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FORMANDEN HAR ORDET

NY UDDANNELSESBEKENDTGØRELSE
havde set sig lun på. Vores mantra her
var, at det kræver et stærkt monofagligt
fundament at agere tværfagligt.

Vi har den 11. april afgivet høringssvar
vedrørende den nye bekendtgørelse til
uddannelsen som professionsbachelor i
radiografi. Det er den fjerde uddannelsesbekendtgørelse siden vi overgik fra
radiografelever til radiografstuderende.
Den seneste, hvor der dels blev etableret
tre studieretninger, og dels skete en modulopdeling, har nok været den hidtil mest
omfattende.
Den nye studieordning har været længe
undervejs, og der har været nedsat en
monofaglig gruppe til at drøfte de punkter, som der var ønske om at ændre. Det
er her blandt andet lykkes for organisationerne i de monofaglige grupper at hindre
et fælles studieoptag for alle sundhedsuddannelser, et tiltag som Uddannelsesog Forskningsministeriet længe ellers

Nu er det så måske blevet et nummer for
monofagligt. Der er i hvert fald lagt op til,
at uddannelsen kun er baseret på forsknings- og udviklingsviden indenfor egen
profession og erhverv. Det finder vi lige
vel snævert.

det sådan i dag, at det nuklearmedicinske speciale udbydes på tværs af de 3
professionshøjskoler, for at kunne opnå
en rentabel volumen, således at selv små
specialiserede faglige miljøer kan finde
sparring i såvel udvikling af undervisningsmateriale, som i undervisningsmetoder. Desuden kan en lokal forankret
studieordning gøre det vanskeligt for
studerende, der vil søge overflytning.

Endvidere bemærker vi, at omsorg som
begreb ikke står nævnt under formålet, og at der dermed ikke er overensstemmelse mellem bekendtgørelsen og
læringsudbytterne i forhold til feltet omsorg. Omsorg er en central del i udøvelsen af radiografi.

Dette er særligt sårbart i lyset af, at
der kun er tre professionshøjskoler, der
i dag udbyder uddannelse til professionsbachelor i radiografi. Professionshøjskolerne og de kliniske uddannelsesansvarlige har oplevet store fordele i at
arbejde sammen de seneste år.

Der er også i bekendtgørelsen åbnet for,
at udvalgte elementer af praktikken (den
kliniske uddannelse) i begrænset omfang
kan foregå i et færdighedslaboratorium
eller simulationslaboratorium for begrænsende for tilegnelse af færdigheder
i forbindelse med patientkontakt. Det
mener vi ikke er hensigtsmæssigt, da det
kan underminere udbyttet af den kliniske
uddannelse. Derimod synes vi godt at
øvelser i et færdighedslaboratorium eller
simulationslaboratorium kan være hensigtsmæssigt som forberedelse til den
kliniske uddannelse.

Til sidst vil jeg da nævne, at vi er glade
for at gå tilbage til en semesterinddeling, da det skaber mulighed for mere
nuancerede læringstiltag, der ikke alene
retter sig mod den nært forestående
eksamen.
Det bliver spændende at høre om vores
justeringer bliver vel modtaget. Men
under alle omstændigheder synes jeg
at de ensretninger der er i den nye
bekendtgørelse gør uddannelsen mere
strømlinet og de tre studieretninger
bedre sammenlignelige.

Endelig har vi beklaget fraværet af en
national studieordning. For eksempel er

APRIL 2016 | RADIOGRAFEN | 3

KORT NYT
www.isrrt2016.kr

KEY DATES
Deadline for
Abstract Submission

APRIL 29, 2016

19th ISRRT

Notification of
Abstract Acceptance

SS
WORLD CONGualRE
Meeting

JUNE 30, 2016
Deadline for
Pre-registration

st
Ann
23rd EACRT & 51 KRTA

AUGUST 31, 2016

(SAT), 2016
October 20 (THU) - 22
COEX, Seoul, Korea

ISRRT 2016 Secretariat:
People-X, Inc.
The Korean Radiological
Technologists Association

06246, Korea
, Gangnam-gu, Seoul
kr
Yeoksam-ro 17 gil, Yeoksam-dong
.kr Website. www.isrrt2016.
1F, Haeoreum B/D 16,
7 E-mail. seoul@isrrt2016
8423 Fax. +82-2-566-608
Seoul 06778, Korea
Tel. +82-2-557-8422,
Mabang-ro 4-gil, Seocho-gu,
Building 4th Floor18,
a.or.kr/
Technologists Association
Website. http://www.krt
Korean Radiological
6 E-mail. krta@krta.or.kr
6525 Fax. +82-2-576-652
Tel. +82-2-576-6524,

ISRRT 2016
I SEOUL
– ER DU INTERESSERET?
Nu er der endelig begyndt
at komme noget information om kongressen. Du kan
læse mere I sidste nyhedsbrav fra ISRRT på www.
isrrt2016.kr. Det er bl.a.
værd at hæfte sig ved de
forskellige deadlines, herunder især deadline for
Abstracts

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 interventionsradiografer der afholdes under DFIRs generalforsamling
Brugermøde for interventionsradiografer 2. juni
kl 10-12 (moderator: specialeradiograf Lars Kristoffersen, Roskilde Sygehus)




Præsentationsmøde
Erfaringsudveksling
Diskussion af radiografens videreuddannelsesmuligheder inden for feltet

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

• Deadline for Abstract Submission:
April 29, 2016
• Deadline for Travel Fund Support:
Maj 31, 2016
• Notification of Abstract Acceptance:
June 30, 2016
• Deadline for Early Registration:
August 31, 2016

UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSPULJE I REGIONERNE
Danske Regioner og Sundhedskartellet har etableret en pulje til fremme
af faglig og professionsrettet udvikling til gavn for patienterne.
Har du og dine kolleger et udviklingseller forskningsprojekt, som mangler
økonomisk støtte, kan du senest den 1.
oktober 2016 søge midler i Danske Regioners og Sundhedskartellets fælles
pulje. Puljen støtter klinisk udvikling og
forskning, som har fokus på den konkrete, praksisnære effekt. Overordnet
set gives der støtte til projekter, der har
hovedfokus på Tilrettelæggelse af forløb
på tværs af sektorer for kronikere og
sårbare patienter.
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Du kan læse mere om kriterierne for at
søge om støtte i Udviklings- og forskningspuljen her.

• styrkelse af de fagprofessionelles faglige udvikling i forhold til sundhedsvæsenets udvikling

VURDERING AF ANSØGNINGER

De specifikke Kriterier for tildeling af
støtte fra Udviklings- og forskningspuljen
kan ses på Radiograf Rådets hjemmeside.

Der er nedsat et ekspertudvalg, som vurderer alle ansøgninger og de vil tilgodese
ansøgninger, som fokuserer på:
• udvikling af ny viden eller implementering af eksisterende viden,
• forbedring af kvaliteten i ydelserne
• styrker videndelingen

HVORNÅR OG HVORDAN
KAN DER SØGES?
Den 1. maj 2016 kan du hente ansøgningsskema på Danske Regioners hjemmeside:
www.regioner.dk.

REGION SJÆLLAND BRØD MED-AFTALEN
Da der i 2013 skulle fyres medarbejdere på Næstved Sygehus overholdt regionen
ikke bestemmelserne i MED-aftalen. Nu skal de betale en godtgørelse.
Der er nu faldet afgørelse i en faglig
voldgift fra 2013, hvor Næstved Sygehus
i driftsaftalen 2013 skulle gennemføre
en besparelse på 10 mio. kr. på afdelingen
for gynækologi og obstetrik.
Ved faglig voldgift den 24. juni 2015 tilkendegav opmanden, at medarbejderne
ikke var blevet sikret reel indflydelse på,
hvordan det skulle gennemføres, hvilket
var et brud på MED-rammeaftalens bestemmelse om information og høring.
Aftalen skulle efter sit indhold behandles
i det lokale MED-udvalg, som skulle informeres om aftalen og dens konsekvenser
med mulighed for, at medarbejdernes
synspunkter og forslag kunne indgå i
grundlaget for ledelsens beslutning.

Opmanden har i sagen fundet, at det
ikke var tilstrækkeligt at Ledelsen
sendte afgørelsen til MED-udvalget
aften inden det skulle behandles, og
fandt endvidere, at medarbejderne på
mødet ikke blev sikret reel indflydelse på
hvordan besparelsen på de ca. 10 mio. kr.
skulle gennemføres, og at der derfor var
sket et brud på MED-rammeaftalens §
7, stk. 2 og stk. 4, litra c, om information
og drøftelse.
Derfor er Region Sjælland blevet dømt til
at betale en godtgørelse, som parterne
sammen er blevet enig om skal være en
temadag, som et supplement til regionens øvrige uddannelsesaktiviteter på
MED-området.

LATENSTIDEN AFGØRENDE FOR ANERKENDELSE
AF BRYSTKRÆFT SOM ARBEJDSSKADE
Brystkræft kan ikke anerkendes som
erhvervssygdom på grund af natarbejde
(i tidsrummet 23 til 06), hvis sygdomme
påvises flere år efter ophør af natarbejde, selv om der har været natarbejde
mindst én gang om ugen i mere end 20
år. Hvis latenstiden har været for lang,
vurderes natarbejde ikke at være årsag
til brystkræft.
Arbejdsskadestyrelsens Erhvervssygdomsudvalget drøfter løbende videnskabelige udredninger om sammenhængen
mellem brystkræft og natarbejde.
Efter den seneste udredningsrapport
fra 2013 forelægges sager i praksis ikke,
hvor der har været én nattevagt om ugen
i mindre end 25 år. I sager, hvor der har

været flere nattevagter om ugen i mindre
end 25 år, men mindst 20 år, kan forelæggelse overvejes, mens sager med mindst
én eller flere nattevagter om ugen i mere
end 25 år forelægges.

at der var sammenhæng mellem brystkræften og natarbejdet. Tilskadekomne
var ophørt med natarbejde i 1999 og fik i
2005 konstateret brystkræft.

