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FORMANDEN HAR ORDET

Radiograf Rådets tilgang til radiografer

nes faglige udvikling har de seneste år 

været under forandring. Som vi med tiden 

er blevet flere og flere, er vores mulighe

der for at bidrage til denne faglige udvik

ling blevet øget. Og de muligheder vi får, 

vil vi gerne benytte i videst muligt omfang. 

Vi vil rigtig gerne give de bedste mulig

heder for alle radiografer, det er der ikke 

noget nyt i. I henved 40 år har vi fx hvert 

år, med få undtagelser, afholdt Lands

kursus. Formen på det Landskursus har 

igennem tiden ændret sig ganske lidt, og 

radiografernes deltagelse ligeså. Selvom 

medlemstallet er steget fra 200 til 2.000. 

For få år siden foretog Landskursus

gruppen nogle tilpasninger. I år afhol

der vi ikke Landskursus, men i 2017 er 

Landskurset tilbage i en helt ny udgave. 

Denne totalt nye udgave udspringer af, 

at radiografernes fagområde bliver mere 

og mere specialiseret. Både hvad gælder 

de opgaver radiograferne i dag bestri

der ude i afdelingerne, men også af det 

faktum, at vi i dag i radiografuddannelsen 

har 3 studieretninger. Det er blevet næ

sten umuligt at favne alle i de to dage et 

Landskursus varer. 

Landskursusgruppen, der består af Beth 

Vinther Reimer (Rigshospitalet), Janni 

Jensen (OUH) og Pica Andersen, (Sygehus 

Lillebælt) har sammen med vores fagchef, 

Claus Brix, udviklet det nye koncept. Vi vil 

tilbyde et Landskursus med flere samti

dige spor og temaer, som vi kender det 

fra Nordisk Kongres. Dette skal krydres 

med fælles temaer, fx juridiske, arbejds

miljømæssige eller patientrelaterede em

ner. Og en stor og alsidig posterudstilling. 

Du må gerne bidrage. 

Den ambitiøse plan med Landskurset er 

selvfølgelig primært for at tilbyde radio

graferne et nutidigt produkt. Men bagved 

de øgede ambitioner ligger også vores 

satsning på at vinde Verdenskongres

sen til Danmark i 2020. Som altid, når der 

skal opnås et overordnet mål, så er der 

en masse afledte effekter, både synlige 

og usynlige, både konkrete og abstrakte. 

Men landskurset vil stadig kunne kendes 

på det sociale element.

Og en fornyet ambition om et Landskur

sus, der både er fagligt mere speciali

seret, og hvor vi har ambitioner om et 

deltagertal på 200, er en god øvelse, når 

det helt store arrangement skal rulles på 

banen. Og jeg er heller ikke i tvivl om at 

en Verdenskongres i 2020 også vil have 

afledte effekter efter 2020. 

Der er større og større krav om forny

else af viden, fastholdelse og udvidelse af 

kompetencer, tilpasning til de konkrete 

opgaver og et fleksibelt udvalg af tilbud 

når det gælder faglig udvikling. Og denne 

udvikling sker på et løbende grundlag – 

derfor arbejder vi også med forslag til 

en model for kontinuerlig professionel 

udvikling (CPD). Vores tilbud til radiogra

ferne skal udvikles sammen med de krav, 

der stilles til radiograferne fra arbejds

giverne. Fordi vi kender radiograferne, 

og fordi vi kender de krav, der stilles til 

radiograferne, kan vi målrette vores til

bud til den hverdag, der møder jer. Og det 

stopper nok ikke – det er som om fadet 

vokser, jo mere der hældes på det. Det er 

et vilkår i vores profession, og det vilkår 

agerer vi i.

Vi håber I vil tage godt imod det nye 

Landskursus 2017, som sagt er ambitio

nen 200 deltagere, men der må gerne 

komme flere.

LÆRING  
FOR LIVET
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KORT NYT 

KURSUS TIL AALBORG  
OG RETUR
Kursus  i Ortopædisk Radiografi af det Perifere 

Skelet, som tidligere er annonceret afholdt på 

UCN i Aalborg er af logistiske årsager flyttet til 

UCL i Odense. Kurset har tidligere været afholdt 

her.  Alle kursister har fået direkte besked. 

NY SPECIALEPLAN GIVER INGEN MULIGHED  
FOR PARTIKELTERAPI I HOVEDSTADEN
Tidligst når Dansk Center for Partikelterapi i Aarhus er i drift, vil 

Sundhedsstyrelsen åbne for, at andre regioner kan søge om til

ladelse til at behandle patienter med partikelterapi.

Selvom Region Hovedstaden i flere år har budgetteret med at 

etablere et anlæg til partikelterapi, så har regionen ikke ansøgt 

om Sundhedsstyrelsens tilladelse til at tilbyde behandlingen, 

når den nye specialeplan træder i kraft i 2017. Det skriver Dagen 

Medicin.

Det skyldes, at funktionen endnu ikke er en eksisterende be

handling, og dermed ikke omfattet af specialeplanen.

Og det bliver den først, når Dansk Center for Partikelterapi i 

Aarhus er indviet og taget i brug. I specialeplanen for 2017, skri

ver Sundhedsstyrelsen således at: »Funktionen revideres, når 

der er etableret et nationalt center for partikelterapi.«

Dermed kan Region Hovedstaden tidligst lægge billet ind på 

funktionen, når det midtjyske center står klar – efter planen skal 

den første patient behandles med partikelterapi i 2018.

Indtil et dansk center står klar, forventes det, at Region Ho

vedstaden vil sende aktuelle kræftpatienter – især børne

kræftpatienter – til behandling på Skandionklinikken ved Akade

miska Sjukhuset i Uppsala.

SIS FÅR NYT NAVN
Fra 1 januar 2016 genopstår SIS som ”Strålebe

skyttelse i Sundhedsstyrelsen”. Referencefor

hold, arbejdsopgaver og bemanding af enheden er 

uændret, det er således udelukkende navnet, der 

ændres – ”instituttet” er fortid. 

I skriftligt materiale vil SIS fremover beskrives 

som nedenfor:

”Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS)” 

”Danish Health Authority, Radiation Protection 

(SIS)”

RADIOGRAF RÅDET  
GÅR INTERNATIONALT
I ISRRT’s ”News & Views” nyhedsbrev fra December 2015 (som udkom primo 

februar 2016) kan I på side 12 læse om Christiansborgkonferencen. For at 

læse det skal I logge ind, og det må I som medlemmer af Radiograf Rådet 

gerne. Det gøres med følgende koder:

User name: Member

Password: Associate

Det er jo dejligt med international omtale, også 

set i lyset af vores beslutning om at ansøge om at 

få ISRRT’s 21. Verdenskongres til Aalborg i 2020.

Arbejdet med dette går stødt og roligt efter 

planen. Der skal udarbejdes et såkaldt ”bidding” 

materiale, så det er Radiograf Rådets primære 

fokus på det område lige nu. Tidsplanen ser så

ledes ud:

29. februar  Møde og Videooptagelser med VisitAalborg

30. april Deadline for det færdige bud

17.-23. oktober  Verdenskongres i Seoul, Korea

Så selv om der er længe til, så er arbejdet i fuld gang på mange fronter. 

Mottoet på Verdenskongressen i 2020 bliver ”The Human Touch”, hvilket 

skal afspejle Radiograf Rådets eget mantra om at være menneske i rela

tion til menneske, og dermed også et fokuspunkt vi har haft de seneste år. 
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TREPART: DER SKAL PENGE PÅ BORDET
Trepartsforhandlinger bliver ikke nogen 

gavebod fra regeringens side, har stats

ministeren varslet. Men der er brug for 

penge på bordet, hvis der skal landes en 

aftale, lyder det fra flere faglige organisa

tioner. Danske Regioner er dog af en anden 

opfattelse. Det skriver Ugebrevet A4.

Lars Løkke har ellers på forhånd g jort det 

klart over for fagbevægelsen, at man ikke 

skal sætte forventningerne op efter at få 

ekstra midler. På en erhvervskonference 

arrangeret af 3F i slutningen af november 

2015 slog statsministeren således fast, 

at trepartsforhandlingerne ikke bliver ”en 

gavebod”.

»Men selv om der ingen gavebod er, er der 

meget vi kan forhandle om. Blandt an

det alt den bureaukrati, som præger hele 

beskæftigelsessystemet«, lød det blandt 

andet fra Løkke.

En af hovedforhandlerne på lønmodtager

siden, FTF’s formand Bente Sorgenfrey, 

påpeger i rundspørgen, som A4 har foreta

get, at ”det kan blokere for konstruktive 

løsninger”, hvis regeringen stiller krav om 

en udgiftsneutral  trepartsaftale.

Det er ikke mindst på arbejdsmiljøområdet, 

at en række fagforbund, som repræsen

terer alt fra pædagoger og sygeplejersker 

til gymnasielærere og akademikere, ønsker 

penge fra regeringen til forbedringer.

Hos Dansk Sygeplejeråd fremhæver 

formand Grete Christensen, at dårligt 

arbejdsmiljø hvert år koster samfundet 

6080 milliarder kroner.

»Der er kæmpestore udfordringer med 

arbejdsmiljøet blandt mange lønmodta

gergrupper. Vi anser derfor arbejdsmiljø 

for at være en af de vigtigste arbejds

markedsudfordringer, som trepartsfor

handlingerne bør adressere,« siger hun 

og kommer med et konkret forslag: »Man 

kunne lade sig inspirere af de ændringer, 

der netop er sket i den svenske arbejdsmil

jølovgivning, hvor arbejdsgiver har ansvar 

for, at arbejdstageren ikke får en sund

hedsskadelig arbejdsbelastning. Vi mener, 

at ressourcerne skal tilpasses kravene.«

Hos Danske Regioner er der derimod fuld 

opbakning til et krav om, at nye treparts

aftaler ikke må koste de offentlige kasser 

ekstra udgifter.

»Det er vigtigt, at parterne finder fælles 

løsninger inden for de nuværende rammer, 

så vi ikke risikerer at ende med samme høje 

udgifter, som ved trepartsforhandlingerne 

i 2007,« lyder svaret fra Danske Regioners 

formand Bent Hansen (S) i rundspørgen.

Den tidligere VKregering fik dengang for

handlet en trepartsaftale på plads, som 

omfattede alle offentligt ansatte. Prisen 

for statskassen lød på 8 milliarder kroner, 

og pengene blev blandt andet brugt på et 

løft af uddannelse og efteruddannelse og 

seniorordninger.

