ADIOGRAFEN

RADIOGRAF RÅDET

4 8 . Å RG A N G

NR. 4

TUREN GÅR
TIL PALÆSTINA

PLUS

UNDERVISNING PÅ NETTET FOR
RADIOGRAFER – GANSKE GRATIS
VEJEN TIL MIN PH.D.
5 TING DU SKAL VIDE
OM DEN NYE FERIELOV

MAJ 2020

RADIOGRAFEN
Radiografen udkommer 10 gange årligt.
Oplag: 2.400 eksemplarer.
Eftertryk af artikler og billedmateriale er
kun tilladt med redaktionens godkendelse.

INDHOLD # 04

REDAKTION:
ANSVARSHAVENDE REDAKTØR:
Michael Dreyer
FAGLIG OG GRAFISK REDAKTØR:
Troels Jeppensen
Henvendelse til redaktionen kan ske på
E-mail: redaktion@radiograf.dk

FORMAND:		
Charlotte Graungaard Falkvard
Tlf. 2213 8620
E-mail: charlotte@radiograf.dk

PRODUKTION:
RADIOGRAF RÅDETS KONTOR:
H. C. Ørsteds Vej 70, 2. sal
1879 Frederiksberg C.
Giro 2 22 35 03
Tlf. 3537 4339 · Fax 3537 4342
CVR 83 81 52 13
E-mail: kontakt@radiograf.dk
Website: www.radiograf.dk
Mandag-onsdag 8.30 - 15.00
Torsdag 8.30 - 17.00
Fredag 8.30 - 13.00

06
TUREN GÅR TIL PALÆSTINA
”Soldater i grønne uniformer og med
maskingeværer kigger dig nøje i øjnene.
Får du lov til at komme ind i byen? Byen
du arbejder i. Som palæstinenser, så kan
du aldrig være sikker.” Læs beretningen
om et anderledes studieophold.

Forsidefoto: Julie Aase Rasmussen
KLS PurePrint A/S – trykt CO2 neutralt
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Coronakrisen har ændret ferieplanerne
for mange. Oveni står vi midt i overgangen mellem den gamle og den nye
ferielov, som man også lige skal have
styr på. Se her hvordan du sikrer dig, at
du kan holde både sommer- og efterårsferie i år.

UNDERVISNING PÅ NETTET
FOR RADIOGRAFER
– GANSKE GRATIS

Vejen til min Ph.d. er en artikelserie der om
”det at skrive en Ph.d.”. Den går derfor ikke
i detaljer om enkelte Ph.d.-projekter, men
beskriver nogle de udfordringer, glæder
og kampe, man som radiograf kan støde
på, hvis man kaster sig ud i en Ph.d. Første
afsnit er Helle Prechts beretning.

Leveringsfrister

5 TING DU SKAL VIDE OM DEN
NYE FERIELOV
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Radiograf Rådet er medlem af EFRS.
Hvis du ikke allerede har hørt om organisationen, så er det måske tiden at
kigge indenfor for at se, hvad de kan
gøre for dig.

ISSN 0906-2459
Der tages forbehold for trykfejl.
Synspunkter i Radiografens artikler
dækker ikke nødvendigvis
Radiograf Rådets holdninger.
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VIRUS, KURSER
OG KONGRESSER
”Postponed” er ordet vi er stødt på utallige gange når vi ser vortes indbakke i mailen – mulighederne for udvikling gennem
kurser og kongresser har også været hårdt
ramt under Covid-19 og vil fortsat være
præget af det i lang tid fremover.
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Radiografer er seje.
Det har jeg jo altid
vidst. Det var måske
derfor jeg ville være
en af dem, dengang tilbage i tiden. Og ét er, at vores
profession er sej. At vi kan finde og se
ting og sager, som ingen andre kan, og
at vi er virtuose på teknologien. Men jeg
synes også I er seje mennesker. I tager
opgaverne, som de kommer – også når
tingene spidser til og det bliver svært
og opgaverne bliver ud over det sædvanlige.
Som når der er ”spritkrise” og der skal
holdes vagt over, hvem der går ind og
ud af hospitalerne, så træder I til. Som
når det kræver overblik og organisatorisk tæft at få det til at køre ved ”coronateltene”, så tilbyder I jer. Som når vores
specialiserede kolleger ikke er for fine til
at varetage en runnerfunktion og få det
hele til at spille.
Men også fordi I varetager vigtige funktioner overfor de syge, både de corona-syge
og alle de andre syge. Fordi I har været
fleksible, beredvillige og gjort det I skulle
og mere til – også når det ikke var nemt.
Fordi alle er vigtige brikker i det store

VI, I RADIOGRAF RÅDETS HOVEDBESTYRELSE, ER
JER EVIGT TAKNEMMELIGE FOR, AT I STÅR DER
SOM DE FINESTE REPRÆSENTANTER FOR VORES
ALLESAMMENS SUNDHEDSVÆSEN OG IKKE MINDST
VORES PROFESSION. I GÅR FORREST, OG HOLDER
DEN FAGLIGE FANE HØJT.

puslespil, når krisen kradser. Og I er
hjørnebrikkerne.

medfører i hverdagen, både arbejdsmæssigt og privat.

Vi, i Radiograf Rådets hovedbestyrelse, er jer evigt taknemmelige for,
at I står der som de fineste repræsentanter for vores allesammens
sundhedsvæsen og ikke mindst vores
profession. I går forrest, og holder den
faglige fane højt.

Og passionsfrugten, der skal symbolisere
den lidenskab I har vist for samfundet, for
sundhedsvæsnet, for mennesker og især
for faget.

Derfor har Hovedbestyrelsen besluttet
at sende en lille erkendtlighed ud til jer
alle i form af to bøtter lakrids.
Den let syrlige med havtorn, fordi vi på
alle måder står i en ”sur” situation, med
en pandemi, vi skal holde i ave. Med alle
de begrænsninger og udfordringer det

Og I der ikke har haft mulighederne for
at vise den passion, skal selvfølgelig ikke
snydes. I ville alle træde til, hvis stormklokken klemtede efter jer. Fordi I er
radiografer.
Tusind tak for at repræsentere radiografprofessionen så smukt. Tak fordi I er farven bag gråtonerne.
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KORT NYT
KONGRES

2020
I henhold til Radiograf Rådets love §
15, stk. 2 afholdes der ordinær kongres
lørdag den 3. oktober 2020 på ”HUSET” i Middelfart.

Iflg. § 15, stk. 5 skal anmodning om
sager til dagsordenen være på Radiograf Rådets kontor senest 8 uger før
afholdelse af kongressen, dvs. lørdag
den 8. august kl. 12.00.

VALG TIL RADIOGRAF RÅDETS
FORMAND OG NÆSTFORMAND
Iflg. Radiograf Rådets love § 17, stk.
2 skal der vælges både formand og
næstformand.
Valg af Radiograf Rådet formand og
næstformand foregår blandt alle Radiograf Rådets studerende og aktive
medlemmer.
Alle aktive medlemmer af Radiograf
Rådet kan stille op og posterne vælges
for 3 år ad gangen.
De følger kongresperioden og der er
separat valg til hver post. Derfor skal
man melde sit kandidatur til enten
den ene eller den anden post - eller
begge to.
Anmeldelse af kandidatur til posten
skal være sendt til Radiograf Rådet på
mail (kontakt@radiograf.dk) senest 12
uger før afholdelse af kongressen, dvs.
lørdag den 11. juli kl. 12,00.