Pauser i belastningen, latenstid (tiden der
går fra natarbejdets ophør til sygdommen påvises) og konkurrerende forhold
i form af livsstilsfaktorer og biologiske/
genetiske faktorer er alle ting, som taler
imod en anerkendelse.
I en konkret sag fik tilskadekomne, der
havde haft natarbejde mindst én gang
om ugen i 23½ år afslag på anerkendelse
af brystkræft som erhvervssygdom.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at latenstiden i det konkrete tilfælde var for lang til,
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Røntgenundersøgelse af bariatriske patienter

UDFORDRINGER FOR RADIOGRAFEN
I RELATION TIL STRÅLEDOSIS OG
BILLEDKVALITET
Af Henrik Thomsen, Lektor, Cand. Scient. San, Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg
Artiklen har tidligere været publiceret
i Hold Pusten.

ABSTRACT
Sundhedsvæsenet har særlige udfordringer i forhold til gruppen af bariatriske patienter (patienter med sygelig
overvægt) , og der opleves komplekse
problemer af teknisk, fysisk, psykisk
og social karakter i forbindelse med
indlæggelse og behandling. Der stilles
også specielle krav til personale og
teknologi på røntgenafdelinger, som
udfører diagnostik og behandling. Ved
røntgenoptagelser, hvor der anvendes
røntgenrør og detektor, forekommer
der udfordringer i forhold til stråledosis og billedkvalitet, og radiografen
står ofte i et dilemma, da den store
mængde væv, som omslutter patientens knogler og organer, gør det
vanskeligt at opnå en tilstrækkelig billedkvalitet. Samtidigt vil den stråledosis, som patienten modtager, ofte
blive meget stor. Dette skyldes stor
absorption af røntgenstråling i vævet
samt dannelse af spredt stråling.
Herved sker stor dosisafsættelse og
sløring af røntgenbilledet. Der forekommer samtidigt anatomisk støj og
kvantumstøj, som også kompromitterer billedkvaliteten.
Dette er en analyse af problemet
på grundlag af litteratur på området.
De røntgentekniske principper er beskrevet ud fra grundbøger, og der er
foretaget en systematisk litteratursøgning i databasen Pubmed. Endelig
er der indhentet informationsmateriale hos firmaer, som udbyder relevant
teknologi, og en ny metode til billeddannelse er beskrevet med grundlag i
den nyeste forskning.
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INDLEDNING
Ved røntgenundersøgelse af bariatriske patienter står radiografen ofte i et
dilemma mellem stråledosis og billedkvalitet. Det er svært at opnå en tilstrækkelig billedkvalitet uden samtidigt at
tildele patienten en betydelig stråledosis.
Den store mængde af væv, som omslutter knogler og organer i kroppen, gør det
vanskeligt at opnå en acceptabel billedkvalitet, og samtidigt vil den modtagne
stråledosis ofte blive meget stor. Dette
skyldes stor absorption af røntgenstråling samt dannelse af spredt stråling. Ved
billedoptagelsen forekommer der samtidigt anatomisk støj og kvantumstøj, som
nedsætter billedkvaliteten og forringer
kontrasten i billedet.
De røntgenfysiske omstændigheder har
været kendt længe, men i de senere år
er der udviklet teknikker, som søger at
afhjælpe problemerne og forbedre røntgenundersøgelsen i forhold til stråledosis
og billedkvalitet.
Denne artikel beskriver problematikken
og giver løsningsforslag på grundlag af
relevant litteratur.

METODE
Der er undersøgt eksisterende litteratur
på området. Bogen The essential physics
of medical imaging, 3. international ed.
2012 er anvendt i relation til de grundlæggende røntgenfysiske principper.
Desuden er der foretaget en systematisk
litteratursøgning i databasen Pubmed
med kombinationer af søgeordene Diagnostic imaging, Bariatrics, Radiography,
samt Radiation protection. I forbindelse
med fund af relevante artikler er der
foretaget kædesøgninger med funktionen Related articles.

Der er indhentet informationsmateriale om de specielle rastertyper til brug
for røntgenundersøgelse af bariatriske
patienter hos firmaet Smit Röntgen,
softwaren Skyflow hos firmaet Philips og
softwaren Virtual Grid hos firmaet Fujifilm. Fysiker ph.d. Martin Bech er konsulteret i forbindelse med den nye teknologi
dark-field/fase-kontrast billeddannelse.

BAGGRUND
Ved indlæggelse, undersøgelse og behandling af bariatriske patienter kan der
opleves komplekse problemer af teknisk,
fysisk, psykisk og social karakter, som
skaber særlige udfordringer. Rapporten
Bariatri på danske sygehuse, Anbefalinger til god praksis beskriver forebyggelse,
behandling og rehabilitering samt giver
anbefalinger til det gode patientforløb, og
hvordan dette kan organiseres. Rapporten
anbefaler, at der udarbejdes patientforløbsbeskrivelser og kriteriebaserede protokoller for den bariatriske patient, samt
at forløbene dokumenteres og evalueres
for at skabe ny viden til det videre arbejde
for den bariatriske patient (1).
I rapporten Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark præsenteres udvalgte risikofaktores betydning for folkesundheden
i Danmark. De 19 risikofaktorer er udvalgt
af Sundhedsstyrelsen og Statens Institut
for Folkesundhed på baggrund af vigtighed, offentlig interesse og tilgængelighed
af data. En af de udvalgte risikofaktorer
er overvægt, der beskrives som årsag til
forøget risiko for iskæmisk hjertesygdom,
apopleksi, diabetes og adskillige kræftformer (2).
Røntgenafdelinger har også opgaver i
forbindelse med diagnostik og behandling af bariatriske patienter. Som for

andre sygehusafdelinger kan disse være
komplekse udfordringer af teknisk, fysisk,
psykisk og social karakter.
I det følgende behandles de tekniske
udfordringer i forhold til billedkvalitet
og stråledosis ved røntgenundersøgelser, hvor der anvendes konventionelt
røntgenrør og detektor, for eksempel af
fastplade-typen.

GENERELLE ERFARINGER
To artikler beskriver generelle problemer
omkring emnet. Imaging obese patients:
problems and solutions (3) og European
obesity and the radiology department.
What can we do to help? (4).
Begge artikler konstaterer, at et stigende antal mennesker i Europa og USA
lider af overvægt, og disse mennesker
har større risiko for sygdomme på grund
af deres fysiske tilstand. Kardiovaskulær
sygdom, slagtilfælde, hypertension, type
2-diabetes og cancer nævnes. Antallet af undersøgelser og behandlinger af
bariatriske patienter vil stige, og der vil
blive stillet specielle og store krav til personale, udstyr og metoder. På udstyrssiden nævnes kørestole, lifte, senge og
personvægte, som er bygget til en større
belastning, men også ventelokaler og
lokaler, hvor patienter klæder om, skal
udformes til de krav, som patientgruppen
stiller. Endvidere kan specialuddannet
personale være nødvendigt i flere situationer for eksempel ved forflytning, eller
når der skal etableres intravenøs adgang
og anlægges Venflon (3).
Buckley, O. et.al. skriver, at en røntgenundersøgelse af en bariatisk patient alt for
ofte ender med et dårligt klinisk resultat
eller en aflysning. Der kan opstå tekniske
vanskeligheder for eksempel på grund
af en begrænset vægtkapacitet af lejet,
og gennemføres undersøgelsen alligevel
under dårlige forudsætninger, bliver billedkvaliteten ofte ikke optimal på trods
af en stor stråledosis, som patienten
pådrages. Den psykosociale påvirkning af
patienten, som kommer til undersøgelse,
men afvises og erklæres uegnet hertil på
grund af begrænsninger ved udstyret, er
ubærlige og ikke til at måle (4).
Ifølge artiklerne er to faktorer specielt

betydende for en reduceret billedkvalitet.
Kroppens væv danner spredt stråling,
og den øgede eksponeringstid medfører
bevægelsesuskarphed. Endvidere kan en
øget objekt-detektorafstand øge forstørrelsen, således at anatomien måske
ikke kan dækkes af detektoren (4).
Carucci, L.R. skriver, at en grundlæggende
udfordring ved den radiologiske undersøgelse er de fysiske rammer samt begrænsninger ved udstyret. Patienten kan
ikke undersøges, hvis sikkerheden ikke er
i orden, og lejet ikke kan bære den ekstra
vægt. Det beskrives, at der vil forekomme
en eksponentielt stigende dosisafsættelse i patientens væv, i forhold til tykkelsen af dette. Endvidere vil der forekomme
en lang eksponeringstid med risiko for bevægelsesuskarphed og lav billedkontrast.
På grund af mindre tydelige anatomiske pejlemærker er undersøgelserne en
udfordring for radiografen i forhold til
positionering. Der er risiko for flere kasserede billeder og gentagne optagelser
af denne årsag (3).
Det anbefales at øge kVp og mAs, samt
at anvende raster. Automatisk eksponeringskontrol (AEC) kan optimere billedkvaliteten, men det er nødvendigt med en
stabil back up timer, eller en korrekt forvalgt maximal mAs-værdi, for at standse
eksponeringen og undgå en urimelig høj
eksponering.
Dosisøgningen kan minimeres ved at positionere patienten således, at det tyndeste vævslag er rettet mod detektoren og
ikke mod røntgenrøret.
Det vurderes, at belastningen af røntgenafdelingen og dens udstyr øges.
Undersøgelsestiden er længere, og det
nævnes, at et røntgenrør hurtigere slides
ved undersøgelse af bariatriske patienter, på grund af de øgede eksponeringsværdier, der anvendes (3).

væv. Sammen med røntgenstrålens intensitet og niveau af energi er patientens
fysiske habitus og de geometriske forhold
ved røntgenoptagelsen bestemmende for
størrelsen af den afsatte stråledosis (5).
Endvidere har dosisafsættelsen gennem
patientens krop en eksponentiel natur,
således at den altovervejende stråledosis afsættes i de vævslag, der befinder
sig nærmest røntgenrøret. Den store
mængde kropsvæv hos den bariatriske
patient vil medføre en øget absorption af
røntgenstråler (5).
Billedkvaliteten påvirkes af billedstøj,
som findes i flere typer. Her skal nævnes
to: den anatomiske støj og kvantumstøj.
Røntgenbilledet afbilder den tredimensionelle krop med kun to dimensioner.
Hermed afbildes meget overlejret væv, og
da dette har en naturlig varierende fibrøs
struktur, dannes der fine tilfældige linjer
og mønstre på røntgenbilledet. Disse
fænomener forringer billedkvaliteten,
nedsætter kontrasten og kan sløre en
evt. patologisk detalje. Dette fænomen
får særlig betydning for billedkvaliteten
ved store dimensioner af kropsvæv (6).
Kvantumstøj relaterer sig til kvanta,
som i dette tilfælde er røntgenfotoner.
Kvanta er ækvivalent med mAs/dosis, og
kvantumstøj findes som et absolut og relativt begreb. Den kvantumstøj, som har
betydning for kvaliteten af det betragtede diagnostiske billede, er den relative
kvantumstøj, som kan nedsætte kontrasten. Denne støj er et forhold mellem
den absolutte kvantumstøj og mAs/dosis.
Den absolutte kvantumstøj er kvadratisk
relateret med mAs/dosis. Det betyder, at
den relative kvantumstøj stiger ved faldende stråledosis (6).

