
 

Sundhedsstyrelsen 
 

Høring over vejledning om erhvervelse af kvalifikationer til betje-
ning af mammografiapparater ved screening for brystkræft 
 
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar til 
udkast til vejledning om erhvervelse af kvalifikationer til betjening af 
mammografiapparater ved screening for brystkræft.  
 
Dansk Sygeplejeråd anerkender, at der bliver gjort noget for at opkva-
lificere kompetencer på dette område, som er karakteriseret af stor 
mangel i dag. Det er nødvendigt at flere får kompetencer til at betjene 
mammografiapparater. Samtidig er det afgørende, at man lever op til 
formålet med mammografiscreeninger.  
 
Dansk Sygeplejeråd har følgende specifikke bemærkninger. 
 
Specifikke bemærkninger 
Sundhedsfaglig uddannelse er afgørende 
I det forelæggende udkast til vejledning i punkt 4 fremgår det, at man 
for at kunne påbegynde oplæringen skal have enten: 

1. Mindst 2 års erhvervserfaring relateret til klienter/patienter in-
denfor sundhedsområdet eller 

2. gennemført en mellemlang videregående uddannelse. 
 
Dansk Sygeplejeråd finder det bekymrende, at der er så stort et 
spring mellem de to krav. Vi mener ikke, at det er tilstrækkeligt at 
have to års erhvervserfaring indenfor sundhedsområdet. Det er sær-
ligt bekymrende, når man sammenholder kravet med f.eks. klinisk ret-
ningslinje for mammografiscreening i Danmark1, som forudsætter 
stærke sundhedsfaglige kompetencer. Samtidig mener vi ikke, at man 
på 300 lektioners teori vil kunne opnå de mål, der er beskrevet i punkt 
5, uden forudsætningerne fra en sundhedsfaglig uddannelse. Vi er 
bekymrede for, at en ændring som foreslået vil få konsekvenser for 
kvaliteten og patientsikkerheden. Vi anbefaler derfor, at der skal være 

 
1 http://web.drs.dk/kliniske-retningslinier-for-mammografiscrenning-i-dan-

mark-revideret-august-2018/  
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krav om, at man som minimum har en relevant sundhedsfaglig ud-
dannelse.  
 
Skærpet krav til uddannelsesinstitution 
I punkt 5 fremgår det, at det alene anbefales, at den teoretiske under-
visning udbydes af uddannelsesinstitutioner, der i øvrigt udbyder ra-
diografuddannelsen. Dansk Sygeplejeråd mener, at dette skal være 
et krav, da dette vil sikre, at undervisningen forankres i stærke sund-
hedsfaglige uddannelsesmiljøer, hvor der i forvejen udbydes rele-
vante sundhedsfaglige uddannelser.  
 
Formuleringsmæssige ændringer 
I vejledningen er der brugt nogle gamle betegnelser, som Dansk Sy-
geplejeråd vil opfordre til opdateres.  
 
I punkt 4 bruges begrebet mellemlang videregående uddannelse. Det 
bør rettelig ændres til en sundhedsfaglig professionsbacheloruddan-
nelse. 
 
Derudover fremgår det i punkt 6, at: ”De erhvervede kvalifikationer 
dokumenteres dels ved en kundskabsprøve med ekstern censor ved 
afslutning af teoriforløbet…”. Formuleringen bør lægge sig op af be-
kendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. 
Derfor foreslår Dansk Sygeplejeråd, at formuleringen ændres til: ”De 
erhvervede kvalifikationer dokumenteres ved afslutning af teoriforlø-
bet af en prøve med ekstern censor…” 
 
Godt med udløb af gyldighed 
Dansk Sygeplejeråd vil gerne kvittere for, at man laver et udløb for 
gyldigheden af vejledningen i 2026. Dette vil være med til at sikre, at 
der i de fem år er mulighed for at vurdere kvaliteten. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Grete Christensen 
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