PENSIONSKURSUS FOR
TILLIDSREPRÆSENTANTER
Ved du, hvad der sker med pensionen, hvis en af dine kollegaer bliver syg, skifter job,
eller bliver skilt? Kom på kursus og lær om pensionsordningen i PKA, så du kan hjælpe
dine kolleger.
Vidste du fx, at vi kan hjælpe langtidssyge kollegaer? Eller at man på pka.dk selv kan
ændre, hvem der skal arve ens pension? Efter kurset, der varer en enkelt dag og giver
din arbejdsgiver dækning for tabt arbejdsfortjeneste for dig, ved du meget mere og
kan hjælpe dine kollegaer endnu bedre.
Gå ind på www.pka.dk/tr og se, hvornår der afholdes et kursus nær dig.
Tilmeldingsfrist er d. 1. september 2020, men tilmeld dig allerede nu – pladserne bliver
hurtigt fyldt.

PKA og PenSam investerer 1,7 milliarder
kroner i amerikansk solenergi
To af Danmarks største pensionsselskaber, PKA og PenSam, investerer 1,7 milliarder kroner i solenergi i Californien og
Texas. Investeringen er et vigtigt bidrag
til den grønne omstilling i USA, og den
giver samtidig medlemmerne et stabilt
afkast i tider med uro på markederne.

Det er selskabernes fælles investeringspartner AIP Management, der står
bag aftalen om de to parker med det
amerikanske energiselskab Longroad
Energy. Med investeringen overtager
PKA og PenSam 50% af ejerskabet over
parkerne.

PKA og PenSam føjer en markant grøn
investering til porteføljen. De to danske
arbejdsmarkedspensionsselskaber, der
samlet repræsenterer over 700.000
medlemmer og en formue på over 450
milliarder kroner, investerer i solcelleparkerne Prospero og Little Bear, der får
hjemme i det sydlige og vestlige USA.

Til sammen fylder de et areal svarende
til over 1300 fodboldbaner. Når parkerne står klar i henholdsvis juli og december 2020, vil de samlet levere grøn
strøm til, hvad der svarer til 280.000
danske husstandes forbrug.

Uddannelsesfonden
Der er af gode grunde lidt stille omkring Radiograf Rådets uddannelsesfond. Men husk, at
når det igen bliver muligt at efter- og videreuddanne sig – forhåbentligt til efteråret, så har
Uddannelsesfonden penge, som de gerne vil dele ud til videbegærlige radiografer.
Uddannelsesfonden, det der tidligere hed Nålefonden, består i henhold til lovene af formanden samt to på kongressen valgte medlemmer.
Følgende forhold gælder for ansøgning:
Beløbet er max. 2.500,- kroner, som udbetales som et legat.
Med ansøgningen skal vedhæftes en begrundelse, hvor det skal præciseres,
hvad pengene skal anvendes til, f.eks. tilskud til rejseudgifter, udgifter til
bøger, kursusafgift eller andet, der ønskes dækning til.
Der afholdes B-skat af kontante bevillinger til uddannelse i
Danmark, mens udgifter til ophold i udlandet er skattefri.
Husk at du skal være i besiddelse af en radiografnål for at
kunne ansøge fonden.
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RADIOGRAF RÅDETS
SEKRETARIAT ARBEJDER
STADIG HJEMMEFRA

GRAVIDE MED
PATIENTKONTAKT SKAL
HJEMSENDES I TREDJE
TRIMESTER

For at beskytte medarbejderne mod
COVID-19 har formandskabet i Radiograf

Der er kommet en udmelding fra Styrel-

Rådet besluttet, at medarbejderne

sen for Arbejdsmarked og Rekruttering

(sekretariatet) arbejder hjemmefra, i hvert

(STAR) vedrørende gravide sundheds-

fald indtil den 8. juni. Sekretariatet delta-

personer:

ger i virtuelle møder, når dette er muligt.

”Fra graviditetsuge 28 skal gravide
medarbejdere i sundheds-, social- og
ældresektoren ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det
ufødte barn have hjemmearbejdsplads
uden udgående funktioner fra hjemmet.
Såfremt hjemmearbejde ikke er muligt
i den funktion eller ift. de opgaver,
som den gravide medarbejder varetager, skal den gravide medarbejder
fraværsmeldes. Sundhedsstyrelsens retningslinjer er begrundet i at minimere
risikoen for smitte i sidste trimester og
risikoen for, at kvinden forløses for tidligt som følge deraf.”
Der er ikke tale om, at gravide i tredje
trimester automatisk frameldes eller

ARBEJDSSKADER OG COVID-19

hjemsendes. Det vil bero på den ansat-

Fagbevægelsens Hovedorganisation
(FH), som vi i Radiograf Rådet jo er en
del af, har haft sendt bemærkningerne
i høring til Vejledningen om vurdering
af arbejdsskadesager om sygdom med
COVID-19.

en funktion hvor al patientkontakt kan

Arbejdstilsynet har medtaget nogle af
vores bemærkninger, men vi har ikke
fået alle vores ønsker med i den endelige vejledning, blandt andetr at der
blot skal påvises smitte med covid-19
og sandsynliggøres en smitterisiko for,
at sagen kan anerkendes.
Det er vores opfattelse, at vejledningen i høj grad sikrer anerkendelse af
de grupper, som er udsat for smittefare. De faggrupper, der er nævnt
i vejledningen, er blot eksempler på
faggrupper, som kan anerkendes.
Alle faggrupper, hvor der har været
udsættelse for en tilsvarende smitterisiko er dækket ind under ordlyden.
Vi er derfor ikke bekymrede for, at der

er faggrupper, som har pådraget sig
smitten, som ikke vil kunne få deres
sag anerkendt.

tes funktioner. Har man som radiograf
undgås, finder STAR
ingen grund til at
fraværsmelde

Hvis en skadelidt ikke tilhøre sundhedspersonale eller den gruppe, som
er først nævnt i vejledningens punkt
3.3, vil sandsynliggørelse af smitterisiko
blot kræve en nærmere beskrivelse
af arbejdsforholdene fra skadelidtes
side. Denne nærmere beskrivelse af
arbejdsforholdene og -opgaverne, er
nødvendig, da man ikke umiddelbart,
blot ud fra en helt generel beskrivelse
af faggruppens arbejde, kan konkludere, at det er sandsynligt, at der har
været kontakt med en covid-19 smittet
person og derved smitterisiko.
Og vi i Radiograf Rådet vil via FH s
arbejdsmiljøudvalg (AMPU) naturligvis nøje følge de afgørelser, som AES
træffer på baggrund af vejledningen,
og om vores forventninger til indholdet bliver indfriet

eller hjemsende
den ansatte.
STAR vurderer tillige, at en
fraværsmelding må
anses som en feriehindring, hvorfor arbejdsgiver ikke vil
kunne pålægge
den ansatte at
holde ferie
under fraværsmeldingen.
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TUREN GÅR
TIL PALÆSTINA
Vi kører op og ned ad bjerge. Omkring os ser vi huse med flade
tage og med de hvide klassiske sten. Vi skal besøge nabobyen.
Frem for os ser vi muren og dernæst tårner der sig vagtbygninger op. Soldater i grønne uniformer og med maskingeværer kigger dig nøje i øjnene. Får du lov til at komme ind i byen? Byen du
arbejder i. Som palæstinenser, så kan du aldrig være sikker.
Af Julie Aase Rasmussen