TEORI

I forhold til røntgenoptagelse af den bariatriske patient betyder dette, at minimeres eksponeringsværdierne i forsøg på at
tildele patienten en mindre stråledosis,
forringes billedkvaliteten og kontrasten
falder, da mængden af relativ kvantumstøj stiger.

Under røntgenoptagelsen vekselvirker
røntgenfotoner med patientens væv ved
to dominerende processer, henholdsvis
fotoelektrisk effekt og comptonspredning. Herved sker der absorption, og der
afsættes energi/stråledosis i patientens

Comptonspredning er årsag til, at røntgenstråling spredes i mange retninger og
ikke følger de primære røntgenstrålers
bane, der er en geometrisk forudsætning
for en korrekt billeddannelse. En del af
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den spredte stråling rammer ikke detektoren og har ingen indflydelse på billedkvaliteten.
Rammer de spredte stråler derimod detektoren, vil de være en betydende årsag
til forringet billedkvalitet i form af sløring.
Kontrasten nedsættes, og detaljer i billedet sløres (7).
Forholdet mellem de primære røntgenstråler og de spredte stråler kan betegnes som mængde af energi, der afsættes på et område af billeddetektoren fra
spredte stråler, divideret med mængden af energi, der afsættes på samme
område af billeddetektoren fra primære
stråler. Hvis dette forhold for eksempel antager værdien 1, betyder det, at
halvdelen af den afsatte information på
området er værdiløs. Mængden af spredt
stråling stiger med stigende vævstykkelse og kan blive meget høj (7).

Valget af eksponeringsværdier ved røntgenundersøgelse af en bariatrisk patient
kan være vanskeligt, da de almindeligt anvendte niveauer sandsynligvis ikke passer.
Der kan anvendes AEC, men der er specielle forhold, som skal tages i betragtning. Det er almindelig praksis at forhøje
kVp ved anvendelse af AEC. Herved holdes
eksponeringstiden på en rimelig størrelse, således at risikoen for bevægelsesuskarphed minimeres. Det er af stor
vigtighed, at back-up timer eller forvalgt
maximal mAs-værdi er rigtig indstillet,
da en for lav værdi for kV vil betyde, at
røntgenrøret ikke standser eksponeringen. Denne situation kan opstå, hvis
radiografen tager udgangspunkt i anbefalede eksponeringsværdier for slanke
patienter, og ikke forhøjer kVp tilstrækkeligt. Ved meget store vævstykkelser, for
eksempel ved et lateralt thorax-billede,
kan det være nødvendigt at anvende
to-punktsteknik for at undgå en urimelig
lang eksponeringstid.

en bariatrisk patient i teorien kan have.
Ved de simulerede optagelser blev der
positioneret AP og PA, og der blev anvendt en fotonenergi på henholdsvis 120
kVp for thorax og 80 kVp for abdomen.
Der blev anvendt AEC.
Udgangspunktet var en kerne af kroppen
med organer, som simulerede et normalbygget menneske. Omkring denne kerne
blev der anteriort og posteriort tilføjet
fedtholdigt væv af forskellig tykkelse. I
kropstyperne 1 til 5 varieres fedtvævsfordelingen forholdsmæssigt i relation til
organkernen. Ved kropstype 5 var kerne
og fedtvæv anteriort og posteriort af
samme tykkelse. Ved kropstype 1 var det
posteriore fedtvæv af størrelsen 1, kernen havde størrelsen 3, og det anteriore
fedtvæv havde størrelsen 6.
Ifølge disse modeller anslås det, at en bariatriske patient kan modtage en effektiv
stråledosis, som er 70 til 80 gange højere
i forhold til en slank patient. Derfor bør
stråledosis monitoreres og registreres
i patientens journal. I denne forbindelse
har fordelingen af vævet på kroppen og
patientgruppe
er særlig
orienteringen af denne
i forholdudsat
til rønt-for
genrør og detektor stor betydning.
Artiklen hævder, med reference til en
Task Group rapport fra ICRP, at stråleinduceret cancersygdom i fedtvæv, ikke har
vist, at have nogen klinisk betydning.

For at modvirke denne årsag til dannelse
af sløring på røntgenbilledet anvendes
Teorierne om dosis, billedstøj, spredt
et raster. Dette er et filter bestående
stråling og eksponeringsværdier forklaaf tynde blylameller adskilt af et fast
rer de udfordringer, radiografen har ved
billedkvalitet
uden
at
stråledosis
bliver
urimelig
høj, hvorfor
denne
materiale, der er gennemtrængeligt for
undersøgelse
af bariatriske
patienter.
røntgenstråler. Placeres rasteret så blyDet er svært at opnå en tilstrækkelig
at modtage en stor stråledosis ved røntgenundersøgelse.
lamellerne er parallelle med de primære
billedkvalitet uden at stråledosis bliver
røntgenstråler, absorberes de spredte
urimelig høj, hvorfor denne patientgruppe
stråler i blylamellerne, som de rammer.
er særlig udsat for at modtage en stor
Positionering
aftilpatient
Derfor
når de ikke frem
detektoren og
stråledosis ved røntgenundersøgelse.
danner
sløring.
Dog
forøges
stråledosis
Yanch, C. et.al. beskriver et teoretisk Monte Carlo fantomstudie, som simulerede optagelser af
POSITIONERING AF PATIENT
til patienten ved brug af raster, da de priMed udgangspunkt i denne rapport og
thorax
og
abdomen
for
fem
forskellige
kropsbygninger,
som
en
bariatrisk
patient
teorienman,
kanathave.
Yanch, C. et.al. beskriver et teoretisk
mære røntgenstråler også absorberes i
anvendelse
af AEC ianbefaler
Monte Carlo fantomstudie, som simuleet vist omfang. Ved nogle rastertyper og
patienten positioneres således, at den
Ved de simulerede optagelser blev
der positioneret AP og PA, og der blev anvendt en fotonenergi
rede optagelser af thorax og abdomen
eksponeringsforhold kan stråledosis blive
største mængde fedtvæv vendes imod
forog
fem80
forskellige
kropsbygninger,
fordoblet
ved brug af raster
(7). for thorax
røntgenrøret
optagelsen. Fedtvæv,
på henholdsvis
120 kVp
kVp for
abdomen.som
Der blev
anvendt ved
AEC.

Figur 1. Kropstyper udtrykt som ratio af anterior, lateral, and posterior fedtvæv. 1 
Kropstype
Axialt snit af fordeling af
fedtvæv
Ratio af tykkelse af
fedtvæv
(anterior/lateral/posterior)
1)

1

2
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4/3/2
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 igur 1 er gengivet fra Yanch JC, Behrman RH, Hendricks MJ, et al. Increased radiation dose to overweight and obese patients from radiographic examinations.
F
Radiology 2009;252:128-139, med venlig tilladelse fra Radiological Society of North America (RSNA).

Udgangspunktet var en kerne af kroppen med organer, som simulerede et normalbygget

menneske. Omkring denne kerne blev der anteriort og posteriort tilføjet fedtholdigt væv af forskellig
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tykkelse. I kropstyperne 1 til 5 varieres fedtvævsfordelingen forholdsmæssigt i relation til

der vender imod røntgenrøret, vil absorbere den ekstra røntgenstråling, som
vævet medfører ved optagelsen, og derfor udsættes de strålefølsomme organer
i organkernen ikke for øget strålebelastning i nævneværdig grad. Det tyndere
fedtvævslag på den modsatte side af
kroppen, der er vendt imod detektoren,
gennemtrænges af røntgenstrålerne,
efter at de har vekselvirket med de
strålefølsomme organer i organkernen.
Dette fedtvævslag bør være så tyndt
som muligt, da det øger stråledosis til de
strålefølsomme organer i organkernen
ved en eksponentiel funktion af tykkelsen af dette væv på grund af virkningen
af AEC. En yderligere fordel ved denne
fremgangsmåde er, at de diagnostisk
interessante organer vil blive afbildet på
røntgenbilledet med mindre forstørrelse.
Vævet, der sidder henholdsvis lateralt og
imod røntgenrøret, har mindre effekt på
stigningen i den effektive stråledosis (8).
Sammenlignet med at positionere patienten således, at fedtvævet rettes imod
detektoren, betyder en øgning af kVp med
anvendelse af AEC relativt mindre i forhold til stråledosis.
Undersøgelsen viste, at det største fald i
stråledosis, som var på 20 %, blev opnået
ved en stigning i kVp fra 80 til 100. En
ulempe er dog, at den øgede fotonenergi
nedsætter kontrasten og medfører øget
spredt stråling (8).
Artiklen Imaging obese patients: problems and solutions anbefaler også denne
fremgangsmåde i forhold til positionering
af patienten. Citat: «The dose increase
may be attenuated by placing the side of
the patient with the thinnest layer of fat
closest to the image receptor, away from
the tube» (3).