RADIOGRAFEN 
GÅR SKRIDTET 
VIDERE END 
CO2-NEUTRAL
Trykkeriet KLS Grafisk Hus var meget 

tidlige til at gøre deres tryksager 

CO2neutrale. De har nu udviklet en 

ny bæredygtig trykmetode. Det er de 

færreste der tænker over det, eller 

ved det, men papir og tryksager er for 

det meste temmelige hårde ved na

turen. Men KLS Grafisk Hus har efter 

flere års udviklingsarbejde nået frem 

til en metode, hvor de kan recirkuleres 

biologisk uden at efterlade skadelige 

reststoffer.

Metoden er Cradle to Cradlecertifi

ceret, dvs. de kan producere tryksa

ger, der kan spises uden mén, selvom 

det slet ikke kan anbefales at gå over 

til den slags kost. Cradle to Cradle

tryksager kan nemlig komposteres 

direkte og bruges som gødning i na

turen. Radiografen er fra første udgi

velse 2016 trykt Cradle to Cradle.
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Hvert år skal vi undersøge flere patienter 

på mindre tid, og samtidig skal vi levere en 

høj faglig kvalitet, hvor vi ikke går på kom

promis med dosis, billedkvaliteten, og de 

bløde værdier, som vi leverer i forhold til 

bl.a. omsorg og pleje, information og kom

munikation til vores patienter. For at op

fylde disse stigende krav er kontinuerlig 

professionel udvikling, som internationalt 

accepteret kaldes for CPD (som er en 

forkortelse for den engelske betegnelse 

”Continuous Professional Development”), 

af radiografer afgørende for at levere en 

god servicestandard til patienter. CPD 

ses som en måde at reagere på de pro

fessionelle udfordringer i sundhedsvæse

nets miljøer.1

Risikoen, som er forbundet med be

stråling af patienterne og magnetens 

vekselvirkning med vævet, forpligter os 

professionelt til løbende at forbedre eks

poneringsteknikker og udnytte den mak

simalle kapacitet af vores apparaturer. 

For at opfylde disse krav skal radiografer 

vedligeholde og opdatere deres viden og 

erfaring på et kontinuerligt grundlag så

ledes, at radiografien bliver en profession 

med kontinuerlig læring.2 I en branche 

som konstant udvides og udvikles, gælder 

at ”faglig udvikling er afgørende for den 

bedste praksis”.3

For at garantere samfundssikkerheden, 

er registrering af sundhedsmedarbejdere 

i forbindelse med vedligeholdelse af kom

petencer fast etableret som en profes

sionel standard i Storbritannien4.

FORMÅL MED CPD

Formålet med CPD er at udvikle den 

enkeltes færdigheder, og gennem denne 

udvikling forandre og forbedre vores 

praksis og tjenesteydelser.1 

CPD er mindre kendt i Danmark, hvor be

tegnelsen livslang læring (LLL) anvendes 

til at beskrive og understrege betyd

ningen af en sådan arbejdspladskultur, 

hvor de professionelle konstant udvikler 

deres færdigheder og viden. Marshal, 

et al., (2008), gennemførte en undersø

gelse omkring CPD for radiografer i tolv 

europæiske lande, hvor Danmark ikke var 

inkluderet. Baseret på denne undersø

gelse ser det ud til, at CPD er mere eller 

mindre etableret i de fleste lande i Den 

Europæiske Union (EU).5 I Storbritannien 

har CPD konceptet en længere historie. 

Allerede i 1997 gennemførte Castle, et 

al., en undersøgelse med det formål at 

identificere aktiviteter i forbindelse med 

professionel udvikling af radiografer i 

Syd og Veststorbritannien. Forfatteren 

konkluderede, at kun 5 % af de adspurgte 

var involveret i disse aktiviteter.3

DEFINITION 

I litteraturen finder man en række forskel

lige definitioner af CPD. Det, der er tilfæl

les for dem er, at de lægger op til en vis 

grad af individuelle ansvar for CPD, og at 

CPD er en løbende, kontinuerlig proces6. 

Af Omar Muharemovic, radiograf

PÅ VEJ TIL CPD

Radiografens profession er konstant under hastig udvikling. Implementering af 

de nye undersøgelsesteknikker og udskiftning af det gamle diagnostiske udstyr 

med moderne IT-løsninger er blevet en del af radiografernes hverdag. Fokus på både 

kvalitet og kvantitet i det offentlige sundhedsvæsen er steget betydeligt i de senere år. 
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College of Radiographers i London define

rer CPD som:

”Den systematiske vedligeholdelse, for-

bedring og udvidelse af viden, færdigheder 

og udvikling af personlige egenskaber, der 

er nødvendige for udførelsen af de faglige 

og tekniske opgaver igennem ens profes-

sionelle liv, hvor der konstant arbejdes på 

at forbedre serviceydelser” (The College 

of Radiographers, London, UK i Henwood 

og Taket 2008, p.207)6

Definitionen appellerer til det individu

elle ansvar, som den enkelte burde have i 

forhold til sin professionelle udvikling. På 

den anden side tydeliggøres det i ordet 

”systematik”, at CPD bør struktureres på 

et højere organisatorisk niveau. Ligesom 

alle andre definitioner er det et ideal, hvor 

det i virkeligheden er meget forskelligt, 

i hvilken grad hver enkelt af os er parat 

til at dedikere sig selv til CPD. Nogle er 

tilfredse med de daglige rutiner, og at de 

ikke føler behov for forandring. Andre er 

meget entusiastiske og arbejder kon

stant med den faglige udvikling og udvik

lingen af sin profession. Selvom vi tilhører 

samme fag og har samme ansvar og 

opgaver i afdelingen, er vi på forskellige 

stadier i den professionelle udvikling.7

PROFESSIONEL LÆRING 

De fleste mennesker ser på lærings

processen, som noget der er forbundet 

med skolen eller universitetet. Men på 

ethvert tidspunkt i livet er evnen til at 

lære grundlæggende for vores fremtidige 

udvikling. Samfundet påligger sundheds

personalet et ansvar til at holde faglige 

viden ajour, for at forblive kompetente 

nok til at praktisere. Dette er nødvendigt 

af sundhedsjuridiske grunde, men også 

for karriereudvikling og karriereretning. 

Ifølge Gibbs kan manglende vedligehol

delse af kompetencer bringe patienterne 

i fare.

Selvom det meste af vores voksne ad

færd læres i de første par år af vores 

liv, er det nu anerkendt, at vi skal lære 

hele livet, for at klare udfordringerne i 

en verden fuld af forandringer. Et ideelt 

pædagogisk miljø for CPD er der, hvor den 

lærende ikke tvinges til læringsaktivite

ter, men hvor arbejdspladsmiljøet løbende 

stimulerer én til det.8 

Hvis vores arbejde er kedeligt eller for 

rutinepræget, hvis vi er stressede, eller 

vi føler, at vi bliver kontrolleret, vil det 

have en begrænsende indvirkning på vo

res læring. Omvendt, hvis vores arbejde 

er udfordrende, drevet af interesse og 

meningsfuldhed for os, lærer vi mere og 

langt bedre. Forskning har vist, at profes

sionelle både lærer mere og arbejder 

bedre, når de nyder det de laver og ikke 

føler sig pressede.9 

I den sædvanlige dagligdagsforståelse be

tyder læring, at vi tilegner os ny viden, nye 

færdigheder og eventuelt nye positioner. 

Den moderne ”læring i arbejdslivet” er til 

gengæld en del af en kompetenceudvikling 

og lægger op til en bredere forståelse af 

konceptet. Kompetence består ikke kun af 

læringsindhold alene, men omfatter også, 

hvordan man kan bruge dette indhold i 

både kendte og nye sammenhænge. Læ

ring i arbejdslivet er mere end en materiel 

eller faglig størrelse. Læring omfatter 

også noget følelsesmæssigt og kan drives 

af begær eller aversion.10

Ifølge Illeris, 2003, er voksenuddannelsen 

karakteriseret ved følgende:

• Voksne lærer, hvad de vil lære, og hvad 

der er meningsfuldt for dem selv at 

lære.

• Voksne udnytter alle ressourcer, de kan 

få i deres læring.

• Voksne tager ansvar for deres egen 

læring10.

Vi må overveje og drøfte alle disse elemen

ter af læring i arbejdslivet, når vi planlæg

ger og debatterer strategier for CPD.

I Muharemovic, 2011, accepterer 89,6 % 

af de adspurgte radiografer i meget høj 

eller høj grad ideen om CPD. Kun 0,7 % 

deltagere afviste enhver tanke om CPD. 

Da deltagerne blev spurgt om de emner, 
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der kunne motivere dem i deres CPD ak

tivitet, svarede 83,8 %, at de kunne blive 

motiveret med kurser eller uddannelser 

inden for billeddiagnostisk teknik og teori 

relateret til forskellige faglige specialer i 

radiografi11 (Figur 1). 

ANSVAR FOR CPD

I 2002 kom den danske regering ud med 

en Autorisationslov for radiografer (Lov

nummer 252, 2002). Autorisationsloven 

pålægger radiograferne et stort lov

mæssigt ansvar i forbindelse med stråle

beskyttelse af patienter:

”En radiograf, som har begået en alvorlig 

eller gentagen forsømmelse eller skø

desløshed i udøvelsen af   sin virksomhed, 

straffes med bøde eller fængsel i op til 4 

måneder” (lov nr. 252, 2002).12

Autorisation blev modtaget med entu

siasme, men radiografernes CPD er ikke 

blevet reguleret. Autorisation er ikke 

betinget af et bestemt antal timer af 

CPDaktiviteten, som det er tilfældet i 

Storbritannien. Ligeledes er ansvaret for 

radiografernes CPD ikke blevet placeret. 

Et af de centrale spørgsmål er, ansvar

lighed for at radiografernes CPD kan 

lykkes. Vi kan debattere spørgsmålet 

i relation til det individuelle ansvar, en 

organisation og dens ansvar (hospitaler 

og afdelinger), professionelle interes

seorganisationers (Radiograf Rådet) og 

myndighedernes ansvar. O’Sullivan (2004) 

påpegede i sin debat artikel om CPD, at 

et af   de vigtigste principper i CPD er, at 

den enkelte er ansvarlig for planlægning 

og gennemførelse af sin egen CPD, for at 

sikre, at det er relevant for deres prak

sis og fremtidig karriereudvikling.13 På 

den anden side kan arbejdsgivere bruge 

argumentet om det individuelle ansvar, 

for at afvise forpligtelser for CPD i 

form af støtte i tid og finansiering. Dette 

problem blev allerede indset i England 

tilbage i 1997, hvor resultaterne af et 

forskningsprojekt understregede, at kun 

50 % af dem som var i gang med en CPD

aktivitet fik betalt deres CPDaktivitet 

fra arbejdsgivers side, og 75 % af disse 

CPDaktiviteter fandt sted i medarbej

dernes egen tid eller i en kombination af 

arbejde og egen tid. Denne undersøgelse 

understregede, at radiografernes CPD

aktivitet er forbundet med en række 

praktiske problemer, fx motivation, tid, 

støtte og finansiering.3  

I undersøgelsen, hvor 63 % af alle ansatte 

radiografer i Region Hovedstaden deltog 

tilbage i 2011 (Figur 2), stort flertal af 

deltagerne (83,8 %) deler den opfattelse, 

at ansvaret for radiografernes CPD lig

ger både hos arbejdsgivere og radiogra

fer selv11.