Min underviser spurgte mig tilbage i
september måned (2019): ”Skal du ikke
en tur til Palæstina?”. Jeg vidste med
det samme, at selvfølgelig skulle jeg
det. En uge senere var turen betalt. Februar måned 2020 var jeg så afsted. Det
var en tur, som jeg havde en masse forestillinger omkring, hvordan skulle blive.
Men turen endte med at give mig meget mere, end jeg havde regnet med.
Nye venner, udvidet kulturel indsigt og
radiograffaget set med nye briller.
Jeg rejste i min valgfagsperiode på
7. semester. Valgfaget med navnet
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”Sundhed i globalt perspektiv”. Inden
studieturen fik vi undervisning i ulighed
i sundhed samt i hvordan man forstår
tværprofessionelt samarbejde. Dette var
et relevant fokus, vi var nemlig 2 radiograf, 6 sygepleje- og 2 ergoterapeutstuderende afsted sammen. Valgfaget laves
i samarbejde mellem UCL og Global
Contract.
Vi blev inden afrejse forberedt på, at
israelerne, ved ankomst til lufthavnen,
kunne finde på at stoppe os for at holde
os tilbage til interview. Interview om-

kring grunden til indrejse. Vi fik at vide,
at de godt kunne være meget strenge
mod os. Grundet konflikten mellem
Israel og Palæstina, fik vi at vide, vi ikke
måtte nævne ordret ”Palæstina” men, at
vi skulle bruge ”the west bank” i stedet.
Israel anerkender ikke Palæstina. Jeg var
så nervøs, da vi landede i lufthavnen,
fordi man skal have et visum for at må
opholde sig i landet. Men turen igennem
paskontrollen gik heldigvis som smurt
og uden problemer. Jeg var nu meget
spændt på de kommende 4 uger.
Vi boede i selveste Jesu fødeby, nemlig
Betlehem. Her boede vi i forbindelse
med den højskole, som havde ansvaret
for os, så længe vi var dernede.
Opholdet i Palæstina var delt op i to
dele. De første to uger bestod af undervisning om konflikten samt landets kultur og besøg på forskellige

Gazastriben
Vestbredden
Hovedstæder: Ramallah, Østjerusalem
Areal: 6.220 km²
Befolkningstal: 5,052 millioner (2020)
Præsident: Mahmoud Abbas
sygehuse (både private, statsejede og
”organisations”-ejede). Vi besøgte også
andre sundhedsrelevante instanser som
f.eks. ”Ministry of Health in Betlehem”.
Hvordan man skal beskrive det palæstinensiske sundhedssystem, er svært. Det
er et indviklet system, for det handler
ikke bare om penge, men det handler
også om de familieære forhold, som
det enkelte individ har. For den enkelte
starter man med at høre under sin fars
sundhedsforsikring. Det afhænger altså af
hans økonomi om, man er forsikret offentligt eller privat. Sønnerne bliver de næste
til at stå for familiens sundhedsforsikring.
Når forældrene bliver over de 50-60 år, så
forsikres de efter deres ældste søn. Når
datteren bliver gift væk, hører hun under
sin mands sundhedsforsikring.
Ud fra det perspektiv jeg fik i Palæstina,
så er en af de faktorer, der skaber ulighed
i sundhed, de forskellige sundhedsforsikringer. Vi har kun set et statsejet hospital og det var mere end rigeligt. Det var
meget snuskede forhold. På hospitalet

væltede det med patienter, som lå på
urene og overfyldte stuer. Jeg vil prøve at
beskrive det mildt; chancen for at du er
mere syg, nå du forlader sygehuset, end
da du kom, den er meget stor.
I vores fritid var vi rigtige turister. Vi
besøgte blandt andet det døde hav og
rygtet talte sandt, man flød godt i det
saltede vand. Vi har besøgt naturreservater, forskellige byer i Palæstina som
Ramallah, Hebron, Nablus, Jericho og
Jerusalem. I Jerusalem så vi ”Dome of the
Rock”. Den flotte blå moske, er det næsthelligste sted for muslimer. Vi har set
kirken, som er bygget ovenpå der, hvor
Jesus angiveligt blev korsfæstet, døde
og begravet.
De sidste 2 uger af opholdet var jeg i
praktik 4 forskellige steder.
En af mine praktikdage brugte jeg ved
Red Cressent, som kører ambulance i
Palæstina. Her oplevede jeg, hvad konflikten også betyder for de enkelte individer i Palæstina. Ved grænseposterne

Officielt sprog: Arabisk

skal man hente patienter fra nabobyerne.
Her bliver både patient og ambulancefolk tjekket af det israelske militær. En
proces, der kan tage op til flere timer
nogle gange. Ambulanceføren fortalte, at
de nogle gange oplever at miste patienter på grund af dette.
Vi har alle været i observationspraktik på
privathospitaler. Jeg var på et privathospital i Hebron ved navn ”Ali Ahli”. Her var
jeg så naturligvis på røntgenafdelingen.
På denne afdeling var der omtrent 20
ansatte, udover radiografer var der en
rengøreringsmand og en sygeplejerske.
For at komme om den tekniske del, så indeholdt afdelingen et CR rum til røntgen
af thorax, et gennemlysningsrum som
også bruges til almene røntgenundersøgelser, en GE og en Siemens CT-scanner
samt en Siemens MR 1,5T scanner. At
afdelingen har en MR-scanner er meget
prestigefyldt. Det er nemlig ikke mange
palæstinensiske sygehuse, som ejer

MAJ 2020 | RADIOGRAFEN | 7

dette, specielt ikke statsejede hospitaler. At jeg kun har skulle observere, var
og er jeg rigtig glad for. Der er ikke noget, der ligner omsorg for patienterne.
De patienter som har brug for hjælp må
bare håbe på, at de har noget familie,
som kan hjælpe dem.
Hygiejne, hvad er det? Sprit, hvad bruger
man det til? Strålehygiejnen i CR såvel
som DR er ikke eksisterende. Ja man
skulle tro, at jo større blændefelt man
kunne få des bedre. Det var tit, at man
fik forældrenes fingre med på børnenes
røntgenbilleder. Pårørende var tit inde i
rummet under eksponering, men de pårørende fik aldrig blybeskyttelse på. Det
var kun hospitalets personale, der fik det.
Det var meget vildt at observere en sådan arbejdsgang. Jeg har mange gange
stået med ondt i maven bag pulten og
observeret noget, der syntes vanvittigt.
Personalet var ellers rigtig gode til at
tage imod mig på afdelingen. De lavede
blandt andet palæstinensisk morgenmad til mig. Hvilket bestod af fladbrød,
falafler, pickles, hummus og 10 andre
forskellige dips. De ville rigtig gerne
forklare og fortælle, men deres manglende engelsk gjorde det rigtig svært at
forstå. De kunne heller ikke forstå, at jeg
ikke kunne snakke arabisk, jeg havde jo
været der i 14 dage.
At man går rundt der på sygehus som
hvid dansk pige med blondt hår, det går
ikke ubemærket hen. Jeg blev hurtigt
gjort til afdelings præmiegris og skulle
hilse på, når der var ”vigtige” mennesker
på besøg.
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Jeg fik ikke lov til at komme i praktik på
Ali Ahli i min sidste uge. Corona havde
ramt Hebron og alt unødvendigt personale blev sendt hjem fra hospitalet.
At corona havde nu meldt sin ankomst,
kunne vi klart mærke i gaderne. Alle indfødte pegede på os og råbte ”corona”.
Corona fyldte meget for os den sidste
uge. Vi skulle rejse hjem en fredag og
om torsdagen måtte vi ikke forlade vores hostel, fordi Betlehem lukkede ned
for alt det offentlige. Vores sikkerhedschef rådede os til at tage til Tel Aviv, der
skulle vi flyve fra dagen efter, med det

samme. Det gjorde vi, hvilket var til vores held for, om fredagen lukkede grænseportene til Betlehem ned, så ingen
kunne komme ud eller ind.
Men hvad der havde været min frygt ved
ankomst til Israel, blev til min virkelighed ved afgang. Jeg var til interview i
lufthavnen i en halv time, hvor jeg skulle
redegøre for mit ophold, uden at nævne
Palæstina. Derefter blev jeg udtaget til
drug test i yderlig en halvtime. Så da jeg
9 timer senere landede i Kastrup, har jeg
sjælendt været mere lettet over at være
tilbage i Danmark.