ANVENDELSE AF RASTER
De to artikler Experimental evaluation
of fiber-interspaced antiscatter grids
for large patient imaging with digital
x-ray systems og Physical evaluation of
prototype high-performance anti-scatter grids: potential for improved digital
radiographic image quality beskriver teori
omkring raster og analyserer målinger af
forskellige rasteparametre i relation til
billedkvalitet (9), (10).

Et raster består af tynde blylameller
adskilt af et materiale, som er gennemtrængeligt for røntgenfotoner. Det gennemtrængelige materiale har traditionelt
bestået af aluminium, men nye typer af
rastere anvender kunstfibermaterialer
med en lavere svækkelseskoefficient end
aluminium. Dette betyder, at en mindre
mængde primære røntgenfotoner absorberes i rasteret. Alle rastere, som omtales i det følgende, har gennemtrængeligt
materiale bestående af kunstfiber.
Rasteret kan beskrives ved skaktforholdet som er defineret som r=h/D , hvor h
er højden af blylamellen, og D er afstanden mellem to lameller. Desuden ved
rasterfrekvensen N=1/((D+d)) , hvor D er
afstanden mellem to lameller, og d er tykkelsen af blylamellen.
Flere parametre beskriver rasterets
ydeevne. (Tp) er fraktionen af primær
stråling, som transmitteres gennem
rasteret, og (Ts) er fraktionen af spredt
stråling, som transmitteres gennem rasteret.
Scatter-to-primær ratio (SPR) er forholdet mellem spredt og primær stråling i
stråleviften, som findes mellem patient/
fantom og raster/detektor.
Hvis billedkvaliteten måles i forholdet
mellem kontrast og støj SNR, kan forbedringen af billedkvaliteten ved brug
af raster beskrives ved en faktor: SNR –
forbedringsfaktor, som benævnes KSNR.
Denne er defineret som et ratio mellem
SNR i et billede optaget med raster og
SNR i et billede optaget uden raster (9).
Forsøg viser, at en øget lamelhøjde fra 1,5
mm til 3,0 mm øger KSNR fra 1,5 til 2,1 for
et billede af et fantom med en tykkelse
på 50 cm (10). Derfor blev det antaget,
at endnu større lamelhøjder kunne være
formålstjenlige i forbindelse med røntgenundersøgelser af bariatriske patienter. Derfor undersøgte man to prototype rastere med en lamelhøjde på 5 mm,
rasterforhold på henholdsvis 15 og 21,
og rasterfrekvens på henholdsvis og 36
linjer /mm (10).
Disse blev sammenlignet med almindeligt
anvendte rastere med en lamelhøjde på
henholdsvis 1,5 og 3 mm. Som objekt blev

der anvendt kunststof fantomer med en
tykkelse på henholdsvis 20 og 50 cm.
Fraktionen af den transmitterede primære stråling (Tp) gennem de forskellige rastere varierede ikke i nævneværdig
grad. Den største forskel i (Tp) mellem to
rastere, lamelhøjde 5 mm og1,5 mm, var
på 12,3 %.
Fraktionen af den transmitterede
spredte stråling (Ts) varierede derimod i
høj grad. Den største forskel i (Ts) mellem
to rastere, lamelhøjde 5 mm og1,5 mm var
på 55 %.
Det konkluderes, at den lave transmission af spredt stråling gennem et raster
med lamelhøjde på 5 mm giver en fordel i
forhold til billedkvalitet ved røntgenundersøgelse af bariatriske patienter. Dette er
tilfældet, fordi forholdet mellem spredt og
primær stråling i stråleviften (SPR) øges
betydeligt med øget patienttykkelse.
Dette raster kan optimere billedkvaliteten målt med SNR ved anvendelse af et
digitalt billeddannende system uden at
øge stråledosis til patienten i nævneværdig grad (10).
Firmaet Smit-Röntgen fremstiller disse
specielle rastere til røntgenundersøgelse
af bariatriske patienter, som forhandles
af firmaet Philips.

DIGITAL BILLEDBEHANDLING
Mentrup, D. et. al. (11) beskriver softwarealgoritmen Skyflow, som markedsføres af
firmaet Philips. Algoritmen skulle kunne
fjerne resultatet af den spredte stråling
fra røntgenbilleder og dermed gøre brugen af raster overflødig. Den er baseret
på Monte-Carlo simulation, som skaber et
model-estimat af signalet fra den spredte
stråling fra patienten, som efterfølgende
digitalt subtraheres fra billedsignalet.
Algoritmen omtales kun til brug i forbindelse med mobile thorax-optagelser
og markedsføres i forbindelse med et
komplet mobilt udstyr og beskrives i en
poster fra European Congress of Radiology (ECR) i Wien 2014 (11) samt i salgsmateriale fra Philips. Posteren beskriver
et studie med optagelser af thorax-fantomet Lungman, Kyoto Kagagu. Fantomet
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blev røntgenfotograferet med og uden
raster (skaktforhold på 8 og rasterfrekvens på 40 l/cm).

have passeret rasteret er stråleviften
filtreret, og fraktionen af spredt stråling
er mindre, men stadig tilstede.

Til billederne, der blev optaget uden brug
af raster, blev der anvendt eksponeringsværdierne 90 kVp og 0,5 mAs, og til
billederne med brug af raster blev der
anvendt eksponeringsværdierne 90 kVp
og 0,8 mAs. De rasterløse billeder blev
efterfølgende behandlet med algoritmen,
og der blev foretaget en sammenlignende
kvantitativ analyse af billedkvaliteten.

Denne algoritmen kan med grundlag i
viden om strålekarakteristik, geometri
og objekt udregne karakteristika for den
spredte stråling, som derefter subtraheres fra det digitale signal.

Analysens udgangspunkt var metalskiver
af aluminium på fantomets overflade, som
dannede kontrast til det omgivne lungevæv på billedet. Ved region of interestmålinger (ROI-målinger) relateres denne
kontrast mellem billeder med og uden
raster og mellem billeder med og uden
anvendt Skyflow i en parameter, som kaldes Contrast Improvement Factor (CIF).
Analysen viser, at der ikke er markante
forskelle i CIF i billeder optaget med de to
teknologier, og det konkluderes, at Skyflow
kan genoprette kontrasten i rasterløse
thoraxbilleder. Det er således muligt at
foretage mobile thorax-optagelser uden
anvendelse af raster og samtidigt opnå en
billedkvalitet, der er sammenlignelig med
billeder optaget med raster (11).
Hexi, H. et.al. (12) beskriver softwarealgoritmen Virtual Grid, som markedsføres af firmaet Fujifilm. Algoritmen skulle
kunne øge kontrasten i billeder optaget
uden raster til et niveau, der er sammenlignelig med kontrasten i billeder optaget
med raster. Formålet er at undgå brugen
af raster. Virtual Grid anbefales til mobile
thorax-optagelser, da man mener, at
raster har mange ulemper. Der er for eksempel »cutoff«-problemer ved forkert
vinkling af rasteret ved optagelser i en
blød patientseng.
Omstændighederne ved røntgenoptagelsen beskrives i relation til strålekarakteristik, geometri og objekt. Ligeledes
beskrives rasterets virkemåde i forhold
til absorption af den spredte stråling.
Efter at have passeret objektet indeholder stråleviften en sammenblanding
af primær og spredt stråling, hvoraf
sidstnævnte udgør en stor fraktion, hvis
der er tale om et tykt objekt. Efter at
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Billedkvaliteten ved brug af Virtual Grid
og raster er evalueret med analyseudstyret Artinis Medical Systems, CDRAD
phantom. Der er analyseret billeder optaget med og uden raster samt billeder
optaget uden raster, men behandlet med
algoritmen. Disse analyser viser, at de
sidstnævnte billeder måles til at have en
bedre billedkvalitet end billeder optager
med raster (12).
De to algoritmer Skyflow og Virtual Grid
markedsføres udelukkende i forbindelse
med mobile optagelser af thorax med
grundlag i de begrænsninger i billedkvalitet, som den mobile optagelse afstedkommer. Det er for eksempel problemer
med centrering og korrekt vinkling af rasteret. Det anføres endvidere fra begge
producenter, at brug af raster ved mobile
optagelser ofte fravælges på grund af
disse problemer. Det kunne være interessant at undersøge, hvilken effekt algoritmerne ville have på billedkvaliteten ved
optagelser af bariatriske patienter. De to
kunne måske være et element til optimering af billedkvalitet og minimering af
stråledosis herved.

NYE FORMER FOR BILLEDDANNELSE
Bech, M. og Pfeiffer, F. (13) beskriver en
ny type billeddannelse med grundlag i en
udvidet analyse af de fysiske fænomener, der sker, når en genstand rammes af
lys, og dermed også røntgenstråling. Der
er tre fysiske fænomener, som bidrager
til dannelsen af kontrast. Noget af lyset
bliver absorberet, noget bliver brudt som
i en linse, og noget bliver spredt af den
genstand, som lyset rammer. Det er disse
fænomener, der danner et billede, som
kan ses af det menneskelige øje (13).
Ved den traditionelle billeddannelse under
røntgenfotografering anvendes de to
typer røntgenstråling, som enten brydes
eller spredes ikke. De betragtes som

årsager til sløring af røntgenbilledet og
forsøges fjernet for eksempel med et
raster. Ved nyere forskning forsøger man
også at udnytte den brudte røntgenstråling (fasekontrast) og den spredte
røntgenstråling (dark field kontrast) ved
billeddannelsen. Dette giver nye perspektiver for billedkvalitet i relation til stråledosis ved røntgenfotografering.
Teknologien bygger på filtrering af røntgenstråling gennem tre filtre. Et filter
placeret umiddelbart efter røntgenrøret,
et placeret umiddelbart efter objektet og
et placeret umiddelbart før detektoren.
Herved kan der dannes et interferensmønster, som efter bearbejdning i en computer kan rekonstrueres til det færdige
multi-kontrast røntgenbillede (14).
Artiklerne beskriver billedoptagelser af
mindre objekter, og ifølge korrespondance med forfatteren M. Bech går
udviklingen fortsat mod anvendelse af
røntgenstråling med højere energier, men
den store udfordring er i øjeblikket at
fremstille filtre, der kan fungere hermed.