Henwood og Taket (2008) konkluderede, 

at CPD processen er en kompleks og dy

namisk proces, som er centreret omkring 

den enkelte medarbejder og det miljø 

de arbejder i, og at der er en lang række 

faktorer, der kan påvirke processen både 

positivt og negativt. Undersøgelsen 

identificerede tre centrale kategorier, 

som har indflydelse på radiografernes 

CPD: Individualitet, støtte og eksterne 

påvirkninger. Forfatterne påpeger, at 

CPDprocessen skal opfylde de individu

elle behov. Uden den enkeltes lyst til at 

anvende det, han/hun har lært, vil læring 

aldrig være virkelig effektiv, og vil ikke 

bidrage til serviceforbedring. Hvis den 

enkelte medarbejders faglige interesse 

ikke indgår i afdelings og hospitalsud

viklingsplaner minimeres effekten af den 

enkeltes deltagelse i CPD.6 

LÆRENDE ORGANISATION

Ved siden af   det individuelle ansvar, som 

vi har fra vores egen læring, er organisa

tionen også ansvarlig for at etablere en 

læringskultur, hvor al læring bliver syste

matisk organiseret.13 For en succesfuld 

CPD, bør organisation stille tilstrækkelig 

tid, plads og ressourcer til rådighed for 

den enkelte medarbejder, for at støtte og 

fremme læring. Læring på arbejdspladsen 

er ikke gratis, og det er noget, der skal 

indgå i diskussionen. Ledere og tillidsre

Figur 1. Subjects of in-service training. Ud over radiograffaglig teknik og teori 83,8 %, 
svarer 52,7 %, at de er interesseret i en generel røntgen teknik og teori. Bløde værdier 
som fx kommunikation, etik, patientpleje m.m. kunne motivere 37% og stråling hygiejne og 
beskyttelse 30,3% deltagere. 15,8 % af deltagerne nævnte emner inden for ledelse, forsk
ning, kvalitet, patientsikkerhed, arbejdsmiljø og læringsværktøjer.11

Figur 2. Responsibility. Stort flertal på 83,8 % af deltagerne delte opfattelsen af, at an
svaret for radiografers CPD ligger hos både arbejdsgivere og radiograferne selv.  44,6 % 
svarede at Radiograf Rådet (FRD), 41,4 % at Sundhedsstyrelsen og 37,4 % at Radiograf
skolen også bør bidrage til radiografers CPD og dele ansvaret.11
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præsentanter burde sammen med med

arbejderne drøfte tilgængelige ressour

cer (tid, plads og omkostninger), for at 

finde bæredygtige løsninger, fordi en vel

lykket læring afhænger af betingelser og 

ressourcegrundlaget på arbejdspladsen.9 

Opbygning af en lærende organisation er i 

realiteten et forsøg på at håndtere kultu

ren i denne organisation.14

STØTTE

Støtte til CPD fra ens organisation er 

blevet identificeret som en vigtig faktor 

som kan fremme eller hæmme CPDdelta

gelse. Manglende bevilling til deltagelse og 

utilstrækkelig finansiering var de hyppigst 

nævnte årsager som forhindrer medar

bejderne i at deltage i CPD.6 Ifølge Illeris 

(2004), er støtte først og fremmest en 

opgave for ledere på arbejdspladsen. De 

skal ikke alene bidrage til at iværksætte 

og skabe gode betingelser for læring på 

arbejdspladsen, men også synligt og hel

hjertet bakke den op ved relevante møder 

og andre særlige lejligheder af betydning 

for de forskellige læringsinitiativer.9

OBLIGATORISK CPD

I blandt andet Storbritannien er der 

etableret en obligatorisk CPDpolitik.4 

Nogle af deltagerne i Henwood og Taket 

(2008) påpegede, at hvis CPD var obliga

torisk, så blev radiograferne nødt til at 

investere i den.6 Henwood, et al., (2004 og 

2010) undersøgte holdningerne blandt 

radiografer i forbindelse med implemen

tering af den obligatoriske CPD i England 

og New Zealand. Resultaterne viste, at 

57,7 % af de britiske og 42,3 % af de New 

Zealandske radiografdeltagere mente, at 

CPD burde være obligatorisk.15 

Implementering af sådan en model i Dan

mark vil kunne resultere i et øget niveau 

af CPDaktiviteter for radiografer. Sam

tidig er det tvivlsomt, om denne model vil 

blive helhjertet accepteret af de danske 

radiografer, på grund af den ikkeauto

ritære karakter i dansk kultur. I Muha

removic, 2011, var de adspurgte imod den 

obligatoriske tilgang til CPD.11 Folk mister 

motivation og lyst til noget, de er tvunget 

til at gøre, og når de er under kontrol. Man 

kan være bange for, at en ikke veloverve

jet og velplanlagt kampagne for en even

tuel implementering af den obligatoriske 

CPD ville skabe modstand hos radiografer. 

En implementering af den obligatoriske 

CPD i Danmark skal planlægges omhyg

geligt, og faktorerne som kan demotivere 

radiografer bør overvejes. Ting som fx 

finansielle konsekvenser, adgang til efter

uddannelser, manglende bemanding på ar

bejdspladsen, tid og tidspunkt, ledelses

holdninger og støtte, løn, familie osv. er 

de områder, som bekymrer radiografer i 

forbindelse med den obligatoriske CPD.

AFSLUTTENDE ORD

Denne artikel er et forsøg på at præ

sentere et vigtigt emne, som vi i ra

diografkredse kommer til at diskutere 

i fremtiden. Hvordan vi implementerer 

CPD i Danmark, afhænger ikke alene af os 

radiografer. Vi må alle sammen tage en 

del i denne debat, fordi CPD er noget, som 

fremover får indflydelse på vores profes

sionelle liv. 

Jeg vil gerne takke ledelsen og alle min ra

diografkollegaer på Amager og Hvidovre 

Hospital for at gøre det muligt for mig 

at være aktiv i min egen professionelle 

udvikling. 

Alle, som er interesseret i min master

opgave fra 2011 om CPD, kan finde den på 

https://www.radiograf.dk/fagforskning/

masteropgaver/continuousprofessio

naldevelopmentcpdofradiographers

inthecapitolregionofdenmark/
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Figur 3. Management support. 59,6 % af de adspurgte radiografer var ikke tilfredse med, 
hvordan deres ledelse motiverede dem til at iværksætte CPDaktiviteter, dog var 61,60 
% af  den holdning, at økonomisk støtte ikke er et problem. Radiografer var delt i næsten 
to lige grupper, hvad det angår ledelsens håndtering af tid til CPD (49,8 %). 53,2 % var 
utilfredse med støtte og opmuntring fra afdelingens ledelse til deres CPD aktiviteter.11



Radiograf Rådet ønsker at 

sætte arbejdsmiljøproblemer 

på dagsordenen og styrke 

vidensformidlingen i forhold 

til områder, som er særlig 

belastende i radiografernes 

arbejdsmiljø. 

Af Gladys Geertsen, arbejdsmiljøansvarlig

Dette kræver, at vi har den ny viden om 

forholdene på arbejdspladserne.Der

for gennemfører Radiograf Rådet her i 

løbet af marts måned  en landsdækkende 

spørgeskemaundersøgelse om medlem

mernes psykiske arbejdsmiljø og trivsel. 

Undersøgelsen har fået arbejdstitlen 

RAT – Radiografernes Arbejdsmiljø og 

Trivselsundersøgelse. 

Resultaterne skal bl.a. bruges til at sætte 

fokus på områder, der er særlig bela

stende i radiografernes arbejdsmiljø. For 

at få et retvisende billede af radiogra

fernes arbejdsmiljø, er det vigtigt, at så 

mange medlemmer som muligt besvarer 

undersøgelsen. Erfaringsmæssigt ved vi, 

at jo mere der informeres om en under

søgelse, jo flere deltager i undersøgelsen.

INDFLYDELSE

wVi vil derfor opfordre dig og dine kol

legaer til at drøfte emnet og opfordre 

hinanden til at besvare spørgeskemaet. 

Den bedste måde at få indflydelse på  

resultatet og på de forbedringer der  

efterfølgende skal arbejdes politisk for 

at opnå er at deltage. 

Har du indflydelse på mængden af dit 

arbejde? 

Er du god til at løse vanskelige problemer 

og får du hjælp og støtte af dine kolleger? 

Det er nogle eksempler på, hvad Radio

graf Rådet ønsker at få svar på i den 

landsdækkende spørgeskemaundersø

gelse om arbejdsmiljø og trivsel. Der er 

selvfølgelig flere andre spørgsmål.

Hold øje med din mail

I starten af marts vil du modtage en mail 

med invitation til undersøgelsen. I den 

mail vil der være et link du skal klikke på 

for at besvare undersøgelsen elektronisk. 

Modtager du ikke en mail vil det være en 

stor hjælp for Radiograf Rådet hvis du vil 

sende en mail til kontakt@radiograf.dk og 

oplyse om dette. Ønsker du at læse mere 

om undersøgelsen, kan du gå ind på Ra

diograf Rådets hjemmeside via forsiden

Har du spørgsmål vedrørende undersø

gelsen er du velkommen til at sende en 

mail til gladys.geertsen@gmail.com 

NU UNDERSØGER VI  
RADIOGRAFERNES TRIVSEL
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Der er måske ikke mange der ved det, men 

på matriklen mellem Odense Universitets 

Hospital (OUH) og Syddansk Universitet 

(SDU) findes Biomedicinsk Laboratorium, 

som er en afdeling fyldt med dyr som 

bruges i forskningsregi, primært mus 

og rotter og en smule kaniner. Disse dyr 

spiller en uvurderlig rolle i den prækliniske 

forskning som går forud for alt hvad vi 

laver klinisk. Der kommer også lejligheds

vis grise og får forbi, men disse større dyr 

bruges primært til operationstræning 

for både yngre læger og kirurger som 

skal have specialetræning i nye teknikker. 