PP-GAD-DK-0014-1 Januar 2020 RADS0063 – Bilbo

The Power of
Relaxivity

Gadovist, gadobutrol, injektionsvæske, 1 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 604,72 mg gadobutrol. Terapeutiske indikationer: Dette lægemiddel er kun til diagnostisk brug. Gadovist er indiceret
til voksne og børn i alle aldre, herunder fuldbårne nyfødte, og bruges til: Kontrastforstærkning ved cranial og spinal magnetisk resonans (MR) scanning. Kontrastforstærkning ved magnetisk resonans (MR)
scanning af lever og nyrer hos patienter, hvor der er stærk mistanke om eller bevis på fokale læsioner, for at kunne klassificere disse læsioner som benigne eller maligne. Kontrastforstærkning ved magnetisk
resonansangiografi (CE-MRA). Gadovist kan også anvendes til magnetisk resonans (MR) scanning af patologier i hele kroppen. Gadovist gør det lettere at se abnorme strukturer eller læsioner og hjælper med
til at adskille raskt væv fra sygt væv. Gadovist må kun anvendes, når den diagnostiske information er essentiel og ikke tilgængelig med ikke-kontrastforstærket MR-scanning (MRI). Dosering og indgivelsesmåde: Gadovist må kun gives af læger og sundhedspersonale med erfaring inden for klinisk MRI. Administration: Dette lægemiddel er udelukkende beregnet til intravenøs brug. Dosering: Der skal anvendes
den laveste dosis, som giver en tilstrækkelig forstærkning til diagnostiske formål. Dosis skal beregnes baseret på patientens legemsvægt, og den må ikke overskride den anbefalede dosis pr. kg legemsvægt,
som beskrives i produktresumeet. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen:
Hypersensitivitetsreaktioner: Som ved andre intravenøse kontraststoffer kan Gadovist være forbundet med anafylaktoidereaktioner/ hypersensitivitetsreaktioner eller andre idiosynkratiske reaktioner, der er
kendetegnet ved kardiovaskulære, respiratoriske eller kutane manifestationer. Der kan være tale om svære reaktioner, herunder shock. Nedsat nyrefunktion: Inden administration af Gadovist anbefales det, at
alle patienter bliver screenet for nedsat nyrefunktion ved hjælp af laboratorieprøver. Til patienter med svær nyreinsufficiens (GFR < 30 ml/min/1,73 m²) og til patienter i den perioperative fase af en levertransplantation bør Gadovist kun anvendes efter omhyggelig vurdering af risici/fordele, og hvis den diagnostiske information er vigtig og ikke er tilgængelig med ikke-kontrastforstærket MR-scanning, da der er
risiko for, at der kan opstå NSF ved anvendelse af Gadovist. Nyfødte og spædbørn: Som følge af den umodne nyrefunktion hos nyfødte op til 4 uger og spædbørn op til 1 år må Gadovist kun bruges hos disse
patienter efter nøje overvejelse. Bivirkninger: Den samlede sikkerhedsprofil for Gadovist er baseret på oplysninger fra mere end 6.300 patienter i kliniske studier og fra overvågning efter markedsføringen. De
hyppigst indberettede bivirkninger (≥ 0,5 %) hos patienter, der får Gadovist, er hovedpine, kvalme,og svimmelhed. De mest alvorlige bivirkninger hos patienter, der får Gadovist, er hjertestop og svære anafylaktiske
reaktioner (herunder respirationsstop og anafylaktisk shock). Der er i sjældne tilfælde set forsinkede anafylaktoide reaktioner (timer senere og op til flere dage senere). De fleste af bivirkningerne var lette til
moderate. Pakningsstørrelser og Priser (AUP inkl. recepturgebyr): Fyldt injektionssprøjte 5 × 5 ml, 7,5 ml eller 10 ml, cylinderampul 5 × 15 ml, hætteglas 10 × 15 ml. For aktuel pris se: www.medicinpriser.dk.
Receptpligtigt. Udlevering: A. Tilskud: Ikke generelt tilskud. Dato for SPC: 17.juni 2019. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Bayer AB, Berzelius väg 35, Box 606, SE-169 26 Solna, Sverige. Læs venligst
produktresumeet igennem inden ordinering af lægemidlet.
Bayer A/S – Danmark Arne Jacobsens Allé 13; 6,
DK-2300 København S. Tlf.: +45 38 16 16 16

Undervisning på nette
for radiografer – gan
Radiograf Rådet er medlem af EFRS. Hvis du ikke allerede har hørt om organisationen, så er det
måske tiden at kigge indenfor for at se, hvad de kan gøre for dig.

Har du fulgt de store kongresser, ECR og
ESTRO, så har du sikkert opdaget at der i
de seneste år er kommet væsentligt flere
tilbud til radiografer. Det skyldes blandt
andet, at EFRS har startet et samarbejde med de store kongressers organisationer, og dermed fået sat et solidt fodaftryk på opbygningen og programmerne. Blandt andet med
hjælp fra danske radiografer som har medvirket til at organisere eller holde oplæg i EFRS’ regi.
EFRS vil fortsat udvikle kongresserne så de i stadig højere
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grad også er rettet mod vores profession, men EFRS har også på
den virtuelle front styrket muligheden for vidensdeling.
Gennem portalen www.efrs.eu/webinars tilbydes undervisning
og foredrag ganske gratis – blot man registrerer sig på portalen.

I 2020 UDBYDES 2 TEMAER
EFRS arbejder i 2020 med temaerne “Radiation Protection in
Computed Tomography” og “Radiation Protection in Radiotherapy”. Hvert tema har 5 sessioner, der kører med jævne
intervaller – oftest med start kl. 20.

et
nske gratis
Formålet er at deltagerne kan forbedre sin viden, færdigheder
og kompetencer på området, og der kan efterfølgelse hentes
et deltagerbevis.

STOR DELTAGELSE
Der blev registreret over 800 deltagere på det første webinar.
Tallet er ikke opgjort på de enkelte landes deltagelse, men
det er min opfattelse af at radiografer i nogle lande i Europa
har større tradition for at vedligeholde deres viden (CPD),
mens andre lande er mere tilbageholdende og lægger flere
ressourcer i produktionen. I Danmark fornemmer jeg at vi er
i starten en udviklingsfase og der er stigende interesse for at
afsætte ressourcer til CPD.

OGSÅ DANSKE FOREDRAGSHOLDERE
Selvom webinarene afholdes på engelsk, er der også trukket
danske specialister ind som foredragsholdere. Vores generelle interesse for kvalitet og strålebeskyttelse har fostret
nogle eksperter i området, som lagde for med oplæg om
dette relateret til CT, og det var specielt disse der trak mange
tilhørere. Som tilhører har man i øvrigt også mulighed for at
stille spørgsmål.
EFRS samarbejder med ISRRT som er verdensorganisationen
for radiografer. ISRRT tilbyder også webinars og e-learning,
disse er dog af mere generel/global karakter.
På www.elearning.isrrt.org/ kan du finde en række af downloads af forskellige fagprofessionelle emner – senest i rækken
finder du ”International Covid-19 support for Radiographers and
Radiological Technologists”, men du finder også e-learning i
områder som for eksempel RIS-PACS og Strålebeskyttelse.
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VEJEN TIL MIN PH.D.
Vejen til min Ph.d. er en artikelserie, der handler om ”det at skrive en
Ph.d.”. Den går derfor ikke i detaljer om enkelte Ph.d.-projekter, men
beskriver nogle af de udfordringer, glæder og kampe, man som radiograf kan støde på, hvis man kaster sig ud i en Ph.d.
Artikelserien er blevet til på baggrund af en drøftelse i Radiograf Rådets
forskernetværk, hvor det kom frem, at alle de nuværende radiografPh.d.’er kunne have ønsket sig at være bedre forberedt, inden de kastede sig ud i deres projekter. Og selvom de har forsket i vidt forskellige
aspekter af faget, så har de dét til fælles, at deres udfordringer viste sig
at være vidt forskellige fra dem, de havde forstillet sig at skulle tackle –
og at de alle kunne have ønsket sig sparring fra en eller flere, som havde
skrevet en Ph.d.