KONKLUSION/PERSPEKTIVERING
Radiografens udfordringer ved røntgenundersøgelser af bariatriske patienter
er store og kan ikke umiddelbart løses på
én enkelt måde. Der er dog tiltag, der kan
gøres, og der er områder, som bør danne
grundlag for yderligere undersøgelse efter videnskabelig metode.
Patientens henvisning bør konsulteres
med en radiolog i forhold til optimering af
undersøgelsen. Kan den normale procedure fraviges og kan der evt. anvendes
færre projektioner? Patientens positionering er en vigtig faktor for minimering
af stråledosis til kroppens strålefølsomme organer. Radiografen bør tilegne
sig viden om den bariatriske patients
kropsbygning, således at en optimal
positionering kan foretages med grundlag i dennes karakteristik. Det tykkeste
fedtvæv skal vendes imod røntgenrøret.
Der kan anvendes specielle rastertyper,
som er konstrueret til røntgenundersøgelse af bariatriske patienter.
Der bør vælges eksponeringsværdier efter radiograffaglige erfaringer og grundige overvejelser. Hvis der anvendes AEC,

bør det ske efter en omhyggelig positionering af patienten,
og der bør anvendes en sikker back-up timer eller en indstillet max-værdi for mAs. Efter hver optagelse bør billedet
evalueres grundigt i forhold til positionering, kVp, mAs, samt
eksponeringsindeks, og evalueringen bør danne grundlag for
evt. korrektioner.
Det bør undersøges, om de nye software-algoritmer er
anvendelige. Kan de evt. anvendes sammen med de specielle
rastertyper, som findes? Endelig bør den nyeste forskning
inden for billeddannelse iagttages og nye teknologier tages i
brug, når de er anvendelige indenfor praktisk radiografi.

trådløs DR

Oplev det

virtuelle raster
Uden raster
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BEHOVET FOR RADIOLOGISK UDSTYR
PRESSER REGIONERNES ØKONOMI
Ifølge Dansker Regioners analysemagasin,
REGIO, vil de næste år give massive
udfordringer for regionernes økonomi i
forhold til anskaffelse af radiografernes
arbejdsredskaber. Det radiologiske udstyr.

Et stigende antal scanninger lægger
pres på det billeddiagnostiske udstyr.
Samtidig udfordrer det voksende antal
patienter i kræftbehandlinger regionernes strålekapacitet. Den endelige dråbe
i det økonomiske bæger ender dog med
at være det overordnede behov for udskiftning af udstyr.
Kilde: REGIO.

Af Troels Jeppesen

FLERE SCANNINGER ØGER BEHOVET
FOR NYE SCANNERE
Det stadigt stigende antal scanninger
lægger pres på det billeddiagnostiske
udstyr. Regionerne vurderer, at der årligt
skal bruges mere end en halv milliard på
indkøb af nye scannere.
De mange scanninger er bl.a. en konsekvens af det stigende antal kræftpatienter. Der er allerede lagt ekstra pres
på scanningsbehovet ved udmøntningen
af regeringens sundhedsstrategi på
kræftområdet fra 2015. Forventningen
er, at presset på scanningerne vil fortsætte, og der er derfor løbende behov
for ikke alene at udskifte gamle scannere,
men også at øge det samlede antal.
Der er i dag installeret cirka 370 scannere i regionerne og med en afskrivningsperiode på otte år og en pris på 10-15
millioner kroner pr. scanner, betyder det,
at regionerne kan se frem til et investe-
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ringsbehov alene til udskiftning af scannere på mere end 500 millioner årligt.
Og med en kommende Kræftplan IV i 2016
lægges der op til en yderligere intensivering af indsatsen mod kræft, og det vil
kræve nye investeringer, der ikke er taget
højde for inden for anlægsrammen, lyder
det fra regionerne.
Alene for 2016 vil indsatserne i regeringens sundhedsstrategi betyde cirka
18.000 ekstra CT-scanninger, som der
ikke er taget højde for i udmøntningen af
midlerne, påpeger Rikke Margrethe Friis
I 2014 blev der foretaget dobbelt så
mange CT- og MR-scanninger som i 2007.
Helt nøjagtig steg antallet af CT-scanninger fra 376.000 til 813.000, mens antallet af MR-scanninger steg fra 197.000 til
394.000.

Regionernes sundhedsstrategi sætter fokus på tidlig
opsporing, hurtig udredning
og diagnostik. Dvs. at flere
patienter skal udredes hurtigt – og det lægger pres på
scanningskapaciteten, både
når det gælder apparatur
og bemanding.

AKUT BEHOV FOR INVESTERING
I STRÅLEKAPACITET
Antallet af nye kræfttilfælde forventes at stige med 30 procent
frem mod 2025. Samtidig er fem
ud af seks strålekanoner på vej på
pension.
I dag foretages der næsten
300.000 strålebehandlinger i
Danmark. Det er 35 procent flere
end for otte år siden. Antallet af
strålebehandlinger flugter med
udviklingen i antallet af kræfttilfælde, der forventes at stige med
30 procent frem mod 2025.
Men Regionerne stiller i REGIO
spørgsmålstegn ved, om strålekanonerne kan følge med udviklingen
og de nye ambitioner i Kræftplan
IV, der er på vej.
For at holde den høje behandlingskapacitet vil man nemlig inden for

de kommende seks år være nødt
til at udskifte op mod 50 strålekanoner til en samlet pris på omkring
1,5 milliarder kroner inklusive ombygning, tilknyttet billeddiagnostisk udstyr mv., vurderer Danske
Regioner.
De samlede udgifter vil afhænge
af, hvor mange af de nye MRacceleratorer, det besluttes at
anskaffe.
Der er i dag 60 strålekanoner i
hele landet. Størstedelen af dem
blev anskaffet for cirka ti år siden,
nærmere bestemt mellem 2005 og
2008, i forbindelse med Kræftplan
II. I de år blev der bevilget lån på i
alt 1,4 milliarder kroner til indkøb
af strålekanoner og scannere,
foruden at regionerne fik udvidet
lånerammen med 850 millioner

kroner. 10-12 år regnes normalt
som afskrivningsperiode på en
strålekanon.
Strålekanonerne kan løbende
opgraderes men kun i en vis periode for apparaturets behandlingskraft svinder over tid, så en
strålekanon, der er mere end ti år
gammel, kan behandle mindre end
det halve af en ny strålekanon.

REGIO er Danske Regioners
analysemagasin der indeholder analyser, artikler og
viden om de områder, regionerne arbejder med. I bladet
præsenterer regionerne
deres forventninger til den
regionale udvikling og vækst.

FLERE BEHANDLES
FOR KRÆFT
Mens antallet af patienter i kræftbehandling er steget med 56 procent siden 2007, så er dødeligheden
blandt kræftpatienterne faldet.
Det øgede antal kræftpatienter
presser behovet for radiologisk
udstyr, både i udredningen og behandlingen.
Antallet af kræftpatienter er
steget med 56 procent og antallet af behandlinger er steget med

61 procent til rekordhøje 1.029.000
kræftbehandlinger.
I 2015 var 283.000 danskere i
kræftbehandling på de danske
sygehuse. Det er flere end nogensinde og de mange patienter får i
gennemsnit også mere behandling.
Samtidig er regionernes screeningsindsatser med til at øge behovet for diagnostisk udstyr, allerede
inden kræften diagnosticeres.

Antallet af operationer og strålebehandlinger er steget med
henholdsvis 61 procent og 31 procent fra 2007 til 2015. Men især
kemoterapi er noget patienterne
hyppigere møder i sygehusenes
kræftbehandling, og antallet af
kemobehandlinger er næsten fordoblet i samme periode.
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VIDENSKABELIGE SELSKABER

ER DET MON NOGET FOR
Der findes videnskabelige selskaber inden for næsten alle specialer, og ofte findes der mere end
ét videnskabelig selskab. Inden for det radiologiske felt findes der blandt andet Dansk Radiologisk
Selskab, Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans, Dansk Selskab for Medicinsk Fysik,
Dansk Neuroradiologisk Selskab, Dansk Uroradiologisk Selskab (også kendt som DURS) og Dansk
Ultralyddiagnostisk Selskab (ofte blot betegnet DUDS).
Af forskningsradiograf og Ph.D. studerende Malene Roland Pedersen, Røntgen afdelingen, Vejle Sygehus – Del af Sygehus Lillebælt

Derudover findes der mange tværfaglige
selskaber såsom Dansk Selskab for Patient Sikkerhed, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren , Dansk Selskab
for Folkesundhed og Dansk Selskab for
Medicinsk Filosofi, Etik og Metode.
Et videnskabeligt selskabs formål er
typisk at udbrede, fremme og bidrage til
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RADIOGRAFER?
videnskabeligt arbejde, uddannelse og
samarbejde indenfor specifikke fagområder. Derudover at repræsentere
fagområdet nationalt såvel som internationalt.
Selskaberne arbejder blandt andet med
til at styrke bestemte fokus områder
indenfor f.eks. radiologien, opdatere og
udbrede nye guidelines, oprette forskellige kurser, afholde videnskabelige
(års)møder, evt. uddele rejse legater
til deltagelse i internationale kongresser, udgivelse af medlemsblad og meget
meget mere.

FORDEL FOR RADIOGRAFER
Radiografers fordel ved et medlemskab
er blandt andet at få en unik mulighed

for medindflydelse på foreningens aktiviteter, ny viden, mulighed for deltagelse
i videnskabelige møder, networking, og
møde potentielle samarbejdspartnere.
Derudover at møde fagpersoner med
samme interesser, men som kan have en
anden faglig baggrund. Derudover er der
mulighed for at få (med)indflydelse på
sundhedspolitiske dagsordner og høringer, samt mulighed for at søge økonomisk
tilskud til kongres deltagelse.

