
Få en ordentlig løn, 
når du arbejder som vikar
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Mange afdelinger ønsker at ansætte studerende, da der
mangler radiografer - især under ferier. Som studerende
er du ikke dækket af den almindelige overenskomst for
radiografer. Vi har derfor samlet fem gode råd til dig,
der som studerende ønsker at arbejde som vikar.  

Når du arbejder i din fritid, vil du blive aflønnet som uuddannet, men du har
kvalifikationer, som du kan bruge i forhandlingerne. Arbejdsgiveren kan hævde, at du vil
være dækket af den overenskomst, der er aftalt med FOA, fagforeningen for bl.a. social-
og sundhedsassistenter. Overenskomsten giver mulighed for at forhandle tillæg til dig
personligt, hvis du varetager bestemte funktioner eller har særlige kompetencer. 
Som radiografstuderende har du et godt argument for at få et tillæg. I Bekendtgørelse om
ioniserende stråling og strålebeskyttelse (BEK nr. 669 af 01/07/2019) §67 står der
nemlig:
”Ved medicinsk anvendelse skal personer, der udfører undersøgelser eller behandlinger af
børn, screeningsundersøgelser og undersøgelser, der medfører store patientdoser, have
særlig uddannelse heri.”
Det vil sige, at ikke alle og enhver kan ansættes til at udføre røntgenundersøgelser.
Derfor har du særlige kvalifikationer. 

 

Når du forhandler din løn, er det en god ide at tage udgangspunkt i studieordningens
rammer for, hvilke kompetencer du har tilegnet dig gennem uddannelsen.
I uddannelsens første fire semestre, som både indeholder teoretiske og praktiske forløb,
vil du komme omkring mange af de grundlæggende fagelementer i radiografstudiet. Det
gælder eksempelvis de omsorgsmæssige fag, hvor omsorg/pleje, kommunikation og etik
er væsentlige for at kunne udføre røntgenundersøgelser på betryggende vis overfor en
borger/patient. Disse færdigheder er blevet trænet i både teoretiske og i praktiske forløb.
Andre og væsentlige fagelementer, som også er indeholdt i uddannelsens første fire
semestre, er fagene anatomi/fysiologi, radiografisk billeddannelse og radiologi, som alle
er væsentlige i fremstillingen af diagnostisk billedmateriale.
Kompetencer i forhold til farmakologi og venflon-anlæggelse er meget vigtig i det daglige
arbejde med kontrastundersøgelser. Disse færdigheder er ligeledes trænet, både praktisk
og teoretisk i uddannelsens første fire semestre.
 

Gå efter tillæg

Argumentér med studieordningen
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Radiograf Rådet anbefaler følgende takster pr. 1. april 2001:
1.- 4. semester     ca. 110 kr. / timen (ca. 135 kr. i 2018)
5.- 7. semester     ca. 120 kr. / timen (ca. 150 kr. i 2018)
Fra 1. april 2001 til 1. april 2018 har den generelle lønstigning for
amtskommunalt/regionalt ansatte været ca. 25 %. Den omregnede løn fremgår af
parentesen.

 
 

Husk derfor, at det står enhver frit at forhandle sin løn. Inden du fremsætter dit lønkrav,
skal du dog overveje, om du vil risikere ikke at få jobbet. 
 
Det er en god idé, hvis alle de studerende på en afdeling aftaler en bestemt strategi for,
hvordan de vil tilgå lønforhandling. Man står stærkere, hvis man har en fælles tilgang og
er enige om, hvilken løn man ønsker.

 
 

Som medlem af Radiograf Rådet er du altid velkommen til at kontakte os, inden du går til
forhandlinger. Vores forhandlingskonsulenter sidder klar til at hjælpe og rådgive dig.
Kontakt os på telefon +45 3537 4339 eller kontakt@radiograf.dk. 
 

Kend Radiograf Rådets anbefalinger

Snak med dine medstuderende

Brug din fagforening

Radiograf Rådet
H.C. Ørsteds Vej 70, 2. 
1879 Frederiksberg C
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+45 3537 4339
Kontakt@radiograf.dk 
www.radiograf.dk

Mandag-onsdag: 09.30-15.00
Torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-13.00

Er du ikke medlem endnu? 

Klik ind på Radiograf.dk,
eller scan QR-koden. 


