
Når man røntgenfotograferer dyr, skal man i dag kun 
bære forklæde og handsker, hvis man opholder sig i 

undersøgelses rummet og har hænderne tæt på den direkte 
stråling. Det skal ændres, mener Veterinærsyge plejerskernes 
Fagforening. Halskraver bør være et lovpligtigt supplement. 
Vi har bedt veterinærsygeplejerske Liselotte Nielsen om at 

vise, hvordan man beskytter sig optimalt. 
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utoriseret fagveterinærsygeplejerske i anæstesi Liselotte 
Nielsen er ansat på Anicura Københavns Dyrehospital. 
Hun fortæller, at røntgenfotografering er en stor del af 
hverdagen for veterinærsygeplejerskerne. 
- Vi skal ofte bruge røntgen for at stille en præcis diagnose. 
Vi tager også røntgenbilleder før tandrens i forbindelse 
med stort set alle tandbehandlinger. Over halvdelen af 
patienterne får taget røntgenbillede. Vi tager mange 
flere billeder i dag, end vi gjorde for 15 år siden. Det 
skyldes, at vi har fået digitale røntgenapparater, så det 
er blevet væsentlig lettere at tage mange billeder. Det 
betyder også, at der er mere stråling i rummet.A

DECEMBER 2021   |   RADIOGRAFEN   |  3534   |   RADIOGRAFEN   |   DECEMBER  2021  

Liselotte Nielsen 
og hendes border 
collie Mynte.



“Vi ved jo ikke hvor meget stråling 
vi får på hud, hvor det særligt er 
skjoldbruskirtlen, vi er bekymret for” 
LISELOTTE NIELSEN, FAGVETERINÆRSYGEPLEJERSKE
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Fokus på strålefare 10. januar
Serviceforbundet sætter fokus på det 
veterinære område på Christiansborg den 
10. januar 2022 med konferencen ”Frem-
tidens arbejdsmiljø for veterinærsygeple-
jersker – Hvordan får vi stoppet stråle-
fare på dyreklinikker?”. Radiograf Rådets 
formand Charlotte Graungaard Falkvard 
og fagchef Claus Brix holder oplæg. 

Veterinærsygeplejerskernes formand: Halskraver skal være lovpligtige 
Det kan have katastrofale konsekven-
ser for veterinærsygeplejerskerne, hvis 
de ikke sikres den optimale beskyttel-
se i forbindelse med røntgen. I 2012 fik 
en veterinærsygeplejerske konstateret 
kræft i skjoldbruskkirtlen, hvorefter  
hun søgte – og fik tildelt – erstatning 
hos Arbejdsskadestyrelsen. I afgørel-
sen lagde overlægen vægt på, at vi med 
sikkerhed ved, at udsættelse for ioni-
serende stråling, herunder røntgen- og 
gammastråling, kan forårsage kræft i 
skjoldbruskkirtlen og at der ikke havde 
været beskyttelse til stede i form af 
thyreoideakapper. 
Formand for Veterinærsygeplejer-
skernes Fagforening Malene Brendorp 
Meyer siger: 
- Vi ved, at røntgenstråling bestemt 

ikke er ufarligt, og vi ved, at skjold-
bruskkirtlen er særlig sårbar over for 
stråling. Det kan simpelthen ikke være 
rigtigt, at veterinærsygeplejersker risi-
kerer at udvikle kræft i skjoldbruskirt-
len, bare fordi de passer deres arbejde. 
Men det var, hvad der skete for en 
veterinærsygeplejerske i 2012. 

I både den tidligere og den seneste 
bekendtgørelse om strålebeskyttelse 
stilles der kun krav om, at der skal 
være blyforklæde og blyhandsker til 
rådighed i et røntgenrum på en dyre-
klinik. 