DUDS
Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab, bedre
kendt som DUDS, overordnede formål er
at befordre teoretiske og praktiske fremskridt indenfor det ultralyddiagnostiske
område. Udover medlemsbladet modtager
medlemmer også det internationale tidsskrift Ultraschall in der Medizin/European
Journal of Ultrasound 6 gange om året.
Der er desuden mulighed for at læse DUDS
medlemsblad på duds.dk.
Bestyrelsen består af 6 personer: Formand, næstkommende formand, afgående
formand, sekretær, kasserer og medlem
uden portefølje. Medlem uden portefølje
har i de sidste mange år (siden 2007) været besat af en radiograf.
Hvert år afholdes der et videnskabelig
møde i Aarhus, hvor der typisk præsente-

res forskning med ultralyd indenfor flere
fagområder. Møderne har indtil videre
været uden deltagergebyr.
På møderne er der mulighed for networking, og det kan absolut anbefales at deltage.

HISTORIE
Nogle af de første forsøg på brug af
ultralyd indenfor medicinsk diagnostik
skete i ultimo 1940érne primært i Denver
USA. I slutningen af 1960érne begyndte
den første kommercielle apparatur udvikling, og nu var billede kvaliteten så god
at klinikerne begyndte at se på fordelene
ved brug af ultralyd. DUDS stiftende
general forsamling skete i 1974, hvor det
blev besluttet at selskabet var åbent for
alle med interesse for medicinsk ultralyd
diagnostik – læger og ikke-læger.

DET BERØMTE ”S”
Der har været meget diskussion om
ultralyd(s)diagnostik staves med eller
uden ”s”. Der har været så meget diskussion at Dansk sprognævn blev kontaktet
medhenblik på stavemåden med eller uden
fuge -s. Eksempler på fuge-s eller -e, er
når et ord har den egenskab at førsteled
i en sammensætning får-s, -e eller intet
i fugen (gæld – gældsbrev, ost – ostemad,
vin – vinglas. Ordet lyd skal ikke have -s i
fuge, men når det indgår i et sammensatsætning, så skal det have et fuge-s. Dog
er der valgfrihed i sammensætninger med
ultralyd. I dag hedder selskabet forsat
Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (uden
fuge-s). Læs mere om fuge-s på duds.dk

OPFORDRING
Kom og deltag i de videnskabelige selskabers møder inden for netop dit interesse
felt. Deltag i debatterne, hør om det
seneste forskning og få indflydelse og et
stort netværk.
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REJSEBREV FRA REYK
På tre måneder skulle vi opleve hvad det vil sige at være sige at være Radiografstuderende
på Reykjavíks to største sygehuse. Samtidig skulle vi danne os et billede af det Islandske
sundhedssystem. Vores primære faglige fokus var CT, men derudover berørte vi også
modaliteter som gennemlysning og konventionel røntgen.
Nicklas Sørensen, Radiografuddannelsen UCN og Jonas Thinggaard, Radiografuddannelsen UCN

Vi valgte Island, fordi vi begge gerne ville
ud og opleve nye dele af verden. Vi vidste,
at Island kunne byde på ekstrem natur og
vilde oplevelser. Derudover havde vi g jort
os erfaringer om, at Islands sundhedsvæsen var velfungerende og udviklet i samme
hastighed som f.eks. Danmark, hvilket ville
give os rig mulighed for at opnå modulets
faglige udbytte og sammenligne de forskellige sundhedsvæsner med hinanden.

FORVENTNINGER
Før vi kom til Island havde vi g jort os
mange tanker om kulturen og den daglige
rutine. Mest af alt var vi meget positive
og spændte, men den sproglige barriere
og de udfordringer vi ville møde med det
islandske sprog, havde flere gange været
et samtaleemne før rejsens start.
Inden opholdet på Island, havde vi g jort os
en masse tanker om hvordan vores kliniske oplevelse ville være, og vi havde sat os
for at lære det samme som vores klassekammerater ville lære i Danmark. Vi brugte
et par uger på at indse at vi nok ikke
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ville lære præcis det samme. Vi ville ikke
komme til at få lige så stor faglig viden i
den tekniske del af modulets læringsmål,
men til gengæld kunne vi få udenlandserfaring som de andre i Danmark ikke ville
få. Ved at være i praktik i Island fik vi et
bredere syn på sundhedsvæsenet, og vi
lærte at løse problemer trods sproglige
barrierer. Derfor brugte vi også mange af
vores friaftener på at læse og diskutere
teoretiske problemstillinger og reflektere over forskellighederne mellem de
islandske radiografer kontra danske.

mærkeligt at den har fået kaldenavnet
“Land of Ice and Fire”, for Island har noget
af det mest barske og rå natur man nogensinde kommer til at opleve.
Det Islandske folk er et moderne, veludviklet og veluddannet folk, som på mange
måder ligner det danske. Island har stadig
mange relationer til Danmark og på vores
rejse opdagede vi, at de fleste islændinge
lærer dansk i deres grundlæggende skoleforløb.

ØKONOMI
ISLANDS FOLKEFÆRD
Selvom der bor lige så mange mennesker
på hele Island som der er indbyggere i
Aarhus Kommune, mærkes det ikke på
islænderne at de er et lille folk. De bor
i kæmpe land, som er over dobbelt så
stort som Danmark hvorpå, de har noget
af verdens flotteste natur. Dette er de
naturligvis også er kendt for vidt omkring. Øen, Island, er især berømt for dens
mange vulkaner og gletsjere. Det er ikke

Islands økonomiske kollaps i 2008, kan
endnu mærkes på de enkelte afdelinger
og især på de radiologiske. De radiologiske modaliteter er gamle og slidte, men
udsigten til nye skannere er stadigvæk
flere år ud i fremtiden. Islændingene har
et andet forhold til penge end vi har og er
vant til at tingene går op og ned. Derfor
er de hurtigere til at acceptere at de
samme penge ikke er der længere.

JAVÍK, ISLAND

Uddybende spørgsmål
Ca. pris på kost og bolig?
Vi startede med at leje en lejlighed gennem Airbnb, men fandt gennem en kollege
på sygehuset, et bedre og billigere sted
at bo. Vi brugte hver ca. 6500 kr. på bolig i
de tre måneder vi var afsted. Vi g jorde os
ikke de største forberedelser angående
bolig inden vi tog afsted, man kan derfor
med fordel søge bolig i god tid og måske
få det billigere. Vi benyttede os af Airbnb
som man både kan være heldig og uheldig
med. Vi var ikke så heldige med at finde
god bolig gennem Airbnb, så vi skiftede
bolig mens vi var afsted.
Priserne på fødevare er meget forskellige fra Danmark så vi prøvede generelt
at leve billigt, men gik stadigvæk ud og
spiste i byen hver weekend. Vores madbudget endte på ca. 1250 kr. om måneden,
ikke inklusiv restaurantbesøg.

FAGLIG UDBYTTE
Oplevelserne på de to sygehuse vi var
på, var begge steder at det Islandske
sundhedsvæsen minder meget om det vi
kender fra Danmark. Vi fik dannet os et
meget detaljeret billede af radiografiafdelingerne i Reykjavík i de 10 uger vi var i
praktik. Udstyret på afdelingerne svingede meget i alder, men heldigt for os var
begge CT-skannere på sygehusene forholdsvis nye, og vi kunne derfor arbejde
og lære på nye modaliteter, hvilket betød
at vi fik faglige kompetencer og rutiner
med de hjælpemidler og muligheder den
nyeste teknologi giver os mulighed for. Vi
fik det indtryk, at især almen hygiejne og
strålehygiejne ikke var i lige så stor fokus
som vi er vant til i Danmark. Vi mente selv
at personalet tog disse ting en smule for
afslappet, og har derfor også opdaget
hvor vigtigt det er for os som studerende, allerede nu at påtage os gode
vaner vi kan bidrage med i klinikken, når vi
bliver færdiguddannede.

KULTURELLE OPLEVELSER
Som tidligere nævnt ville vi gerne til
Island for at se smuk og stærk natur.
Vi brugte mange dage på at køre rundt
mellem vandfald, gejsere og store bjerge
på den store ø. Derudover fik vi muligheden for at ride på Islandske heste, hvor vi
fandt ud af hvad det vil sige når en hest
tølter. Desuden var bylivet og kulturen i
top i Reykjavik. Vi tog på hyggelige barer,

som alle er meget små på Island, men
meget mere hyggelige og dekorerede
end vi kender dem fra Danmark. Ofte var
især Jonas også til koncerter, hvor man
på Island kan opleve alt fra Jazz til hård
rock.

BOLIG
Når man er ude at rejse skaber man
altid nye forbindelser og får nye venner.
Under vores ophold mødte vi den rareste
kvinde der tilbød os en rigtig fin lejlighed,
i et boligkompleks hun ejede. Vi kunne få
det rigtig billigt, for hun havde selv været ude at rejse, og ville ønske at nogen
kunne have tilbudt hende det samme.
Stedet hed Blue Mountain Apartments,
og er et sted vi kan anbefale for alle andre der skal til Island.

HVOR STÅR VI NU?
Efter vores tur til Island er vi nu kommet tilbage på skolebænken og kan føle
os en del rigere på et andet lands kultur,
som vi vil kunne komme til at bruge i vores videre forløb. Det at havde været i
praktik i et andet land, har g jort at vi kan
se tingene med et andet perspektiv. På
godt og ondt har vi kunne se fordele og
ulemper ved Danmark og Islands sundhedsvæsen, hvilket har g jort os generelt mere kritiske og eftertænksomme.
Desuden har lært et andet folkefærd at
kende, og er begge blevet utrolig glade
for det islandske folk og deres land.

Transport på Island?
Før vi kom til Island var vi sikre på, at
vi ikke behøvede et buskort, men da vi
ankom indså vi at det var nødvenligt. Et
buskort som er gældende i tre måneder,
koster ca.1200 kr. per person, men fås
også til kortere perioder.