Der findes flere højt anerkendte forsk

ningsgrupper på OUH/SDU som lægger 

et kæmpe arbejde i præklinisk forskning 

og udvikling af nye behandlingsmetoder 

og diagnostik indenfor de forskellige syg

domsgrupper, og alt sammen med henblik 

på at det skal komme vores patienter til 

gode med tiden. 

I den mørke kælder under Biomedi

cinsk Laboratorium arbejder jeg, for her 

står den prækliniske scanner som er en 

kombineret PET/SPECT og CT scanner 

fremstillet specielt til mus og rotter. 

En arbejdsdag i dyrescanneren er vildt 

spændende. Dyrevelfærd i højeste klasse, 

samarbejde med dygtige forsknings

grupper, masser af teknik og spændende 

udfordringer. Jeg er oprindeligt ansat på 

Nuklearmedicinsk Afdeling på OUH, hvor 

jeg i en del år har arbejdet med PET

scanninger. Efter at have afsluttet en 

Master i Medicinsk billeddiagnostik i 2012 

ønskede jeg lidt flere faglige udfordrin

ger i min hverdag og derfor startede jeg 

op i dyrescanneren. Det skulle vise sig at 

være en ordentlig udfordring som jeg er 

blevet enormt glad for med tiden.

I denne artikel vil jeg forsøge at give jer 

et indblik i min anderledes arbejdsdag, 

med fokus på:

• Scanneren

• Arbejdsopgaver og samarbejds

partnere

• En typisk dag i dyrescanneren

SCANNEREN

Den prækliniske scanner (i daglig tale 

dyrescanneren) ligger under Biomedicinsk 

Laboratorie (dyrestalden), ved de store 

SDU bygninger i Winsløvsparken ved OUH.  

Scanneren er ejet af Danish Molecular 

Biomedical Imaging Center (DaMBIC) som 

er et center oprettet i fælles samar

bejde mellem det naturvidenskabelige og 

sundhedsvidenskabelig fakultet på SDU. 

DaMBIC har forskelligt højt specialiseret 

udstyr placeret på SDU både ved Univer

sitetet samt på OUH’s område.  

Den prækliniske scanner fungerer som 

en butik hvor forskellige forskningsgrup

per kan købe højt specialiserede ydel

ser. Brugerbetalingen har til hensigt at 

dække nogle af de daglige omkostninger 

i forbindelse med scanneren såsom løn, 

husleje, eftersyn af scanneren samt de 

forskellige sporstoffer. Scanneren giver 

forskerne en unik mulighed for at benytte 

højteknologisk udstyr i forbindelse med 

deres projekter. Udover vores scannings

enhed findes der prækliniske scannere 

i Århus og på Panum. Scanneren blev 

indkøbt og etableret i 2010 hvor DaMBIC 

fik en stor fondsdonation på 18 millioner. 

Jeg har været tilknyttet siden 2012, og 

FORSKNINGSSCANNEREN  
TIL MUS OG ROTTER 
PÅ ODENSE UNIVERSITETS HOSPITAL

Mus med EKG elektroder 
klar til gated PET scanning 
som del af et større stu
die omkring reaktivering af 
hjerte stamceller. 

Christina Baun
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står for den daglige drift i alle henseen

der. Scanneren anvendes udelukkende 

til billeddiagnostik på mus og rotter med 

størst fokus på PET.

Alle projekterne i scanneren er afhæn

gig af produktion radioaktive tracere til 

brug ved PET og SPECT scanninger. Til 

det anvendes cyklotronen som står på 

Nuklearmedicinsk Afdeling og derfor var 

det ganske naturligt at Nuklearmedicinsk 

afdeling blev det primære holdepunkt for 

dyrescanneren, da den blev etableret. Vi 

er et team fra Nuklearmedicinsk afdeling 

på OUH bestående af hospitalsfysikere, 

ingeniører samt mig der i samarbejde 

med vores radiokemi og forskerne holder 

scanneren i gang, naturligvis i tæt sam

arbejde med vores forskningsprofessor 

Poul Flemming HøilundCarlsen. Jeg sør

ger for alle de praktiske ting såsom selve 

scanningerne, booking og fakturering og 

alt det praktiske med dyrene.

Scanneren er produceret af Siemens og 

specielt fremstillet til præklinisk scan

ning. Den er sammensat af tre dele; CT, 

SPECT og PET. CT og SPECT kameraet er 

bygget sammen så de er i samme setup 

og ikke som vi bruger dem i klinikken hvor 

de er placeret efter hinanden i gantryet. 

PETscanner kan kobles helt fra og stå 

alene hvis man kun ønsker at benytte den 

del. Dette kan være en fordel ved nogle 

studier, da man har bedre adgang til dy

rene under scanningen, når man fx skal 

injicere sporstof eller tage blodprøver. Vi 

har endnu ikke fået en MR scanner, men 

håber snart at få en 7 tesla præklinisk 

PET/MR, da det næsten er uundværligt i 

de neurologiske studier.

PETscanneren har LSO krystaller med 

særdeles god performance og en god 

spatial opløsning på ca. 1,4 mm i center 

af FOV, hvor en klinisk scanner ofte har 

omkring 45 mm. PET scanneren har et 

FOV på små 13 cm og er bygget op af 

en masse små bitte krystaller. På trods 

af den gode opløsning skal man være 

opmærksom på partiel volumen effekt 

i billederne, da man ser på meget små 

strukturer i dyrene.  Gantryet er kun 16 

cm i diameter, hvilket er en del mindre end 

de 80 cm som en klinisk scanner typisk 

har og der er kun plads til mus og rotter, 

men af og til to på en gang. Ved mus kan 

de ligge side ved side og hos rotter hoved 

mod hoved. Man skifter lejet alt efter 

hvilken størrelse dyr man skal scanne, og 

rigger det forskellige ekstra udstyr til så

som EKG gating, respiration og tempera

tur monitorering.

SPECT delen er opbygget af to små ka

meraer placeret overfor hinanden som 

fungerer som ved klinisk brug. Man kan 

køre de to kameraer tættere på og ju

stere hvor mange trin og hvor længe den 

skal bruge på at optage. Der er temmelig 

mange forskellige kollimatorer, da de skal 

skiftes alt efter om man kører mus eller 

rotte og så naturligvis efter de forskel

lige isotoper. I det hele taget bruger vi en 

del andre isotoper end i almindelig klinisk 

brug ved patienter, det betyder en del 

forskellige kalibreringer og klargøring af 

scanneren forud for hver enkelt scanning, 

samt mange overvejelser i forbindelse 

med strålehygiejnen både for dyret og 

mig selv.

CT scanneren er opbygget helt ander

ledes end de kliniske scannere vi normalt 

benytter. Til vores menneske patienter 

bruger vi spiral CT med efterhånden 

mange slice, hvilket giver en hurtig og do

sisbesparende scanning. Den prækliniske 

CT er opbygget som stepand shoot dvs. 

rotere step by step rundt om ”patienten” 

og tager en projektion af gangen. Dette 

skyldes at vi ønsker en særdeles god 

spatial opløsning, som kan komme helt 

ned på en effektiv pixel størrelse på 9,2 

µm. Da scanneren står på samme sted og 

stepper rundt om dyret, kan der også kun 

tages ca. 5 cm i aksial scanlængde på en 

rotation (1 bed) dvs. hvis man ønsker at 

scanne en hel rotter på 15 cm så skal man 

lige gange sin scanningstid med 3 beds. 

Alt efter protokollen varierer scannings

tiden betragteligt, en lav dosis attenuati

ons CT af en mus tager ca. 10 min. Pr. bed 

hvor i mod en højdosis diagnostisk hjerte 

CT tager 10 timer!!! Af den grund kan vi 

heller ikke bruge alm. iodholdig iv kontrast 

til CT, da det for længst vil være væk 

inden scanningen er færdig. I stedet for 

bruger vi noget ekstremt dyrt præklinisk 

kontrast som består af nanopartikler 

og som bliver i blodbanen i optil 4t. Det 

koster ca. 1200 kr. for kontrast til en mus 

og 810.000 kr. til en rotte! Så vi bruger 

det ikke så tit. 

Den prækliniske CT scanning kan være 

meget dosisbelastende og derfor aflives 

de dyr der får udført diagnostisk CT for 

det meste efter endt scanning. Et dyr kan 

få optil 40 Gy ved en scanning, som kan 

svare til en hel strålebehandlingsserie. 

En anden overvejelse i den forbindelse 

er også at begrænse CT scanning af dyr 

i onkologiske studier for ikke at komme 

til at påvirke udfaldet af studiet ved at 

komme til at strålebehandle dem sidelø

bende. Det er sjældent at jeg kun scanner 

dyr med CT, oftest bruges den modalitet 

kun som attenuationskorrektion eller 

som anatomisk hjælpescanning.

ARBEJDSOPGAVERNE OG  
SAMARBEJDET:

Vi laver mange forskellige ting ved scan

neren. Størstedelen af opgaverne er 

Mus klar med injektionsline. Hvis musen skal 
have traceren injiceret under scanning bliver 
nål og line limet fast med vævslim så den ikke 
falder ud når dyret flyttes over på scanne
ren. Musen ligger på en varmepude for ikke 
at falde i temperatur under anæstesien.
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naturligvis PET scanninger med forskel

lige tracere.  Der laves også mange CT 

scanninger i forbindelse med PET og lidt 

færre SPECT scanninger.  Derudover 

tager vi blodprøver på mus og rotter 

samt laver biodistribution og lidt mi

krokirurgi. Jeg har i efteråret været på 

kursus i mikrokirurgi, her lærte vi bl.a. at 

sy en arterie sammen i benet på en rotte 

med 10 mikrosuturer, og den skulle stadig 

være funktionel efter endt procedure. 

Nål og tråd var så lille at det var svært at 

se med det blotte øje og alt forgik under 

mikroskop, med mikroinstrumenter (som 

havde større værdi end min bil).

Biodistribution laves mest på mus og 

benyttes oftest når man vil undersøge 

en ny tracer. Proceduren går ud på at 

man indsprøjter en meget lille mængde 

af den tracer man vil undersøge iv i ha

levenen, og derefter venter et bestemt 

antal timer og afliver derefter musen 

for at finde ud af hvor traceren er henne 

til de forskellige tidspunkter. Alminde

ligvis afliver man efter 1t, 4t og 24t, hvis 

der benyttes Co57 som isotop (den har 

nemlig en halverings tid på 271 dage så 

der er ingen stress her), hvis der anven

des Ga68 eller andre isotoper med kor

tere halveringstider laver man ikke 24t, 

da stoffet så for længst er henfaldet. 