VEJEN
TIL MIN

PH
PH.D.
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Af Helle Precht
Ph.d.-projekt:
Titel i dag:

Influence of Image Reconstructions on Image Quality In Coronary Computed Tomography Angiography
Radiograf, undervisningslektor på UCL, adjunkt på SDU og post doc på OUH Svendborg

Odense, hvor der var krav om en master
uddannelse. I 2009 afslutter jeg en kandidatuddannelse i sundhedsvidenskab
med speciale i ’digital radiografi og
software optimering’ ved Universitetet
i Bergen.

Med et smil på læben og en trækken på
skuldrende sidder jeg og mindes vejen
til min Ph.d.-grad.
Det har ikke været en udvikling uden
bump på vejen, men det har været sjovt.
Jeg føler mig privilegeret over at have
haft muligheden for at tage en Ph.d.uddannelse og kan kun opfordre radiografkolleger med interesse i udvikling til
at gøre det.
I dag glædes jeg mest af alt over tæt
tilknytning til patienter, studerende og
kliniske radiografer samt andet sundhedspersonale. Vi er og bliver intet
alene, men sammen er vi stærke og det
er hvad der skal til for at udvikle radiografien – vores fag.
Jeg er elev uddannet fra Radiografuddannelsen i Odense i 2003. Jeg blev
radiograf på Kolding Sygehus og fik her
muligheden for at tage en diplomuddannelse med speciale i ’digital- og børneradiografi’. I 2006 blev jeg ansat som
underviser på Radiografuddannelsen i

De der kender mig, ved jeg er en utålmodig sjæl og snart begyndte jeg at
kede mig lidt eller mangle noget i mit
job. Radiografiens grundlægger, Steen
Greve Schack, var menneskekender og
forstod i særdeleshed at udfordre sine
medarbejder, så de trives i jobbet som
underviser. Han så radiografien udvikle
sig og vidste vi radiografer skulle med
på vognen, hvis vi skulle påvirke hvor
professionen var på vej hen.
Derfor kastede han straks, for mig, en
bombe og foreslog en Ph.d.-uddannelse.
Jeg havde ikke selv tænkt tanken, men
med Steens evne til at overtale og tale
de store foranliggende udfordringer ned,
sprang jeg på.
Vi anede ikke hvordan man kom i gang,
fandt vejledere, projekt eller økonomi.
Derfor startede vi med at bruge vores
netværk. Lene Tarp, overradiograf på
Odense Universitets Hospital (OUH) og
tidligere overradiograf under min ansættelse i Kolding, meldte sig straks på
banen. Det eneste krav fra min side var
at projektet skulle være kvantitativt og
af teknisk karakter.
På daværende tidspunkt var ’dual
energy’ funktionen på CT-scannerne

VI ANEDE IKKE HVORDAN MAN KOM I
GANG, FANDT VEJLEDERE, PROJEKT ELLER
ØKONOMI. DERFOR STARTEDE VI MED AT
BRUGE VORES NETVÆRK.

helt ny og ingen vidste hvad dette
bragte med sig. Da OUH netop havde installeret en scanner med dual energy fra
GE blev der hurtigt enighed om, at det
radiograffaglige projekt skulle forankres
indenfor CT med dual energy som fokus.
Jeg søgte artikler og forsøgte at sætte
mig ind i dual energy diagnostiske muligheder, hvilken anatomi der med fordel
kunne scannes hermed mm.
Jeg kontaktede GE og vi tog et møde
med ledelsen på røntgen afdelingen,
OUH og radiologer med kliniske lektorgrad, der kunne være vejledere. Her tog
projektet den første drejning da der på
OUH (dengang) ikke var stemning for et
projekt indenfor hjerte CT. Hjertet var ellers den anatomi der forskningsmæssig
havde størst interesse og viste flest fremtidige muligheder i dual energy. Samtidig
kunne der søges penge hertil grundet
politisk bevågenhed samt rent teknisk er
hjerte-CT en udfordring for radiografen.
Via kontakter ind i GE endte jeg på
Svendborg sygehus i kardiologisk
forskningsenhed under professor Kenneth Egstrup. Protokol for projektet
blev udarbejdet, vejleder stab fundet
og alt indsendt til Syddansk Universitet
(SDU). Projektet blev godkendt med
start 1.11.2010. Jeg skulle mødes med
forskningsenheden bag dual energy
scanneren ved RSNA kort efter, hvor den
danske repræsentant fra GE blev nægtet
adgang. På 20 min blev hele projektet så
igen kørt i sænk. På daværende tidspunkt kunne CT scanneren ikke scanne
hjerter med dual energy grundet krav
om hurtig rotation og de anbefalede at
kigge på arterie carotis i stedet.
Efter et kort panikanfald, lidt tid og styr
på egen mavefornemmelse af hvor udviklingen var på vej hen, sadlede vi helt
om. Ny protokol blev udarbejdet og i
2014 afleverede jeg min Ph.d.-afhandling
omhandlende Iterative rekonstruktioners indflydelse på billedkvalitet ved
hjerte-CT” og endvidere 2 børn rigere i
forløbet.
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VIRUS, KURSER
OG KONGRESSER
”Postponed” er ordet jeg er stødt på utallige gange når jeg ser min indbakke i mailen –
mulighederne for udvikling gennem kurser og kongresser har også været hårdt ramt under
Covid-19 og vil fortsat være præget af det i lang tid fremover.

Af Claus Brix, fagchef

Kigger vi lidt på de store internationale
kongresser blev ECR i Wien den første
der måtte lade livet. Indtil sidste øjeblik
håbede arrangørerne på at denne indtil
nu største kongres kunne gennemføres,
men trods optimismen lå den i perioden
hvor Covid-19 eksploderede i Europa og
den vanskelige beslutning blev ret klar
– ECR blev udsat til en virtuel kongres i
juli. Denne blev dog senere aflyst.

Også kurser er hårdt ramt. Deltagelse
i kurser i foråret har været umuligt
ligesom det er vanskeligt for afdelingerne at planlægge en ukendt fremtid.
Radiograf Kursers efterårsprogram er
på plads, selvom Covid-19 forholdene i
England lige nu vanskeliggør færdiggørelsen af det tilbud, vi samarbejder om
til beskrivende radiografer med start i
december 2020.

ESTRO 2020 i Wien måtte desværre
også lade livet i april og er i skrivende
stund udskudt til slutningen af juli.

Vi holder alle vejret nu og håber på at
vi har normale tilstande efter sommeren, men alligevel er ISRRT 20th World
Congress, der skulle have været afholdt
i Dubin i august, nu blevet udsat til
samme periode 2021. Ærgerligt når vi
nu har en så stor kongres hos naboen,
men med en så lang udskydelse kan vi
måske få flere danske radiografer med
her.

Også mange specialiserende kongresser – heriblandt ISMRM i Paris hvor vi ellers skulle have fejret at forskningsradiograf Anne Dorte Blankholm blev indsat
som president-elect af SMRT.
Mange radiografer fra Danmark har
set frem til disse store platforme for
vidensdeling, ligesom medicoindustrien
har manglet disse til at formidle udviklingen i den allernyeste teknologi. Det
har desværre sat tempoet lidt i stå og
i sidste ende vil nogle patienter miste
fordelene af de nye landvindinger, der
venter på at blive formidlet.
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Radiologerne har meddelt at Billeddiagnostisk Årsmøde 2021 også er udskudt
og nu vil blive i 2022 i København. Programmet vil blive sammensat af Dansk
Radiologisk Selskab, Dansk Ultralydsdiagnostisk Selskab, Dansk Selskab for
Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og
Radiograf Rådet.