Hvordan økonomien hang sammen
med legat og SU?
Økonomien hang rigtigt godt sammen
med legaterne og SU’en i forhold til de leveomkostninger der er. Vi søgte personligt ikke alle de legater vi kunne, men formåede stadig at leve for de pengene vi fik.

Hvordan arbejdet var på sygehuset
(aftensvagter for at kunne være med
til mere plus ingen studiedage, men
kortere dage, sproglig forståelse)?
Island er et lille land og sygehusene er
også betragtelig mindre end hvad vi er
vant til, derfor måtte vi nogle gange tage
aftenvagter, for at kunne være med til
mere. Vi havde ingen studiedage i praktikken som vores danske medstuderende
har, men til gengæld havde vi kortere
dage (kl 8/9-14).
Den sproglige forståelse var til tider en
udfordring, som man ikke nødvendigvis
ville tro ville være til stede på Island. Til
tider blev der grint over vores sprogforskelle, men vi fik også et kæmpe ansvar
der krævede at vi skulle forhandle og nå
til enighed, selvom vi nogle gange snakkede ved siden af hinanden.
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REGIONAL LEDER

Region Sjælland, formand Kit Siebken Heinze

PLEJE OG VÆRDIGHED
Som radiografer er en af vores mest
basale kompetencer, at kunne yde pleje
og omsorg for patienter, når de er hos
os i afdelingen. Vi er ofte det eneste
sundhedspersonale patienten har kontakt med på dagen. Med den igangværende revision af radiografuddannelsen,
er der planer om at reducere den somatiske kliniske periode, som allerede er
blevet slanket betydeligt de seneste år.
Den somatiske klinik er til, blandt andet,
for at sikre basale plejekompetencer.
Jeg hører ofte det argument at patienterne har en stamafdeling, med personale der kender dem bedre, og med
bedre faciliteter til at udføre personlig
hygiejne. Nogle patienter har dog ikke
en sengeafdeling, men kan vente timer
på at blive hentet med liggende trans-

port til eksempelvis plejehjem. Hvor er vi
henne, hvis vi ikke kan skifte denne patients våde sengetøj uden at forurene
det nye?

I de etiske retningslinjer der blev vedtaget
på kongressen i 2008, skriver vi at vi som
radiografer vil tage ansvar for at bevare
patientens værdighed. Det ser jeg som
nærmest umuligt, hvis vi ikke har disse basale kompetencer.
Jeg påstår ikke at den somatiske klinik i sin
nuværende form er ideel. Der er meget stor
forskel på hvor meget personlig pleje man
oplever i de forskellige afdelinger, men man
lærer i hvert fald ikke, hvordan man gennemfører et sengeskift med værdighed, ved
at gøre det på en dukke på skolen. Efter min
mening er det på tide at tænke nyt.

Som radiografer er en
af vores mest basale
kompetencer, at kunne
yde pleje og omsorg for
patienter, når de er hos
os i afdelingen

Måske er der nogen der kan udnytte denne
chance til at finde en løsning, der sikrer vor
studerende bedre og mere ensartet kompetenceudvikling indenfor dette område?

REGIONALE AKTIVITER
DATO

SENEST
TILMELDING

TITEL PÅ
ARRANGEMENT

STED

ARRANGØR/
REGION

TILMELDING TIL
(E-MAIL)

PRIS

4/5 2016

14/4 2016

Aftenarrangement ZOO

ZOO

Region
Hovedstaden

gladys.geertsen@
gmail.com

Gratis

5/5 2016

25/3 2016

Eventyrløb

Odense Stadion

Region Syddanmark

rene.gordon.larsen@
rsyd.dk

65-155 kr.

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

3/11 2016

Oplyses
senere

Arrangement på
Indslev Bryggeri

Indslev Bryggeri

Region Syddanmark

larsjensen@
dsa-net.dk

Oplyses
senere
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Billigt billån
- specielt til dig
Kun

2,95

*
% p.a.

Vil du sammenligne med andre udbydere, så tjek ÅOP’en – de årlige
omkostninger i procenter. Kig også på de samlede omkostninger,
så får du et overblik over, hvad lånet i sidste ende koster dig.

* Betingelser og eksempel på billån med medlemsfordele (min. 20%
udbetaling): Bilen koster 200.000 kr. Du har selv 40.000 kr. (20%)
til udbetalingen. Oprettelse af lån koster 4.500 kr. Tinglysning og
finansieringsdeklaration koster i alt 4.710 kr. Din månedlige ydelse i 84
måneder er 2.231 kr. før skat. Variabel rente er 2,95% p.a. Debitorrente
er 2,98%. ÅOP er 4,70%. Samlede omkostninger er 187.443 kr.
Billån med medlemsfordele kræver almindelig kreditgodkendelse.
Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet.
Renten gælder ved oprettelse af nye billån samt ved overførsel
af billån fra andre banker/finansieringsselskaber. Rentesatserne
er variable og gældende pr. 1. januar 2016.

BILLIGT BILLÅN – BEREGN NU
Beregn selv eller søg billån på: lsb.dk/frd

BILLIGT BILLÅN – RING NU
Ring:

Ring 3378 1987 hvis du vil tale
billån med en personlig rådgiver

Online: Gå på lsb.dk/frd og ’vælg book’
møde. Så kontakter vi dig.
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Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Er du medlem af Radiograf Rådet, kan du nu låne
til en ny bil på ekstra gode betingelser. Her er ingen
skjulte gebyrer eller ekstraordinære omkostninger
– du betaler for oprettelse, og får en lav variabel
rente på 2,95 % p.a.

2016

KURSUSKALENDER
DATO

SENEST
TILMELDING

TEMA

STED

ARRANGØR

FOR YDERLIGERE
INFORMATION

PRIS

27-29/4 2016

Først til mølle

Skjelettundersøkelser

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no
Se under fagkurs

6.400 NOK

10-12/5 2016

5/4 2016

CT-Avanceret kursus,
Nr. 165191

Olof Palmes Allé 26,
8200 Aarhus N

Region Midtjylland

https://rm.plan2learn.dk/

RM 3.232 kr.

11/5 2016

10/5 2016

REM-møde (tema MR)

Odense

Radiograf Kurser

radiografkurser.dk
kurser@radiograf.dk

250 kr.
Gratis for RSD

23-27/05-2016

Først til mølle

MR kursus 1

Valby Kulturhus,
Valgårdsvej 4, 2500 Valby

MR Center,
Herlev Hospital

mrskolen@regionh.dk,
tlf. 38682011

5.750 kr

25-27/5 2016

Først til mølle

CT

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no
Se under fagkurs

6.400 NOK

1/6 2016

17/5 2016

Temadag: korttidskommunikation

Radiograf Rådet,
Frederiksberg

Radiograf Kurser

Fagchef Claus Brix
claus@radiograf.dk

1.350 kr. (1.950 for
ikke medlemmer)

8/6 2016

25/5 2016

Årsmøde kvalitetskoordinatorer

Odense

Kvalitetskoordinatorgruppen/Radiograf Kurser

Bodil.Lykke.Kristensen
@rsyd.dk, 26390304

400 kr.

7-9/9 2016

8/8 2016

MR-Grundkursus,
Niveau 1 – Nr. 165179

Olof Palmes Allé 26,
8200 Aarhus N

Region Midtjylland

https://rm.plan2learn.dk/

RM 3.060 kr.

8-9/9 2016

Først til mølle

Nukleærmedisin

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no
Se under fagkurs

4.300 NOK

27-29/9 2016

7/1/2016

Neuro Intervention for
radiographers

Oslo

NNIRC

nnirc.org

4.500 NOK

29/9 2016

2/5 2016

Nuklearmedicin og
urologisk cancer

Odense
Universitetshospital

Danske Bioanalytikere

www.dbio.dk/uddannelseog-karriere/dbio-kurser

2.050 kr.

3-7/10 2016

2/9 2016

CT-Grundkursus,
Nr. 165180

Olof Palmes Allé 26,
8200 Aarhus N

Region Midtjylland

https://rm.plan2learn.dk/

RM 4.722 Kr.

10-11/10 2016

15/6 2016

CT-strålebeskyttelse

Radiograf Rådet,
Frederiksberg

Radiograf Kurser

Fagchef Claus Brix,
claus@radiograf.dk

3.195 kr. medlemmer,
4.595 kr. ikke medlemmer

25-27/10 2016

20/9 2016

CT-Avanceret kursus,
Nr. 165192

Olof Palmes Allé 26,
8200 Aarhus N

Region Midtjylland

https://rm.plan2learn.dk/

RM 3.232 kr.

9/11 2016

8/11 2016

REM-møde (tema MR)

København

Radiograf Kurser

radiografkurser.dk
kurser@radiograf.dk

250 kr.
Gratis for RSD

9-11/11 2016

Først til mølle

CT-kolografi workshop

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no
Se under fagkurs

6.400 NOK

14-18/11-2016

Først til mølle

MR kursus 2

Valby Kulturhus,
Valgårdsvej 4, 2500 Valby

MR Center,
Herlev Hospital

mrskolen@regionh.dk,
tlf. 38682011

5.750 kr

16/11 2016

15/11 2016

REM-møde (tema MR)

Aahus

Radiograf Kurser

radiografkurser.dk
kurser@radiograf.dk

250 kr.
Gratis for RSD

16-18/11 2016

Først til mølle

MR for viderekomne

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no
Se under fagkurs

6.400 NOK

22-23/11 2016

Først til mølle

Strålebeskyttelse

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no
Se under fagkurs

4.300 NOK

21-25/11 2016

21/10 2016

MR-Avanceret 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/uddannelseog-karriere/dbio-kurser

2.050 kr.
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T EM A
KOMMUNIKATION
D AG
MED PATIENTEN PÅ EN
DIAGNOSTISK AFDELING
1. JUNI KL. 9-16 I RADIOGRAF RÅDETS KURSUSLOKALER,
FREDERIKSBERG – MAX 18 DELTAGERE
Hvordan ser vi det hele menneske og ikke en diagnose?
Hvad gør en negativ relation ved radiografens kontakt til patienten eller de pårørende?
Hvordan kan en negativ relation vendes til en positiv professionel relation?
Hvordan forventningsafstemmer vi forskellige behov og ønsker om behandling?
Taler vi om det samme?
Hvordan kan vi som kolleger bruge hinanden i en svær situation?