Man laver flere mus til hvert tidspunkt 

så det er muligt at få lidt statistik i data. 

På det nøjagtige tidspunkt afliver man 

musene og tager de forskellige organer 

ud. Alt lige fra blod og lever til binyre 

bliver skilt ad og lagt i separate små 

glas, som så komme med på Nuklear

medicinsk afdeling og bliver målt i en af 

vores sensitive gammatællere. Derefter 

vejes organerne og nu er det så muligt 

ved hjælp af diverse beregninger (som 

jeg ikke vil kede jer med) at få et me

get nøjagtigt tal for, hvor meget af den 

injicerede traceren der er i de forskellige 

organer. Det er enormt vigtigt at vide 

inden man går videre med udviklingen 

af traceren til patienter. Hvis et spor

stof ophober sig et uhensigtsmæssigt 

sted fx i leveren eller ikke cleare fra et 

bestemt organ er det måske ikke en vel

egnet tracer til klinisk brug. Det er også 

på den måde at vi kan undersøge om en 

ny tracer søger tumor cellerne eller om 

den i stedet ophobes i andre organer. 

Biodistribution er et meget omhyggeligt 

arbejde, som kræver stort kendskab til 

dyrenes anatomi. Proceduren udføres 

oftest under tidspres på faste minut

tal, men er samtidig utroligt interessant 

og lærerigt. Jeg er netop ved at lærer 

at lave cerebral biodistribution, som er 

temmelig omfattende, men nødvendigt i 

neurologiske studier.

ALT DET UDENOM

Forskerne har deres dyr gående i dyre

stalden i Biomedicinsk laboratorie, der er 

flest mus (ca. 5000) og en del rotter (ca. 

300), men også kaniner, får og grise af 

og til. Mus og rotter opstaldes sammen 

i bure med 46 dyr i hvert bur. Altså mus 

for sig og rotter for sig og i separate 

stalde. Mus er nemlig meget bange for 

rotter og bliver enormt stresset hvis de 

kan lugte eller se dem. Hvert bur har et 

kort med stregkode på hvor dyrene og 

forskeren er registret, på den måde har 

man styr på tilladelser og antal af dyr, 

samt hvem der har ansvar for hvad. 

Hvis man ønsker at lave et forsknings

projekt med dyr skal man ansøge dyre

forsøgstilsynet om lov og det er omtrent 

lige så omfattende som når vi laver kli

niske studier med patienter hvor vi skal 

ansøge den videnskabsetiske komité. I 

dyrestalden er der ni dyreteknikere som 

passer dyrene, samt en fuldtids dyr

læge og flere andre specialister. Udover 

almindelig pasning holder de øje med, at 

alle dyr har det godt og ikke lider over

last i nogen af forsøgene. Der er utrolig 

høj dyrevelfærd og en meget stærk etik i 

det daglige arbejde med forsøgsdyrene. 

Der er tre vigtige etiske grundregler når 

man arbejder med forsøgsdyr, man skal 

undgå at bruge dyr hvis det på nogen 

måde er muligt, man skal bruge så få 

dyr som overhovedet muligt, og når man 

bruger dyr skal de have det så godt som 

overhovedet muligt undervejs. Der ud 

over er der alverdens regler og hen

stillinger for at undgå at dyrene bliver 

stresset eller føler ubehag og smerte. 

Der er fx regler om at dyrene skal have 

lov at være sociale dvs. de må ikke gå 

alene i burene uden en meget klar gyldig 

grund, de skal have mulighed for aktive

ring i form af gnavepinde og nødder, des

uden skal de have adgang til gemme og 

putte steder. Ud over disse ting er der 

krav til lys, luft og temperatur som kører 

i helt fastlagte rammer. Dyrene får tjek

ket klør og tænder ugentligt og aflives 

CT scanning af mus med kontrast som på lateralt billede viser aorta anurisme. CT scanningen 
tog ca. 45 min. Og skulle bruges til at måle størrelserne på læsionen. 
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hvis de viser tegn på mistrivsel. Man kan 

jo tænke over hvor mange familier der 

har kæledyr som marsvin og kaniner gå

ende alene og som vist ikke helt får den 

samme omsorg, pleje og opmærksomhed 

som disse forsøgsdyr. 

Alle mus og rotter er for det meste 

utrolig høflige og rolige og jeg er endnu 

ikke blevet bidt, men har dog set det ske 

for andre, primært hvis de ikke håndtere 

dyrene korrekt og kommer til at klemme 

dem. Mus er lidt mere hidsige end rot

ter og kan nemmere stresse op, og der 

er stor forskel på de forskellige muse

stammer mht. energiniveau og tempe

rament. Rotterne er kloge og nysgerrige 

dyr at arbejde med og kan blive fuldstæn

dig tamme over tid. Både mus og rotter 

kan trænes til bestemte procedurer hvis 

de skal være en del af et længerevarende 

projekt.

Når man anvender mus i sit projekt er 

det muligt at genmodificere dyrene så de 

passer specielt til et forsøg. Det betyder 

at man kan skræddersy sin mus så den 

fx har diabetes, eller mangler bestemte 

gener så de passer til forsøget og gør 

det muligt at måle på nøjagtigt det man 

ønsker. Man bestiller dyrene hos forskel

lige firmaer i ind og udland og så kommer 

de med pakkeposten til Biomedicinsk Lab. 

Forsøgsdyr som mus og rotter kan være 

temmelig dyre. Rotter er ofte dyrere end 

mus og kan koste op til 10.000 kr. stk., 

Man betaler for opstaldning og pasning 

af dyrene i Biomedicinsk Laboratorie og 

alt efter behov koster det mellem 35 og 

200 kr. pr. uge pr. dyr.

Ved cancerstudier benytter man dyr uden 

immunforsvar, for at canceren kan slå 

godt an (her er det jo meningen at de skal 

blive syge), disse dyr koster op mod 1000 

kr. stk. Disse dyr opstaldes under spe

cielle ekstra rene omstændigheder, da 

de ikke tåler bakterier og skidt. I det hele 

taget er der meget rent i dyrestalden og 

det er vigtigt ikke at slæbe virus, orm og 

andre urenheder med ind, da man så kan 

smitte hele besætningen og ødelægge 

store dyrbare projekter. Derfor må man 

ikke selv have gnavere derhjemme som 

kæledyr når man arbejder med forsøgs

dyr. 

Når man arbejder med dyrene skal man 

have langærmet tøj på for at undgå aller

gener, da risikoen for at udvikle allergi er 

høj. Vi skifter meget tøj i stalden for ikke 

at bære smitte rundt, så jeg har en type 

kitler til når jeg scanner og noget andet 

jeg skifter til i en sluse når jeg træder 

ind i selve dyrestalden. Når man skal ind 

i den inderste kerne af dyrestalden hvor 

dyrene uden immunforsvar befinder sig, 

så er det den helt store omklædning. Her 

bliver man pakket ind fra top til tå i pla

stik med mundbind og hue und alles for at 

passe på de små sarte (og dyre) kræ. 

CANCERMODEL

Når man laver prækliniske cancer studier, 

har man ofte afprøvet sin nye tracer/me

dicin i celler først (ex vivo) hvis det virker 

kan man forsætte sit projekt i levende 

dyr (in vivo). Der er jo absolut ingen grund 

til at bruge levende dyr hvis traceren ikke 

søger tumorcellerne alligevel. Cancercel

lerne kan købes forskelige steder over 

nettet og man bestiller bare hvilken type 

(C.pulm, C. mammae osv.) og cellelinje man 

ønsker. Hvis man vil lave en mere patient 

relateret model kan man samarbejde med 

kirurgerne på OUH og få frisk tumor væv 

som så kan sættes ind i dyrene. Det er 

dog ikke altid så nemt for sådan en tumor 

kan være meget uhomogen og have svært 

ved at vokse et nyt sted. Man bruger for 

det meste ikke metastaserende cancer

celler for ikke at belaste dyrene. For det 

meste placeres cancercellerne subku

tant på skulderen eller flanken i første del 

af studiet. Her kan man fint holde øje med 

om tumoren vokser, og hvornår musen er 

klar til en scanning eller afslutning af stu

diet, det tager mellem 312 uger at ud

vikle en tumor alt efter type. Hos mus må 

tumoren ikke være over 12 mm og over

stige 1 % af musens vægt, så skal den af

lives for ikke at få det for skidt, undervejs 

holder man dagligt øje med musens vægt 

og trivsel, og hvis den tiltagende taber sig 

eller viser tegn på ubehag aflives den. 

Man kan også injicere/indoperere tumor

cellerne direkte i det organ man ønsker fx 

mamma, prostata eller knogle, men det er 

lidt mere kompliceret og svære at måle 

belastningen af dyret. Det er naturlig

vis den model der mest ligner en klinisk 

patient situation. Ofte starter man med 

en model hvor tumor sidder under huden 

og hvis det hele virker og traceren søger 

tumorcellerne, kan man i næste omgang 

placere tumorcellerne i selve fokusorga

net og så kører modellen videre derfra. 

Der er dog også noget mere omfattende 

at få en tilladelse fra dyreetisk komité til 

at arbejde med sådan en model for det 

er svært at se hvor meget cancer der er 

indvendig og om dyret lider. 

Ved patienter bruger vi for det meste 

FDG til PET/CT. FDG er en glukoseanalog 

og er ikke helt så nem at anvende ved PET 

scanning af dyr. De optager meget FDG i 

brunt fedtvæv og ofte har de også højt 

blodsukker da de ikke faster. Stress hos 

dyrene kan også give meget højt blodsuk

ker, selvom vi gør alt for at begrænse det. 

Alle disse ting kan det bevirke en uhen

sigtsmæssig tracer fordeling og dermed 

dårligt billede materiale med mange ar

tefakter. Da alle strukturerne er utro

lig små og ligger temmelig tæt kan de 

camoufleres i artefakter og derved kan 

det være svært at se små ting fx. lunge 

og lymfeknude metastaser. 

EN DAG I DYRESCANNEREN

Når en forsker skal have scannet nogle 

dyr kommer de ned til scanneren dagen 

før og opstaldes i nogle opvarmede skabe 

i et rum ved siden af scanneren. Det er 

for at dyrene kan falde lidt til og ikke 

stresse over et skift i omgivelserne. Det 

er ikke god dyrevelfærd at arbejde med 

stressede dyr og desuden påvirker det 

forsøget. Hvis dyret er stresset stiger 

blodsukkeret og det har stor indflydelse 

på scanningerne når vi anvender FDG. Når 

de ankommer dagen inden scanning er 

dyrene blevet flyttet over på noget støv

frit bundstrøelse. Det er for at begrænse 

radioaktivt støv når dyrene injiceres med 

radioaktivitet og derefter tisser det ud 

i bunden af buret. Så ved dyrescanne

ren kan man faktisk komme til at indtage 

radioaktivitet, hvis man ikke overholder 

forholdsreglerne. I de fleste tilfælde 

afleverer forskerne blot deres dyr ved 

scanneren og så står jeg for de for

skellige procedurer og giver besked når 

dyrene er ude af radioaktivitets karan

tæne og kan gå retur til dyrestalden igen. 