Verden er i skrivende stund ved at
starte op igen. Kurserne og kongresserne vil være forandret i forhold til den
aktuelle situation, men de er nødvendige i vores profession hvis vi skal vedligeholde og udvikle den. Vi er desværre
blevet mere forbeholdne for at rejse,
men hvis vi medbringer og anvender
vores viden om smitteveje, er det ikke
farligere at komme ud end før Covid-19
krisen.
Covid-19 har dannet grobund og udviklet mange virtuelle læringsplatforme,
men den direkte menneskelige kontakt
og læring kan de ikke erstatte helt.
2021 byder på rigtig mange muligheder
for vidensdeling både generelt og indenfor specialerne. Jeg kan opfordre til
allerede nu at gå i gang med planlægningen af 2021, som blandt andet byder
på ECR i Wien, Nordisk Kongres i Helsinki samt Verdenskongressen i Dublin.
Kigger vi endnu længere frem har vi en
blandt andet en Verdenskongres i Bangkok i 2022. Du vil kunne finde mange
tilbud i Radiografens Kursuskalender, og
mangler der nogle, så vil jeg opfordre
dig at kontakte mig med oplysninger
om disse arrangementer.

Foto: Ørsted

Du bidrager til en
bæredygtig fremtid
Sammen med dig og de øvrige medlemmer arbejder vi i PKA for at bidrage til en ansvarlig udvikling,
der får pengene i pensionskassen til at vokse. Vi investerer milliarder i vedvarende energi, bæredygtigt
byggeri og vækst i udviklingslande. For langsigtede, ansvarlige investeringer giver gode afkast, samtidig
med at du gennem din pension bidrager til en bæredygtig fremtid.

Følg med på ansvarlige-investeringer.dk

5

TING DU SKAL
VIDE OM DEN
NYE FERIELOV

Coronakrisen har ændret ferieplanerne for mange. Oveni står vi midt i overgangen
mellem den gamle og den nye ferielov, som man også lige skal have styr på. Se her
hvordan du sikrer dig, at du kan holde både sommer- og efterårsferie i år.

Af Fagbevægelsens Hovedorganisation
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Er du i tvivl om, hvad den nye ferielov
betyder for dig og din families ferieplaner? Er der dage nok til at holde både
sommerferie og efterårsferie? Hvis du fx
gerne vil holde fire ugers sommerferie i
år, skal du være opmærksom på reglerne
for det såkaldte miniferieår fra 1. maj til
1. september i år. Få her et overblik over,
hvordan du sikrer dig bedst muligt.
Ferieplanerne er blevet ændret for
mange i år. Planlagte rejser til udlandet
er blevet aflyst, nye planer skal lægges.
Måske bliver det Møn i stedet for Mallorca – Tønder i stedet for Toscana?

Den nye ferielov træder i kraft den 1.
september 2020. Loven betyder noget
for den måde, du optjener ferie på, og
den gælder for alle lønmodtagere i
Danmark.

SOMMER- OG EFTERÅRSFERIE
NY FERIELOV: SÅDAN GØR DU I
OVERGANGSÅRET
Netop nu er vi er på vej mod den sidste
del af overgangen til ny ferielov – nemlig
det såkaldt forkortede ferieår, som
starter den 1. maj 2020 og slutter den
30. september 2020.

I det det ligeledes forkortede optjeUnder alle omstændigheder skal du
ningsår (1. jan. – 31. aug. 2019) optjener
være opmærksom på, at vi befinder os i
du 16,64 feriedage, som du kan bruge i
overgangsperioden til den
dette ferieår.
nye ferielov. Og den kan
HAR DU
JEG VIL GERNE HOLDE
være svær at overskue. Kan
SPØRGSMÅL
TIL
DEN
NYE
FIRE UGERS SOMMERdu fx holde både fire ugers
FERIELOV?
FERIE – HVAD GØR JEG?
sommerferie og efterårsfeMange spørgsmål
rie, som du plejer?
Her har du for det første
om den nye ferielov
de 16,64 feriedage, du kan
vil du skulle have
Du er ikke alene med
bruge. Det er jo ikke helt
svar på hos din egen
spørgsmålene: Reglerne her
nok, hvis du vil holde en hel
fagforening. Mange
i overgangen fra den gamle
måned. Men de fleste overferierettigheder er
ordning til den nye ER ikke
enskomstdækkede lønmodnemlig en del af din
helt enkle.
tagere har desuden fem
overenskomst.
særlige feriefridage. Hvis du
Se også borger.dk
Men der er hjælp at hente
supplerer med dem, kan du
med nærmere beskri– få overblik over den nye
godt holde en hel måneds
velse og eksempler.
ferielov her. Se bl.a. hvorsommerferie i år.
Vi har også svar på
dan du sikrer dig, at du kan
udvalgte spørgsmål,
holde både sommer- og
Endelig kan du overføre
hvis du bladrer.
efterårsferie.
eventuelt ubrugte ferie-

HVORFOR
NY FERIELOV
For at sikre, at ferien kan afholdes i
nær tilslutning til, at den optjenes.
Således skal nye på arbejdsmarkedet
ikke længere vente op til 16 mdr. på at
holde optjent ferie. EU-kommissionen
vurderede i 2014, at vores 80 år gamle
ferielov strider mod EU’s arbejdstidsdirektiv.

dage fra det gamle ferieår. Ferieloven giver nemlig adgang til, at man kan aftale
med sin arbejdsgiver at overføre den 5.
ferieuge
Herudover kan der være mulighed for
at bruge flekstid eller anden frihed på
arbejdspladsen.

JEG VIL OGSÅ GERNE HOLDE EN
UGES EFTERÅRSFERIE – HVAD GØR
JEG?
Efterårsferien begynder i år lørdag den
10. oktober. På det tidspunkt har man
kunnet spare lidt over tre dage op med
den nye ferielov, nemlig i perioden
1. sep.- 9. oktober. Hvis du her i overgangsåret gerne vil holde en hel uges
efterårsferie, bliver du nødt til enten at
have noget fra tidligere, du kan bruge –
eller du kan aftale med din arbejdsgiver,
at du holder noget på forskud. For det
er der også mulighed for i de nye regler.
(se faktaboks nedenfor).

5 TING DU SKAL VIDE OM DEN NYE FERIELOV
1	Med den nye model kan lønmodtagerne afholde betalt ferie
inden for samme år, som den optjenes. Det kaldes samtidighedsferie. Ferien optjenes over 12 måneder – optjeningsåret
går fra 1. september til 31. august.
2	Den nye ferielov sikrer dig ret til 25 dages ferie om året, dvs.
præcis det samme som nu. Det svarer til, at man optjener
2,08 feriedage om måneden – eller 0,07 feriedag pr. dags
beskæftigelse.
3	Mens ferien optjenes over 12 måneder, kan den afholdes over
16 måneder (1. september til 31. december året efter – dvs.
optjeningsåret plus de følgende fire måneder). Lønmodtageren kan kræve, at Mindst fire uger placeres inden for
optjeningsårets 12 måneder.

