille ved”. 

Vidste du, da du startede på radiografuddannelsen, 
at du gerne vil skrive en ph.d. på et tidspunkt? 
”Ja, det har jeg vidst siden 3.g. En ph.d. lød super-
fedt, men jeg vidste ikke, hvad jeg ville skrive den 
om. Det lød bare virkelig fedt at kunne fordybe sig i 

et emne i så lang tid og være så glad for det. I sidste 
ende står man med et produkt, som nogle et sted i 
verden kan bruge til noget – det, synes jeg, er fedt”. 

Hvordan udviklede ideen sig? 
”Én af mine venner ville rigtig gerne skrive en ph.d., 
og det var første gang, jeg hørte om det andre ste-
der end fra amerikanske serier – f.eks. Dr. Ross fra 
Friends. Jeg hørte igen om det, da jeg startede på 
radiografuddannelsen. Her var der én, der fortalte 
om, hvordan man som radiograf skriver en ph.d., og 
det lød bare superspændende”. 

Hvad kunne du godt tænke dig at forske i? 
”Jeg ved i hvert fald, at modaliteten bliver MR. Em-
nemæssigt er jeg meget interesseret i neruologiske 
og psykiske sygdomme. Jeg har skrevet om det på 
5. semester - om ADHD og fMRI. Jeg tror, det er i 
den retning, jeg gerne vil skrive noget om – nu må vi 
se, om det er muligt.” 

RADIOGRAFSTUDERENDE: 
”JEG VIL FORSKE I  MR”

      Josephine Vadgaard, formand for RSD               Radiograf Rådet og MidJourney             Privatfoto

Radiografuddannelsen fører i første omgang til en professionsbachelor, men 
nogle studerende tænker allerede i at læse videre efterfølgende. Vi har talt med 

én radiograf-studerende, der har vidst siden gymnasiet, at hun ville forske.

Rebecca 
Maria Maack, 
6. Semester, 

University College 
Nordjylland. I 
praktik i MR i 

Frederikshavn, 

TEMA: HVORFOR 
SKAL VI FORSKE?
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Dato Tema Sted Arrangør Information 
og tilmelding Pris

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

Modul 2 Århus
Radiograf Kurser i samarbejde 

med Region Midtjylland www.radiograf.dk udsat

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

8-12/5 2023 MR kursus 1 Frederiksberg MR-centret, Herlev Hospital www.kursusportalen. 
plan2learn.dk kr. 5950

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

24-26/5 2023
Nordic Congress  
of Radiology and 

Radiography
Helsinki NCR ncr2023.fi se link

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

3-8/6 2023 ISMRT+ISMRM 2023 Toronto ISMRM ismrm.org se link

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

12-15/9 2023 Röntgenveckan Uppsala Röntgenveckan https://mkon.nu/ 
rontgenveckan2023 se link

20-21/9 2023

National ERFA-møde 
for kliniske uddan-
nelsesansvarlige 

radiografer

Nordjylland UCN tilknyttede  
uddannelsesansvarlige

Pia Grennerud Alexandersen 
pia.j@rn.dk støttes af Radiograf Rådet

28-29/9 2023  
OBS udsættes

Skandinavisk nuklear-
medicinkursus København

Radiograf Kurser i samar-
bejde med Norsk Radiograf-

forbund
www.radiograf.dk se link

10/10 2023 Årsmøde Radiografisk 
Forskningsnetværk Odense Radiograf Rådet www.radiograf.dk gratis - kun for medlemmer af 

netværket.