I de fleste tilfælde afliver jeg dog musene 

efter endt scanning. Som udgangspunkt 

kan dyr der er taget ud af Biomedicinsk 
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laboratorium ikke komme retur pga. smit

terisiko, og da scanneren er beliggende 

for sig selv i kælderen tæller det også 

som et urent område. De bure dyrene har 

gået i mens de var radioaktive bliver stå

ende til henfald i et specielt affaldsrum. 

Her sorterer jeg affaldet og opbevarer 

det til det er helt henfaldet eller det sen

des til RISØ. Da det radioaktive affald er 

biologisk (dyr og deres efterladenskaber) 

opbevares det i en fryser. 

Ved selve scanningen har jeg i dagene 

optil kalibreret scanneren til netop den 

scanningsprotokol der skal kører i det 

pågældende projekt, både på CT og PET/

SPECT.  Herefter anlægger jeg en iv 

adgang i halevene på dyret. Ved mus er 

det vildt svært og her bruger jeg en 30G 

kanyle sat på lidt line og som jeg anlæg

ger ved hjælp af en pincet. På rotter er 

det nemmere og man kan bruge en gul 

venflon, som dem vi bruger til spædbørn. 

Men det har nu taget mig nogle år at 

få teknikken helt ind i fingrene og efter 

sommerferie osv. skal jeg lige i gang igen.

Den store udfordring ved mus og rotter 

er at de ikke kan tåle at få særlig stor 

volumen injiceret i blodbanen før de dør 

af det. Hos mus er det ca. 0,2 ml og ved 

rotter 1 ml, men det betyder at vi skal 

bruge friske nylavede stærke sporstoffer 

og for så snart der er gået et par timer 

er det henfaldet og så bliver volumen for 

stor. Når vi PET scanner tager det mellem 

3090 min. og oven i kommer CT scanning 

på ca. 3045min så det bliver hurtigt en 

lang scanning. Hvert dyr får sit eget lille 

journalark hvor jeg notere vægt, blodsuk

ker, tracer, volumen og alt muligt andet 

vigtigt som kan få betydning for resulta

terne. Alle scanninger bliver også ført ind 

i en lille logbog så vi nemt kan få overblik. 

Derfor er vi ikke helt så moderne som vo

res egen afdeling der er papirløs.

Under injektion og scanning er dyrene 

i isofluran bedøvelse, det kræver stor 

opmærksomhed at holde dem tilpas 

bedøvet så de hverken vågner og flyt

ter på sig eller får for meget og dør af 

det. Under hele forløbet holder jeg dyret 

varmt ved hjælp af varmepuder/plader, 

for de er meget sarte overfor varme

tab og kan hurtigt dø af det også (både 

hvis de bliver for varme eller for kolde). 

Under selve scanningen ligge dyret også 

på en lille varmeplade og får monitore

ret respiration og temperatur så jeg kan 

følge med i at de har det godt. Det sker 

en sjælden gang at dyrene dør undervejs, 

da det jo er syge dyr, men jeg er efter

PET/CT scanning med Co55NOTAAMBA 
(ny tracer) af en mus med en prostata tu
mor på skulderen. Scanningen viser ud over 
optag i tumor stort optag i lever hvilket 
ikke er hensigtsmæssigt. Dam et al. Nucl 
Med Biol., 2014 

FDG PET/CT scanning af mus, som viser 
de klassiske optag i hjerte og blære som 
hos mennesker. På gnavere optages FDG 
også i høj grad i deres øjenkirtler som det 
ses. 

57CoDOTATATE optag ved SPECT/CT af 
en mus med pancreas tumor på skulderen. 
Thisgaard et al. JNM 2014
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hånden blevet ret god til at udøve førstehjælp på mus 

og rotter og kan få de fleste tilbage til livet igen uden 

store mén.

Efter endt scanning stilles dyret til opvågning på en 

varmeplade og sættes først sammen med sine kam

merater når den er frisk og klar igen. Det kan være 

svært for specielt hanmus og rotter at være taget 

ud af flokken og komme retur. Så skal der nogen 

gange lidt kamp til for at få sin plads i hierarkiet igen 

og det er temmelig unfair hvis man stadig er mær

ket af sin bedøvelse. Alle radioaktive dyr får et gult 

burkort hvor der står hvad de har fået af radioaktivi

tet samt hvornår de må komme retur til stalden. Det 

er mit ansvar at ingen radioaktive dyr/ting forlader 

scannerområdet inden de er under de tilladte græn

ser.

Der er en del databehandling efter endt scanning, tit 

skal billederne rekonstrueres på alverdens tids

krævende måder og overføres til andre drev så vi 

er sikret backup. Når data er færdig rekonstrueret 

overføres de til en databehandlingscomputer hvor 

forskerne selv skal komme og lave deres data. Ofte 

er billedfilerne på mange Gb så det kan være ret 

tunge billeder at arbejde med. Det er ikke som i klinisk 

regi hvor en læge beskriver billederne, men meget 

mere kvantitativt. Vi måler i forskellige regioner og 

ser på udviklingen over tid og der anvendes mange 

forskellige kompartment analyser for at kvantificere 

tracer optaget. Derfor har fysikerne en meget stor 

og afgørende rolle i dyrescanneren. Den fysiker som 

er på det pågældende projekt finder frem til den 

bedste og mest korrekte metode til at analysere 

data og oplærer så forskeren og til dels mig i det. 

Derefter sidder forskeren så selv med lidt støtte 

fra mig og analyserer sine data. Nogen gange er det 

mere kompliceret og så må en af vores fysikere lave 

hele dataanalysen. Det er dog ikke dækket af beta

lingen og derfor laves det som et samarbejde hvor vi 

fra dyrescanneren er med på den artikel der kommer 

ud. I det hele taget bliver der publiceret en del artik

ler fra dyrescanneren som vi alle er med på, da det 

meste er et stort samarbejde.

Da jeg blev færdig som radiograf havde jeg aldrig 

forestillet mig at skulle arbejde med så specialiseret 

en niche af vores fag. Jeg har gennem de seneste år 

fået rykket mine grænser meget undervejs både fag

ligt og personligt, men nyder de daglige udfordringer 

og arbejdet med dyrene. Jeg håber med denne artikel 

at have vækket jeres nysgerrighed på det præ kliniske 

forskningsområde og hvis nogen skulle have lyst til en 

rundvisning en dag er man altid velkommen til at kon

takte mig på christina.baun@rsyd.dk.
Santax Medico A/S   Santax Medico A/S 
Bredskifte Allé 11 Produktionsvej 3  
8210 Århus V 2600 Glostrup
Tel: 7013 3020    Tel: 7013 3020 www.santax.com

Kontakt Santax Medico for at høre mere. 
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R E G I O N  M I D TJ Y L L A N D

For et halvt års tid siden besluttede HB 

at give en ekstrabevilling til hver region 

på ca. 20.000 kroner. Det var op til den 

enkelte region, hvordan pengene skulle 

bruges, og Nordjyllands bestyrelse fandt 

frem til et emne, som vi selv synes kunne 

maximere udbyttet for medlemmerne.

Når regionsbestyrelsen arrangerer 

medlemsaktiviteter er der selvsagt ikke 

ubegrænset budget, når der både skal 

hyres foredragsholder og bestilles loka

ler og forplejning. Vi bestræber os på at 

afholde to medlemsarrangementer om 

året, et med fagligt indhold og et med 

socialt fokus.

Ekstrabevillingen valgte vi at lægge ind 

under det faglige arrangement, og hyrede 

Mads Skibdal fra KeyLearning. Han er 

managementkonsulent, og hans mission 

… vi glemmer tit i den 

hektiske hverdag, at vi for 

hver eneste patient gør 

en forskel …

Mads holdt et to timers oplæg, hvor 

han mindede os om, hvor fantastisk 

vores erhverv egentlig er; det er få 

fag, hvor man har så direkte en indfly

delse på andre folks liv og helbred, og vi 

glemmer tit i den hektiske hverdag, at 

vi for hver eneste patient gør en for

skel – nogle gange i form af afklaring, 

andre gange ved at redde liv! Vi kom 

igennem masser af små hverdagsa

nekdoter og psykologiske teorier, og 

på trods den legende lette og humo

ristiske fremlægning var det rygende 

alvor, hvad der ligger bag. Vi fik til sidst 

konkrete anbefalinger på, hvad vi hver 

især kan gøre for os selv og kollegerne 

på afdelingen – alt sammen på et ni

veau, hvor vi selv kan plukke ud af de 

mange råd og bruge dem, vi synes der 

giver mest mening.

Fremtidsforsker Marianne Levinsen
16. marts 2016
Palle Juul Auditoriet, AUH, Nørrebrogade 44, Århus

Tilmeldingsfrist:

Mandag den 2. marts

Kontaktinfo/tilmelding:

Christina Bagge ThistedHøeg, chrithis@rm.dk , telefon 51922483

RADIOGRAFI I FREMTIDEN

Sundhedsvæsen, patienter og radiografer i  fremtidens løbske verden. 
Foredrag med fremtidsforsker Marianne Levinsen, www.fremforsk.dk. 

Marianne Levinsen har de sidste ni år arbejdet professionelt med fremtiden især med sundhed, 

sundhedsvæsen, arbejdsmarked, uddannelse ,  unge, arbejdspladsen, organisationer, kommunikation, 

og forbrugere.

Hun har en baggrund som medarbejder, leder og konsulent i både private og offentlige virksomheder.

REGIONAL LEDER Regionsbestyrelsen, Region Nordjylland

ET TILSKUD – DIREKTE TIL MEDLEMMERNE

var at sætte tankerne i gang på vores 

udvalgte emne ”Hold af hverdagen – der 

er så pokkers meget af den!”

Vi er samfundsmæssigt set i en utro

lig omvæltning på alle områder – socialt, 

økonomisk og ikke mindst menneskeligt. 