- Når der ikke er krav om blyhalskraver, 
så har man ikke officielt anerkendt, 
at det kan være skadeligt at få den 

sekundære stråling på sin skjoldbrusk-
kirtel igennem et langt arbejdsliv. 
Men i den veterinære branche tager vi 
mange røntgenbilleder. Vi er stort set 
altid inde i rummet sammen med dyret 
under optagelserne. Derfor er vi altid 
tættere på end to meter fra det direkte 
strålefelt. I vores branche er der på 
nuværende tidspunkt angiveligt mange, 
der har halskraver og også bruger dem. 
Der kan dog stadig være klinikker, hvor 
dette ikke er tilfældet, fordi det ikke er 
et krav. Derfor er det så vigtigt, at lov-
givningen på området er dækkende, så 
veterinærsygeplejersker, dyrlæger og 
andet personale, som skal arbejde med 
røntgen igennem et helt arbejdsliv, er 
sikret korrekt beskyttelse. 

På Anicura Københavns Dyrehospital 
prøver medarbejderne som udgangs-
punkt altid at bruge både blyhalskrave 
med 0,35 mm. bly, blyhandsker eller 
blyluffer med 0,25 mm. bly og rønt-
genkittel med en tykkelse på 0,35 mm. 
bly. Liselotte Nielsen siger: - Når jeg 
tager røntgenbilleder sammen med 
veterinærsygeplejerskerneeleverne, 
siger jeg: ”Her tager vi alt sikkerheds-
udstyr på!” Det er mit ansvar at skabe 
et sikkert arbejdsmiljø for eleverne. 
Som arbejdsmiljørepræsentant tager 

jeg det op på personalemøderne, hvor 
jeg minder dyrlæger og veterinærsy-
geplejersker om, at de skal overholde 
sikkerheden. Det er svært at få alle 
til at bruge halskrave, fordi det ikke 
er et lovkrav ligesom handsker og 
forklæde. Men jeg forsøger at passe 
på alle…Vi ved jo ikke, hvor meget 
stråling vi får på huden. Det er særligt 
skjoldbruskkirtlen, vi er bekymret for.
I den humane branche forlader man 
ofte rummet under røntgenoptagelser. 
Det gør man ikke i dyrlægebranchen, 

på trods af at hundene og kattene ofte 
er helt eller delvist bedøvede. Liselotte 
Nielsen: - Der findes måder, hvorpå dy-
rene kan fixeres med sandsække, kiler 
og tape. Når dyret er fixeret, forlader 
man rummet i ca. fem sekunder, mens 
der eksponeres et røntgenbillede på en 
fodpedal. Bedøvede og beroligede dyr 
har selvfølgelig overvågningsmonitorer 

på under optagelse. Vi går aldrig ud 
af rummet, selvom vi har købt udsty-
ret. Vi har simpelthen ikke tid til det, 
fordi vi skal bruge længere tid på hvert 
enkelt dyr. Der findes dyreklinikker 
og dyrehospitaler, hvor man forlader 
rummet, og det er jo bare en kultur-
ændring, der skal til. Men hvordan får 
vi det i gang? I branchevejledningen 

for dyrlæger står der, at der kun må 
anvendes personer til at holde dyrene, 
hvis ikke dyrene kan immobiliseres ved 
sedation, bedøvelse eller anvendelse af 
tekniske hjælpemidler. Så der er ingen 
vej uden om. Vi bør forlade røntgenrum-
met, når der eksponeres et røntgenbil-
lede, hvis det er muligt.  

Let bedøvede dyr kan i de fleste tilfælde positioneres ved brug af 
sandsække, skumkiler og tape. På den måde kan man kan for-
lade rummet, mens man eksponerer røntgenbilledet.

Den fodbetjente 
eksponerings- 
udløser kan i 

mange tilfælde 
placeres uden for 
røntgenrummet. 

Under røntgenoptagelser på dyr står veterinærsygeplejersken helt tæt på primær strå-
ling. Halskraven er vigtig, fordi den blandt andet beskytter skjoldbruskkirtlen.

Selv når hunden er let bedøvet, 
står veterinærsygeplejersken ofte 
med røntgenhandskerne få cm fra 
det primære strålingsfelt.