28/10 2023 Radiograf Rådets 
kongres Middelfart Radiograf Rådet 

2-6/11 2023 MR kursus 2 Frederiksberg MR-centret, Herlev Hospital www.kursusportalen.plan-
2learn.dk kr. 5950

6-7/11 2023 Lederkonference Middelfart Radiograf Rådet www.radiograf.dk se link

17-18/11 2023 DSKFNM Årsmøde Odense DSKFNM www.kfnm.dk se link

26-30/112023 RSNA Chicago RSNA rsna.org se link

24-26/1 2024 Billeddiagnostisk 
Årsmøde Horsens DRS/DSKFNM/DUDS og 

Radiograf Rådet www.radiograf.dk se link

28/2-3/3 2024 ECR 2024 Wien ESR og EFRS esr.org se link

KURSER OG KONFERENCER

26. APRIL 2023 

Senest tilmeldingsfrist: 22. marts
Sinatur Hotel, Nyborg
 
Pris fra kr. 1.850

Omhandler blandt andet: 

• Optimering af DR
• Software: muligheder og lovgivning
• Diagnoseafhængig kvalitet
• Værdiskabelse med AI

D I G I T A L  R A D I O G R A F I



Sekretariat

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

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

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

FAGCHEF
Claus Brix
M: 5337 3806
E: claus@radiograf.dk

KOMMUNIKATIONS-
KONSULENT
Troels Jeppesen
M: 2214 2414
E: troels@radiograf.dk

SEKRETÆR
Jeanette Fischer
M: 4050 8003
E: jeanette@radiograf.dk

Radiograf Rådets Hovedbestyrelse:

FORMAND
Charlotte Graungaard  Falkvard 
T:. 2213 8620
E: charlotte@radiograf.dk

NÆSTFORMAND
Christian Göttsch Hansen
T: 2231 2285
E: christian@radiograf.dk

Region Hovedstaden:

REGIONSFORMAND
Stinne Lausten Munthe-Brun
T: 2074 0093
E: stinne.lausten.  munthe-brun 
     @regionh.dk 

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

Region Sjælland:

REGIONSFORMAND 
Katja Svanevig Dornsø
T: 23411654 
E: ksva@regionsjaelland.dk

REGIONSNÆSTFORMAND
Nadja Christensen
E: nadjachristensen 
@hotmail.com

Ledernes repræsentant:

LEDERREPRÆSENTANT
Pica Ann Blackburn Andersen   
E: Pica.Ann.Blackburn.
     Andersen@rsyd.dk

Region Syddanmark:

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

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

Region Midtjylland:

REGIONSFORMAND
Christina Bagge Thisted-Høeg
T: 5192 2483
E: chrithis@rm.dk

Region Nordjylland:

REGIONSFORMAND
Susanne Kornbeck Thomsen
T: 3028 9220
E: skt@rn.dk

RSD’s (Studerendes) repræsentant:

FORMAND FOR RSD
Josephine Vadgaard
T: 52679903
E:  1087565@ucn.dk.  

Afsender: Radiograf Rådet, H.C.Ørstedsvej 70, 2. sal, 1879 Frederiksberg C
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Benyt dit PlusKort og bliv klar til foråret        

– se alle rabatterne på pluskort.dk

PlusBrændstof.  

Spar 20-25 øre pr. liter benzin  

eller diesel, når du betaler med et 

PlusKort Shell Card.            

20-25 øre/l 

PlusBil.
Uanset om bilen trænger til nye 

dæk, et olieskift eller noget helt 

tredje, så kør forbi et af de mange 

dæk- og autoværksteder.        

10 %  

PlusBil.
Kør forbi Quickpoint, når bilen skal på 

værksted. Hos Quickpoint får du korte 

ventetider og god service til lave priser.          

10 %  

PlusRustbeskyttelse.    
 
Skal din bil have en omgang kvalitets- 

rustbeskyttelse? Så kør forbi et af de 

udvalgte Dinitrol centre og få den 

rette behandling.

15 %  

PlusMiljø.  

Med GreenMobility har du adgang 

til elbiler i København og Aarhus, som 

du lejer med et enkelt swipe i en app.         

10 %  

PlusBilsyn.     
 
Skal din bil til syn? BilsynPlus udfører 

periodesyn, omsyn, registreringssyn 

og toldsyn. Gælder udvalgte syns-

steder. Læs mere på pluskort.dk   
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Scan QR-koden og få dit PlusKort og alle  
rabatterne på mobilen med det samme.