Dette hverdagspres ville vi prøve at mod

virke med gode råd til stresshåndtering.
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DATO SENEST  
TILMELDING

TITEL PÅ  
ARRANGEMENT STED ARRANGØR/ 

REGION
TILMELDING TIL

 (E-MAIL) PRIS

16/3 2016 2/3 2016
Foredrag med fremtids

forsker Marianne Levinsen

Aarhus 
Universitetshospital, 
Nørrebrogade 44, Palle 
Juul Jensen Auditoriet

Region Midt Chrithis@rm.dk Gratis

4/5 2016 14/4 2016 Aftenarrangement ZOO ZOO
Region 

Hovedstaden
gladys.geertsen@

gmail.com
Gratis

7/9 2016 31/8 2016 Byvandring KBH Oplyses senere
Region 

Hovedstaden
gladys.geertsen@

gmail.com
Gratis

Oktober
Oplyses 
senere

Undervisning ved 
beskrivende radiografer

Radiograf Rådets 
lokaler

Region 
Hovedstaden

gladys.geertsen@
gmail.com

Gratis

REGIONALE AK TIVITER

2 0 1 6 

Traditionen tro byder Syddanmarks 
regionsbestyrelse samt Radiografrådet 

velkommen til eventyrløb ”Radiograferne”. 
Kr. himmelfartsdag d. 5. maj. 

TILMELDING TIL LØB
EVENTYRLØB

TILMELDING:
Tilmelding skal ske hurtigst muligt og se

nest den 25/3 2016

Først overføres der penge tilsvarende 

alder og løb til Radiografrådets konto:

Reg: 3001 konto: 310 106 5545. I bemærk

ning på indbetalingen oplyses dit navn, 

eventyrløb.

Derefter sender I en mail til 

rene.gordon.larsen@rsyd.dk hvor 

I skriver:

• Navnene og fødselsdag på deltagere

•  Antal km der skal løbes og forventet  

tid (eller samme tid som sidst)

•  Beløbet I har indbetalt på  

Radiograf rådets konto

•  Mailadresse I kan kontaktes på

Der vil derefter komme info ud til alle til

meldte pr. mail.

Radiografer fra alle regioner er velkomne. 

PRISER:
5 OG 10 KM:

08 år      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65 kr.

914 år      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105 kr.

Fra 15 år     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155 kr.

BØRNELØB:

314 år:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 kr.

Dette beløb dækker kun tilmeldingen til 

løbet. Radiografrådet vil være vært ved 

standen og servere mad og drikke.
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Øverst fra venstre:

Line Sørensen, Anita Sander, 

Heidi Mortensen, Lene 

Saugbjerg, Malene Olesen, 

Rasmus Kristensen, Kasper 

Justesen

Midten fra venstre:

Line Østergaard, Sigridur 

Thora Hrodmarsdottir, 

Henriette Guldbæk Grøntved, 

Mie Melgaard Knudsen, Sif 

Breivik Weinkouff, Nanna Kjølby 

Christensen, Aase Beck

Nederst fra venstre:

Michéle Søndergaard, 

Lena Schønnemann Morild, 

Maria Gade Rocatis, Pernille 

Skovsgaard Andreasen, Randi 

Graff, Julie Maria Nordly 

Rusbjerg, Regine Sølvsten 

Fuglsang

Foto: Aalborg Skolefoto

UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, HOLD R12S

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT, ODENSE, HOLD RAD512

Bagerst fra Venstre: 

Mette Klüver Kristensen, 

Camilla Anna Lynggaard, 

Jeanette Petersen, Kirstine 

Schneider, Deqo Hussein 

Mohamed, Mathilde Olesen, 

Dorte Gram Petersen

Næstbagerst fra venstre: 

Mark Svenning, Anders 

Houmark, Mikkel Hansen, 

Flemming Christophersen, 

Asghar Ashori, Sidse 

Enevoldsen, Ahmad Kerdi

Række to fra venstre: 

Anja Kantsø, Kamilla Nordborg 

Madsen, Suzan Adloni, Jovina 

Chistiansen, Brit Axelsen,  Lis 

Bastholm, Cathrine Nissum

Forrest fra venstre: 

Heba AbouKhamis, Esben 

Beck, Mia Hald, Nanna 

Rasmussen, Maja Riis Jensen, 

Joachim Rasmussen

Ikke på billedet: 

Haydar Aslan, Fonzia Hassan 

Abdi

PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL, HOLD 72, NET

D I M I T T E R E N D E 
J A N U A R  2 0 1 6
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Forreste række fra venstre: 

Ida Krab Koed Eriksen, Hanne 

Christine Schlederman, Jimi 

Mosegaard Preuthun, Alia Jabin 

Aslam, Signe Katrine Heldt Larsen, 

Hussanain Faieq Hussein Al

Jeboury, Sabine Rahbek

2. række fra venstre: 

Ebba Louise Beck Andertun, 

Mads Allingham Schultz, Katja 

Isabella Svanevig, Nadja Kildebæk 

Christensen, Simon Min Olafson, 

Camilla Hudlebusch Mertz, Ali Issam 

Hussein, Line Pernille Rånes

3. række fra venstre:

Maria Simonsen, Pernille Hansen, 

Natalie Brammer Jensen, Sabrina 

Nilsson, Nikolaj Frøsig, Mads 

Rostock, Emre Vural Kara, 

Bageste række fra venstre: 

Golrokh Gordini, Julie Rosa Winther 

Eilertsen, Adam William Augustinus 

Paaske, Fanny Elisabeth Hagedorn 

Danielsen, Mads Kabell Hansen

Ikke på billedet:

Amal Obari, Moneeba Qadir, Dilan 

Josef  ElRekabi, Agnesa Ibraimi, 

Ahmed Osman Ismail, Kristoffer 

Mendel, Zara Amalie Krog Awwal, 

Caysie Hermosa Christensen, 

Michael Søndergaard, Michelle 

Hermosa Christensen, Rasmus Love 

Fristrup Ekbrant, Maya Al Jaboury, 

Akram Ayman Awad Abd Khadair



ST U DIE SIDE N
http://www.radiograf.dk/studerende/

TRAINEE  
FOR LEDIGE  
DIMITTENDER

STUDIE-
FONDEN

NY FORMAND FOR RSD
Fredag d. 11 december overtog 

Charlotte Simony formandsposten 

for RSD efter årets sidste møde. 

Midlertidig næstformand er Stina 

Sørensen. 

”I slutningen af 2014 / starten af 

2015, da jeg blev medlem af Radio-

graf Studerende Danmark, blev der 

dannet en delvist ny bestyrelse, 

som havde store visioner for RSD. 

Denne bestyrelse har søsat nogle 

krævende, men spændende initia-

tiver såsom bogpakken, det ”første 

møde” med fagforeningen (i samar-

bejde med Troels fra hovedkonto-

ret) samt øget Facebookaktivitet. 

Disse tiltag, kan jeg med stolthed 

sige, har givet en fantastisk re-

spons fra vores medlemmer, Det må 

indtil videre anses som værende en 

succes.

Da RSD er en delvist selvstændigt 

repræsentant for de radiografstu-

derende i Danmark, uden om hoved-

organisationen Radiograf Rådet, 

har det givet os en mulighed for at 

vælge vores egne veje til at udvikle 

vores ideer og kompetencer. Vores 

successer og tiltag har givet et po-

sitivt feedback, og som resultat har 

vi fået flere engagerede studerende 

rundt om i landet end tidligere.

Vi skal dog ikke hvile på laurbærrene, 

og den fremgang vi hidtil har ople-

vet, vil vi fortsætte med ved hjælp 

af nogle af de initiativer vi har søsat. 

RSD er en union i vækst, og også 

fremadrettet vil vi møde de stude-

rende med både faglighed og sociale 

arrangementer. Vi vil fortsætte de 

attraktive konkurrencer, såsom vo-

res Facebook konkurrence, med en 

iPad Air 2 som præmie, for de med-

lemmer der stadigt er studerende.

RSD vil i det kommende år være 

engageret, og vores visioner vil føre 

til et stærkt fællesskab trods de 

geografiske afstande. Jeg ser meget 

frem til at komme i gang, og jeg hå-

ber, at I vil tage godt imod os når vi 

kommer ud til jer.

De bedste hilsner,  

Charlotte Simony Pedersen,  

Formand for Radiograf Studerende 

Danmark

Radiograf Rådet og DSA samarbejder om at hjælpe ledige 

dimittender i arbejde gennem et trainee program. Pro-

grammet indebærer blandt andet mulighed for et praktik-

ophold og kompetencegivende efteruddannelse/kursus. Vi 

har fået den første afsted, og håber at tiltaget vil give flere 

ledige dimittender muligheden for at få en fod indenfor. Vil 

du vide mere, så henvend dig til Michael Dreyer i Radiograf 

Rådet eller til DSA.

Der er ansøgning til studiefonden den 

1. april. Som noget nyt er Studiefonden 

udvidet til at blive udbetalt fire gange 

årligt i stedet for to. Vi håber at mange 

vil benytte sig af, at der kan søges 

tilskud, hvis I ønsker at prøve med et 

praktikophold eller et semester uden-

for de vante rammer. De nye ansøg-

ningsfrister er 1.1, 1.4, 1.7, 1.10. 

Læs mere på radiograf.dk/studerende. 
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2016KURSUSKALENDER
DATO SENEST 

TILMELDING TEMA STED ARRANGØR FOR YDERLIGERE
 INFORMATION PRIS

1011/3 2015 Først til mølle Stråleterapi Oslo Norsk Radiografforbund
www.radiograf.no  
kik under fagkurs

4.300 NOK

1516/3 2016 22/2 2016
Ortopædisk Radiografi  
af det perifere skelet 

inkl. pelvis
UCN, Ålborg Radiograf Kurser claus@radiograf.dk

Max 16 deltagere. 
RM 3.495 kr. 

1417/3 2015 Først til mølle Mammografi Oslo Norsk Radiografforbund
www.radiograf.no  
kik under fagkurs

8.500 NOK

48/4 2016 1/3 2016
CTGrundkursus, 

Nr. 165178 
Olof Palmes Allé 26,  

8200 Aarhus N
Region Midtjylland https://rm.plan2learn.dk/ RM 4.722 kr.

6/4 2016 Først til mølle
REMmøde
Tema: MR

Aalborg Radiograf Kurser
Programmet annonceres 

senere
250 kr. Gratis for 

RSD

1115/4 2016 Først til mølle
MR teori kursus,  

Modul 2
Bayer A/S,  

Arne Jacobsens Alle 13, 6.

Bayer Healthcare  
i samarbejde med  

Bo Haugaard Jørgensen
info@mrscanning.com 5.400 kr + moms

12/4 2016 12.  marts 2016 Få gang i forskning Aarhus Universitetshospital Danske Bioanalytikere
www.dbio.dk/uddannelse
ogkarriere/dbiokurser

2050 kr.