4	Man har ret til tre ugers sammenhængende
ferie i perioden 1. maj til 30. september –
også kaldet hovedferieperioden.
Arbejdsgiver kan dog placere
hovedferien uden for denne periode, hvis man selv samtykker.
5	Du kan holde ferie på forskud,
hvis du vil holde ferie på et tidspunkt, hvor du ikke har nået at
optjene tilstrækkeligt med feriedage.
Du har således mulighed for at aftale
med din arbejdsgiver, at du ’låner’
feriedage til at afholde betalt ferie.
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SPØRGSMÅL OG SVAR OM DEN NYE FERIELOV
Mange spørgsmål om den nye ferie vil du skulle have svar på hos
din egen fagforening, da mange ferierettigheder er en del af din
overenskomst – og dermed IKKE en del af ferieloven.
Herunder bringer vi svar på særligt udvalgte spørgsmål af principiel karakter, som handler om ferieloven. Listen vil med andre
ord ikke fungere som en fyldestgørende svarliste eller en hotline i forhold til ferieloven.

Kommer vi til at mangle feriedage i
2020 som følge af den nye ferielov?
Nej. Vi kommer ikke til at mangle nogen
feriedage i overgangsåret: I 2020 holder
vi restferien frem til 1. maj efter de hidtidige regler. Herefter holder vi 16,7 feriedage fra 1. maj til 30. september, optjent
1. januar – 30. august 2019.
Det vil sige, at vi får et forkortet optjeningsår og et forkortet ferieår. Fra 1. september overgår vi til samtidighedsferie,
hvor vi både optjener og kan afholde de
resterende feriedage.
Fremadrettet har vi et ferieår fra 1. september til 31. august, hvor ferien både
optjenes og afholdes, dog således at
afholdelsen kan udstrækkes yderligere 4
måneder frem til årsskiftet.
Hvad sker der med den 6. ferieuge, når
et års ferieoptjening i 2019/20 skal
indberettes til Fonden / indefryses?
Det er alene betalt ferie for op til 5 uger,
der skal indberettes til Fonden med 12 ½
procent.
Ferieloven regulerer ikke den ferie, man
kan have ret til ud over ferieloven, eksempelvis den 6. ferieuge eller et forhøjet
ferietillæg, som er et resultat af mange
kollektive overenskomster. Ekstra ferierettigheder skal altså som udgangspunkt
udbetales til lønmodtageren med mindre
andet aftales.
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Hvis du er i tvivl om dine overenskomstaftalte ferierettigheder, skal du spørge din
fagforening.

skal ikke have fat i en arbejdsgiver for at
få dem. Lønmodtagernes Garantifond
garanterer for midlerne over for Fonden.

Hvor bliver de penge af, som jeg optjener, men ikke får udbetalt nu?
Din arbejdsgiver og FerieKonto indberetter og indbetaler de feriepenge, du
har optjent til Lønmodtagernes fond
for tilgodehavende feriemidler. Dog
har arbejdsgiverne mulighed for at låne
pengene af Fonden, således at der først
sker indbetaling i takt med, at lønmodtagerne går på pension. Fonden forvalter
pengene indtil den dag, du forlader
arbejdsmarkedet.

Hvad er fondsferiedage?
Hvis du i overgangsperioden kun har
nået at optjene mindre end 8,3 feriedage
til afholdelse i overgangsåret, har du
muligheden for at supplere med såkaldte
fondsferiedage.

Når vi overgår fra den nuværende til
den nye ferielov, vil der være overlap af
optjent ferie. Med den nuværende ferielov optjener vi først og afholder senere,
imens vi med den nye lov kan afholde
ferie, samtidig med at vi optjener den.
De fem ugers ekstra ferieoptjening, som
sker ved overgangen, bliver altså sat til
side og udbetalt til dig, når du forlader
arbejdsmarkedet. Da virksomhederne
betaler ca. 12,5 procent af lønsummen i
feriepenge til lønmodtagerne, ville det
for mange arbejdsgivere indebære en
stor økonomisk belastning at skulle udbetale 2 x feriepenge på en gang.
Hvad sker der med mine penge, hvis jeg
dør, før jeg forlader arbejdsmarkedet?
Så bliver pengene udbetalt til dine efterladte.
Hvad sker der, hvis arbejdsgiveren vælger at forrente pengene i sit firma, og
det så går konkurs?
Det har ikke nogen betydning for dig,
for dine penge er sikret i fonden. Det er
fonden, der udbetaler pengene, og du

Fondsferiedage er de feriedage, som
optjenes fra 1. september til 31. december 2019, der som udgangspunkt skal
indefryses. Men for at give dig, som er ny
på arbejdsmarkedet – eller har haft en løs
tilknytning – mulighed for at have flere feriedage at bruge her og nu, kan du vælge
at få dem udbetalt.
De feriepenge du tjener fra 1. januar 2020
til 31. august 2020, bliver indefrosset
på lige fod med andre lønmodtageres
penge. Og fra 1. september 2020 kan du
så afholde din ferie sideløbende med, at
du optjener den.
Kan jeg stadig holde min efterårsferie?
Hvis du fx gerne vil på din årlige efterårsferie i september eller oktober 2020,
hvor den nye ferielov netop er trådt i
kraft, kan det stadig lade sig gøre. Du har
nemlig mulighed for at holde ferien for
feriedage, der er optjent og overført fra
den tidligere ferieordning og naturligvis
fra ferieoptjent fra den 1. september
2020 i den nye ordning.
Bliver varslingsreglerne ændret?
Varslingsreglerne vil være de samme som
i dag: mindst tre måneder for hovedferien
og mindst en måned for anden ferie. Og
man har fortsat krav på at holde tre ugers
sammenhængende ferie i perioden fra 1.
maj – 30. september (hovedferien).

MAMMOGRAFI – FOKUS: ERGONOMI
Formål:
at forebygge arbejdsskader i forbindelse med udførelse af mammografi,
herunder bevidstgørelse af egne ikke hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Målgruppe:
Radiografer og andre personalegruppe der arbejder med
mammografispecialet.

Indhold blandt andet:
▸ Kort orientering om Radiograf Rådets arbejde med
arbejdsskader/arbejdsmiljø
▸ Arbejdsmiljø, kig på ergonomiske udfordringer ved udførelse
af mammografi)
▸ Praktiske øvelser ved apparatur
▸ Fokus på deltagerens fysiske aktivitet på sin arbejdsplads
OBS: Der vil være forberedelse til kurset i form af litteraturlæsning mm.
samt en hjemmeopgave efter kurset.
Undervisere er blandt andet fysioterapeut og Lektor Frederik Lassen
samt fysioterapeutstuderende fra UCL.

Tid og sted:
8. september 2020 på Åbenrå Sygehus.
Find flere oplysninger om kurset på www.radiografkurser.dk
Kurset er arrangeret af RadiografKurser i samarbejde Frederik Lassen,
MSc i Sundhedsfremme, Adjunkt, University College Lillebælt.
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STU DIE

S DEN
HELD OG LYKKE MED
EKSAMINERNE!
Os fra RSD’s bestyrelse ønsker
held og lykke til alle dem der skal
til eksamen i den kommende tid.

VIL DU SIKRE
DIG DAGPENGE?
Hvis du vil have dagpenge fra dag 1 som færdiguddannet, skal du være meldt ind i A-kassen
mindst et år før dimissionen. Det er derfor en
god idé at melde sig ind på sit
5. semester! Det er gratis at

Vi håber selvfølgelig at
alt går godt trods
Corona og alt det
der!

være medlem som
studerende, hvis
du er under 30.
Du kan se

kr.

mere omkring
a-kassen på dsa.dk

Nu er det snart

SOMMER!
DIMITTENDMØDER I JUNI

PÅSKEKONKURRENCEN!
Tak for deltagelse i påskekonkurrencen. Vinderne er annonceret på vores
Facebook side ”RSD – Radiograf Studerende i Danmark”.