2729/4 2015 Først til mølle Skjelettundersøkelser Oslo Norsk Radiografforbund
www.radiograf.no  
kik under fagkurs

6.400 NOK

1012/5 2016 5/4 2016
CTAvanceret kursus, 

Nr. 165191
Olof Palmes Allé 26,  

8200 Aarhus N
Region Midtjylland https://rm.plan2learn.dk/ RM 3.232 kr.

11/5 2016 Først til mølle
REMmøde
Tema: MR

Odense Radiograf Kurser
Programmet annonceres 

senere
250 kr. Gratis for 

RSD

2527/5 2015 Først til mølle C T Oslo Norsk Radiografforbund
www.radiograf.no  
kik under fagkurs

6.400 NOK

8/6 2016 25/5 2016
Årsmøde kvalitets

koordinatorer
Odense

Kvalitetskoordinator
gruppen/Radiograf Kurser

Bodil.Lykke.Kristensen@
rsyd.dk 26390304

400 kr.

79/9 2016 8/8 2016
MRGrundkursus,  

Niveau 1 – Nr. 165179
Olof Palmes Allé 26,  

8200 Aarhus N
Region Midtjylland https://rm.plan2learn.dk/ RM 3.060 kr.

89/9 2015 Først til mølle Nukleærmedisin Oslo Norsk Radiografforbund
www.radiograf.no  
kik under fagkurs

4.300 NOK

2729/9 2016 01/07 2016
Nevro Intervention for 

radiographers
Oslo NNIRC nnirc.org 4500 NOK

28/9 2016 Først til mølle
REMmøde
Tema: MR

Aarhus Radiograf Kurser
Programmet annonceres 

senere
250 kr. Gratis for 

RSD

29/9 2016 2/5 2016
Nuklearmedicin og  
urologisk cancer

Odense  
Universitetshospital

Danske Bioanalytikere
www.dbio.dk/uddannelse
ogkarriere/dbiokurser

2050 kr.

37/10 2016 2/9 2016
CTGrundkursus,  

Nr. 165180
Olof Palmes Allé 26,  

8200 Aarhus N
Region Midtjylland https://rm.plan2learn.dk/ RM 4.722 Kr.

1011/10 2016 15/6 2016 CTstrålebeskyttelse Frederiksberg Radiograf Kurser
Fagchef Claus Bris,  
claus@radiograf.dk

RM 3195 kr. ,  
4595 kr. ikke med

lemmer

2527/10 2016 20/9 2016
CTAvanceret kursus,  

Nr. 165192
Olof Palmes Allé 26,  

8200 Aarhus N
Region Midtjylland https://rm.plan2learn.dk/ RM 3.232 kr.

9/11 2016 Først til mølle
REMmøde
Tema: MR

København Radiograf Kurser
Programmet annonceres 

senere
250 kr. Gratis for 

RSD

911/11 2016 Først til mølle CTkolografi workshop Oslo Norsk Radiografforbund
www.radiograf.no  
kik under fagkurs

6.400 NOK

1618/11 2015 Først til mølle MR for viderekomne Oslo Norsk Radiografforbund
www.radiograf.no  
kik under fagkurs

6.400 NOK

2223/11 2015 Først til mølle Strålebeskyttelse Oslo Norsk Radiografforbund
www.radiograf.no  
kik under fagkurs

4.300 NOK

2125/11 2016 21/10 2016
MRAvanceret Niveau 2  

Nr. 165181
Olof Palmes Allé 26,  

8200 Aarhus N
Region Midtjylland https://rm.plan2learn.dk/ RM 4.410 Kr.

24/11 2016 2/5 2016 Den kritiske patient Vejle Sygehus Danske Bioanalytikere
www.dbio.dk/uddannelse
ogkarriere/dbiokurser

2050 kr.
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For Interventionsradiografer 
 
Deltager du i DFIRs årsmøde den 2.-3. juni 2016 i 
Nyborg (http://www.dfir.dk/) så er der mulighed 
for at deltage i Brugermødet for interventionsra-
diografer der afholdes under DFIRs generalfor-
samling  
  

Brugermøde for interventionsradiografer 2. juni 
kl 10-12 (moderator: specialeradiograf Lars Kri-
stoffersen, Roskilde Sygehus) 
 

  Præsentationsmøde 
  Erfaringsudveksling 
  Diskussion af radiografens videreuddan-

nelsesmuligheder inden for feltet 
  

Deltager du ikke i DFIRs årsmøde men ønsker at 
komme til brugermødet bedes du kontakte Ra-
diografkurser claus@radiograf.dk for at høre om 
pris/mulighed.  
 

 

 

CT-Klinikken søger snarest en radiograf 37 timer pr. uge.  

Klinikken udfører CT-skanninger af patienter henvist fra det offentlige og 
forsikringsselskaber, men vi har også et spændende samarbejde med 
forskningsinstitutter, hvor vi monitorerer patienter der deltager i  
forskellige forskningsprojekter. 

Vi forventer en selvstændig, fleksibel, serviceminded og fagligt kompetent 
radiograf med god patientkontakt og gode samarbejdsevner. Vi ønsker en 
medarbejder med dokumenteret erfaring, minimum 2 år, i CT-skanning. 

Vi tilbyder et spændende job, hvor udvikling, optimering og kvalitet er i 
højsædet. Løn og ansættelse ifølge overenskomst.  

Ansøgning sendes til: 
  
CT-Klinikken 
Science Center Skejby 
Brendstrupgårdsvej 21 
8200 Aarhus N 

eller e-mail: info@ctklinikken.dk  

Ansøgningsfrist: 29. februar 2016.  

For nærmere oplysninger kontakt chefradiograf Ulla Forsing, e-mail: 
unf@ctklinikken.dk , tlf: 8880 2660 eller www.ctklinikken.dk  

	

CT-Klinikken søger snarest en radiograf 37 timer pr. uge.

Klinikken udfører CT-skanninger af patienter henvist fra det  
offentlige og forsikringsselskaber, men vi har også et spæn-
dende samarbejde med forskningsinstitutter, hvor vi monitore-
rer patienter der deltager i forskellige forskningsprojekter.

Vi forventer en selvstændig, fleksibel, serviceminded og fagligt 
kompetent radiograf med god patientkontakt og gode samar-
bejdsevner. Vi ønsker en medarbejder med dokumenteret  
erfaring, minimum 2 år, i CT-skanning.

Vi tilbyder et spændende job, hvor udvikling, optimering og  
kvalitet er i højsædet. Løn og ansættelse ifølge overenskomst.

Ansøgning sendes til:

CT-Klinikken 
Science Center Skejby 
Brendstrupgårdsvej 21 
8200 Aarhus N

eller e-mail: info@ctklinikken.dk

Ansøgningsfrist: 29. februar 2016.

For nærmere oplysninger kontakt chefradiograf Ulla Forsing, 
e-mail: unf@ctklinikken.dk, tlf: 8880 2660 eller  
www.ctklinikken.dk

REM MODER 2016

MR BILLEDVEJLEDT STRÅLEBEHANDLING
Teknologien til strålebehandling af tumorer udvikler sig hurtigt, 

hvilket stiller krav til præcis afbildning af tumoren både før og 

under behandlingen. I studiet undersøges to lovende Magne

tisk Resonans (MR) teknikker i forbindelse med planlægning af 

stråle behandling af kvinder med fremskreden livmoderhals

kræft: diffusionsvægtet MR og dynamisk kontrast forstær

ket MR. I studiet fandt vi, at MR baseret fysiologisk målbare 

værdier ændres over tid som funktion af strålebehandlingen. 

Dette kan bidrage til bedre og mere individuel strålebehandling 

af kvinder med fremskreden livmoderhalskræft.

6. APRIL I AALBORG
11. MAJ I ODENSE
28. SEPTEMBER I AARHUS
9. NOVEMBER I KØBENHAVN

REMmøderne forgår alle fra kl. 1720. Der serveres the, 

kaffe og kage fra kl. 16.30 I pausen serveres sandwich.

Undervisere Søren Haack & Martin Colliander Kristensen

MRIQ
MRscannerne kvalitetstestes periodisk af leverandø

rerne, men der er normalt ikke mulighed for at sammen

ligne data med andre scannere, og dermed sikre at alle 

scannere leverer en optimal billedkvalitet. Derfor har vi i 

Region Midtjylland udviklet et fælles system til kvalitets

sikring af alle regionens MR scannere uafhængigt af 

leverandør og fysisk placering af scannerne. Foredraget 

vil omhandle udviklingen af det samlede kvalitetssikrings

system og berette om de nye muligheder og udfordringer 

implementeringen af systemet har givet.
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Radiograf Rådets hovedbestyrelse:

FoRmand
Charlotte Graungaard Falkvard 
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Medlem af  

tillidsrepræsentantudvalget

næstFoRmand
Christian Göttsch Hansen
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E: cagh@ucl.dk
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Gladys Geertsen

T: 2245 2286
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E: larsjensen@radiograf.dk
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tillidsrepræsentantudvalget 

Johnny Jensen

T: 4042 4535 

E: johnny@dsa-net.dk

Region sjælland:

RegionsFoRmand
Kit Siebken Heinze

T: 3055 1155

E: kshi@regionsjaelland.dk

Region midtjylland:

RegionsFoRmand
Christina Bagge Thisted-Høeg
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E: chrithis@rm.dk
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RegionsFoRmand
Susanne Kornbeck Thomsen
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E: skt@rn.dk

 
Rsd’s (studerendes) repræsentant:

FoRmand  FoR  Rsd
Mia Hald

T: 4236 6584

E: frk.hald@gmail.com 

H. C. Ørstedsvej 70, 2. sal,  

1879 Frederiksberg C

T: 3537 4339, F: 3537 4342,  

Giro: 2 22 35 03 

E: kontakt@radiograf.dk 

www.radiograf.dk

Faglige konsulenteR
Erik Roland  

T: 3537 4339

M: 2281 1182

E: roland@radiograf.dk

 

Michael Dreyer  

T: 3537 4339

M: 4236 7292

E: michael@radiograf.dk

FagCHeF
Claus Brix

T: 3537 4339

M: 5337 3806

E: claus@radiograf.dk

sekRetæR
Jeanette Fischer

T: 3537 4339

M: 4050 8003

E: jeanette@radiograf.dk

kommunikationskonsulent
Troels Jeppesen

T: 3537 4339

M: 2214 2414

E: troels@radiograf.dk

Radiograf Rådets kontor:

Charlotte Simony Pedersen

T: 53 25 79 00

E: pedersen230@gmail.com