Virtuelt 1. maj 2020
I år bliver dimittendmøderne i samarbejde med
DSA og PKA – som så meget andet – afholdt virtuelt. Der vil stadig blive afholdt møder ”på” de
enkelte uddannelser. Men kan du ikke den dag, mødet er på for dit hold, så er der god mulighed for at
deltage på et af de andre hold.
I skrivende stund er der ikke sendt invitationer ud,
men har du fået en, mens du læser dette, så husk
at tilmelde dig. Du vil få megen god viden om din
indtræden på arbejdsmarkedet.
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1. maj er arbejdernes internationale kampdag som fejres hvert år
med fadøl, taler, grillpølser, røde flag, sang og venner.
I år så 1. maj lidt anderledes ud. Den blev fejret hjemmefra over
computeren, hvor der blev sendt live med både taler og sange.
Selvom denne 1. maj ikke blev fejret som ”man plejer” blev den
alligevel fejret i stor stil. Der kom stadig en følelse af fællesskab
og en følelse af at der stadig er noget at kæmpe for.
Så tak for en anderledes, men stadig god 1. maj!

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Lån & S
par Ban
k
kender
d
i
n
økonom
ib
end de edre
fleste

PERSONLIGE

Vi er ikke ens, og vi har brug for forskellige
løsninger. Derfor skal bankrådgivere lytte,
før de kommer med forslag. På den anden
side skader det ikke at vide, hvem man taler
med.

BEGYNDER MED,
AT NOGEN LYTTER

Lån & Spar Bank er ejet af dig og din fag
forening. Derfor har vi med tiden opbygget
en særlig viden om dit fagområde og men
nesker med din uddannelse. Vi har også
udviklet fordele, som kommer medlemmer
af Radiograf Rådet til gode.

LØSNINGER

Har du spørgsmål om økonomi, bolig eller
pension, giver vi dig svar. Du behøver ikke
at være kunde. Det er nok, at du er medlem
af Radiograf Rådet. Hvorfor ikke benytte sig
af det?
Ring 3378 1987
– eller gå på lsb.dk/frd og book et møde.

KURSER OG KONFERENCER
På grund af Covid-19-krisen er kalenderen kun opdateret med de aflysninger og udsættelser af kurser og kongresser som vi har modtaget
fra arrangørerne, ligesom flere muligvis er ændret efter Radiografens deadline. Tjek derfor også ved arrangørens hjemmeside.

Dato

Seneste
tilmelding

Tema

Sted

Arrangør

Information
og tilmelding

Pris

11-13/6 2020
OBS AFLYST

se link

Euroson 2020

Bergen

European Society of Ultrasound

www.Euroson2020.org

se link

11-12/6 2020

se link

RIS PACS advanced

Utrecht, Holland

PHIT Medical NL (Radiograf
Kurser)

www.radiografkurser.dk

Euro 1395 ex. VAT

15-19/7 2020 (kun virtuelt)

se link

ECR 2020

Virtuelt

ESR/EFRS

www.esr.org

se link

7-10/8 2020

se link

SMRT 29th Meeting /ISMRM
konference

Paris

SMRT

www.ismrm.org/smrt/20m/

se link

OBS UDSAT TIL 2021

se link

21st ISRRT World Congress

Dublin

ISRRT/Irland

www.isrrt.org

se link

31/8-4/9 2020

9/8 2020

CT grundkursus

Århus

Region Midtjylland

www.rm.plan2learn.dk

fra kr. 5871

31/8-1/9 2020

Først til mølle

Stråleterapi

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

4700 NOK

3-4/9 2020

Først til mølle

Fremtidens mammografi

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

4700 NOK

8/9 2020

8/8 2020

Mammografi ergonomi

Åbenrå

Radiograf Kurser

www.radiograf.dk

kr. 1200 (kr. 1800 ikke
medlemmer)

9/9 2020

28/8 2020

Årsmøde Kvalitets- og
strålebeskyttelseskoordinatorer

Odense

Radiograf Kurser

www.radiografkurser.dk

kr. 660 (kr 990 ikke
medlemmer)

13-15/9 2020

se link

2nd European MRSO/MRMD
Course

London

MRI Safety Matters

mrisafetymatters@
btinternet.com

GBP 400 + VAT

AFLYST

se link

Røntgenweckan

Örebro

Svensk förening för
Röntgensjukskötersker mfl.

www.rontgenveckan.se

se link

23-25/9 2020

Først til mølle

Barn

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK

24/9 2020

1/9 2020

Radiografisk
Forskningsnetværk

Odense

Radiograf Kurser

www.radiograf.dk

kun for medlemer af
netværk (gratis)

24-25/9 2020

AFLYST

Mammokonference

Oslo

se link

https://www.mammographyoslo.com/

AFLYST

17-18/9 2020

17/8 2020

PET CT/MR skandinavisk
fagkursus

København

Radiograf kurser/
Norsk Radiografforbund

www.radiografkurser.dk

dkr. 3750

8-9/10 2020

se link

DFIRs Årsmøde

Nyborg

DFIR

www.dfir.dk

se link

14-16/10 2020

Først til mølle

CT godt & blandet

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK

20-21/10 og 3-4/11 2020

se link

Interventionskursus 2
moduler

Frederiksberg/Århus

Radiograf Kurser/
Region Midtjylland

www.rm.plan2learn.dk

kr. 4756 (medlemmer)

17-18/11 2020

17/10 2020

Ortopædisk Radiografi
- det perifere skelet

Odense

Radiograf Kurser

www.radiografkurser.dk

3695 kr (5495 kr ikke
medlemmer)

10-11/11 2020

se link

CT-strålebeskyttelse
Nuklearmedicin

Odense

Radiograf Kurser/Dbio

www.dbio.dk

kr 3950 (medlemmer
af Radiograf Rådet og
Dbio)

13-19/11 2020

først til mølle

MR kursus 2

CabInn, Amager

MR Center Herlev Hospital MR
skolen 38686858

mrskolen@regionh.dk

kr. 5950

11-13/11 2020

Først til mølle

CT-kolografi

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK

18-19/11 2020

Først til mølle

Strålebeskyttelse

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

4700 NOK

25-27/11 2020

23/10 2020

CT avanceret

Århus

Region Midtjylland

www.rm.plan2learn.dk

fra kr. 4432

28/11-1/12 2020

se link

ESTRO

Wien

ESTRO

www.estro.org

se link
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PET/CT – PET/MR
Formål:
At deltageren får opdateret sin viden om PET/CT, den tekniske udvikling
og implikationer for klinisk praksis, strålebeskyttelse for personale og
patienter, om tracere og kvantificering samt om terapi.
At deltageren får en introduktion om PET/MR, teknik og protokoller,
sikkerhed, artefakter, kvantificering og kliniske cases.

Målgruppe:
Radiografer, bioanalytikere, bioingeniører, fysikere, radiologer og andre
interesserede.

Indhold blandt andet:
▸ PET/CT (teknik, artefakter)
▸ PET/MR (teknik, artefakter)
▸ Strålebeskyttelse
▸ PET/CT-kvantificering
▸ Kliniske Tracere (de kendte og de nye)
▸ MR-sikkerhed
▸ Præklinisk scanning PET/CT Kliniske eksempler med cases
(PET/CT + lidt PET/MR)
▸ Parametrisk PET scanning
▸ Patient og pårørende inddragelse ved PET/CT
▸ Tracer udvikling i kommercielt perspektiv
▸ Fremtiden for molekylær billeddannelse
▸ Prøve
Undervisere er blandt andet fysikere, læger, bioanalytikere
og radiografer med specialviden samt forskere.

Tid og sted:
København d. 17.-18. september 2020

Find flere oplysninger om kurset på www.radiografkurser.dk
Kurset er udviklet af Radiograf Kurser i samarbejde med Norsk
Radiografforbund samt Nuklearmedicinsk Udviklingsgruppe, Dbio.
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