Hvorfor er det relevant overhovedet at beskæftige sig med
kommunikation som professionelle. Meget ofte er kvaliteten af
kommunikation og radiograf-patient-relationen afhængig af
sundhedspersonens egen menneskelige evner og personlighed.
Er kompetencerne tilstrækkelige til, at man kan tale om professionel kommunikation?
På temadagen præsenteres teori med udgangspunkt i kommunikationsformer som patienten møder og typer af relationer, som
forskning viser er i spil i sundhedsvæsenet, og som ikke er lige
hensigtsmæssig. Derudover præsenteres de relationelle kompetencer, der kan være tilstede på en diagnostisk afdeling med
fokus på de korte kontakter mellem patienten og radiografen

Endelig vil deltagerne via cases arbejde med for forskellige patienttyper, hvor målet er at patienten føler sig imødekommet og
godt behandlet.
Målgruppen er radiografer med patientkontakt.
PRIS: Medlemmer af Radiograf Rådet: kr. 1.350. Ikke medlemmer
kr. 1.950.
TILMELDING: kontakt@radiograf@dk
FLERE OPLYSNINGER: Fagchef Claus Brix claus@radiograf.dk
53373806

UNDERVISERE:

Der vil være fokus på Calgary Cambridge guiden (Jonathan Silvermann) som bruges på mange sundhedsuddannelser
Der vil blive vist konstruerede dagligdagssituationer, hvor deltagerne skal observere og diskutere ud fra egne følelser, erfaringer og handlemønstre. Deltagerne vil aktivt være på ”gulvet”
med eksempler, som vil skærpe bevidstheden om, hvorledes éns
egen kommunikation – verbalt/nonverbalt – aflæses af omgivelserne

Uffe Jakobsen
Radiograf, MiV, Adjunkt
på UCL – underviser i
kommunikation, omsorg og etik

Christine La Cour,
skuespiller

Lotte Munk,
skuespiller

Christine La Cour og Lotte Munk er kendt fra
en del tv-serier, men også fra anerkendt kommunikationstræning af bl.a. Herlev-, Glostrupog Gentofte Hospitaler.
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STUDIESIDEN
http://www.radiograf.dk/studerende/

OG VINDEREN ER …
Nu er påsken overstået, og vinderen
af ”JULEN VARER LIGE TIL PÅSKE”konkurrencen er fundet! Vinderen af
en iPad Air 2 16 GB er Nana Hust fra
hold 76 på Metropol. Kæmpe stort tillykke til hende!
Da RSD’s bestyrelse har vagt at interviewe den heldige vinder, kan I lære
Nana Hust lidt bedre at kende:
- Hvad fik dig til at melde dig ind i fagforeningen?
Da jeg startede på skolen oppe i
Aalborg, var Troels ude at fortælle os
lidt om hvad fagforeningen var, og det
var kort tid derefter at jeg meldte
mig ind i fagforeningen. Nok mest på
grund af de virkelig gode fordele det
gav mig, nemlig en rigtig billig forsikring. Så pengene var godt givet ud,
når man kan spare så mange penge i
det lange løb!
- Hvorfor har du valgt at studere på
UCN/UCL/Metropol?
Som udgangspunkt var det jo fordi
jeg gerne ville ind på radiografuddannelsen. Men jeg blev nok først helt
sikker, da jeg var til åbent hus på UCN
i Aalborg, hvor jeg også startede uddannelsen. Der var er god stemning
på skolen, og man følte sig meget velkommen. Og ligesådan var det, da jeg

valgte at flytte til København, og derfor overflyttede til Metropol. Skolerne
minder meget om hindanden, nok fordi
det er så mange sundhedsfaglige professionsbachelorer samlet på et sted.
Det giver bare en god stemning.
- Hvilken studieretning har du valgt eller vil du vælge? Og hvorfor?
Jeg har valgt den ”almindelige” radiologisk billeddiagnostik, nok mest fordi
jeg hverken kunne se mig selv i stråleterapien eller i nuklearmedicin, da jeg
godt kan lide af hverdagen er mere
omskiftelig. Der vil altid være dem i
klassen, som virkelig er opsat på, at
det er stråleterapi retningen de skal
på, der er det bare alt det andet som
jeg synes er spændende.
- Hvad er din yndlingsknogle, og hvorfor?
Der er virkelig mange gode, men det
må nok være pis-i-forme, ikke fordi
den har nogen speciel funktion, men
bare fordi det er et sjovt ord, og en af
dem jeg altid kan huske.
- Hvad kan RSD gøre anderledes?
Bare fortsætte i samme gode spor
som nu! Det er super fedt at I er blevet mere synlige bl.a. på facebook og
med de nye konkurrencer, bliv endelig
ved med det!

- Hvis din iPad var et organ, hvad ville
det så være?
Det ville nok være den blindtarm jeg
ikke har mere. Blindtarmen som man
ikke rigtigt vidste man havde brug for,
men som egentlig var meget rar at
have. Måske en lidt bizar sammenligning, men stadig sjov. Jeg vidste ikke,
at jeg havde brug for en iPad, men den
bliver helt sikker en jeg kommer til at
bruge meget!
RSD’s bestyrelse vil gerne takke alle,
der tog sig tid til at deltage i konkurrencen.

STUDIEFONDEN
Der var to ansøgere til Studiefonden
den 1.4.2016, som begge får tildelt kr.
2.500, Det drejer sig om Simone Martina Åkesson, som er radiografstuderende på University College Nordjyl-
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land, og får tilskud til et udlandsophold
i Cambodja og Adam Drejer, som er
radiografstuderende på University
College Lillebælt, og får tilskud til et
ophold i Grønland. Næste frist for

ansøgning er allerede den 1.7, da Radiograf Rådets hovedbestyrelse har
besluttet at der fra i år skal tildeles
midler 4 gange årligt. Vi glæder os til at
høre om Adams og Simones ophold.

ÅRSMØDE FOR KVALITETSKOORDINATORER
AFHO LDES PÅ UCL I ODENSE
DEN 8. JUNI 2016 KL. 9.00 TIL KL. 15.30
Den 15. september sidste år mødtes kvalitetskoordinatorer fra hele landet til ERFA møde i Odense med stor succes. Vi gentager dagen i håb om
at endnu flere vil deltage.
De seneste mange år har vi samlet landets kvalitetskoordinatorer én gang om året. Dagen bliver brugt til at udveksle erfaringer og skabe
relationer til at kunne hjælpe hinanden bedre med de udfordringer vi alle sidder med. Problematikkerne er ofte de samme og det er lærerigt at
se hvordan andre radiologiske afdelinger tackler problemerne.
Nogle af emnerne, der er på programmet til juni er:
• SIS v. Britta Højgaard kommer og fortæller om konkrete emner/problematikker fra hverdagen. Et af
spørgsmålene er registrering af dosis på Battered child og strålepas generelt.
• Regions fysiker fortæller om samarbejde og optimeringsopgaver.

PRIS:
400 kr. (ikke medlemmer 600 kr.)

• Jannie Jensen beskrivende radiograf fra OUH fortæller om optimeringen af billedkvaliteten på EROS
systemet med stor reducering af dosis.
Det endelige program offentliggøres senere.
Dagen vil være præget af oplæg, der relaterer sig til dosis ved undersøgelser.

TILMELDING:
sker via
kontakt@radiograf.dk

Vi ser frem til at mødes til en god og konstruktiv dag. Hvis du er interesseret i at høre mere kan du kontakte
Bodil Lykke Kristensen på e-mail bodil.lykke.kristensen@rsyd.dk.

Erfaren, kundefokuseret
teknisk supportingeniør
Karos Health er i rivende udvikling og søger en supportingeniør med solid erfaring til vores customer services team.
Karos Health udvikler, leverer og vedligeholder sundheds-it-løsninger, hvor pålidelighed og høj oppetid er afgørende.
Vores løsninger er afgørende for vores kunder og skal være til rådighed for vores slutbrugere på ethvert givent
tidspunkt.
Rollen er placeret i København, hvor du kan se frem til en inspirerende international position med et engageret team.
Stillingen i customer services kræver et højt teknisk niveau og er en kundevendt rolle.
Customer services arbejder tæt sammen med kunderne, projektledere og produktudvikling for at implementere nye
installationer, servicere eksisterende installationer og giver niveau 2 og 3 support til vores kunder.
Yderligere informationer om stillingen på radiograf.dk/radiografen/stillingsannoncer eller kontakt Charles Wilson
på 51 57 30 99.
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Afsender: Radiograf Rådet, H.C.Ørstedsvej 70, 2. sal, 1879 Frederiksberg C

Sorteret Magasinpost SMP

ID nr. 42779

Radiograf Rådets hovedbestyrelse:

Region sjælland:

FoRmand

RegionsFoRmand

Charlotte Graungaard Falkvard
T:. 2213 8620
E: charlotte@radiograf.dk

Kit Siebken Heinze
T: 3055 1155
E: kshi@regionsjaelland.dk

Medlem af
tillidsrepræsentantudvalget

Region midtjylland:

næstFoRmand

RegionsFoRmand

Christian Göttsch Hansen
T: 2231 2285
E: cagh@ucl.dk

Christina Bagge Thisted-Høeg
T: 5192 2483
E: chrithis@rm.dk

Uddannelsesansvarlig

Region nordjylland:
Region Hovedstaden:

RegionsFoRmand

RegionsFoRmand

Susanne Kornbeck Thomsen
T: 3028 9220
E: skt@rn.dk

Gladys Geertsen
T: 2245 2286
E: gladys.geertsen@gmail.com

Arbejdsmiljøansvarlig

Rsd’s (studerendes) repræsentant:

Anette Rosenklint
T: 2065 4848
E: anro@geh.regionh.dk
a.rosenklint@webspeed.dk

FoRmand FoR Rsd

Eva Holst
T: 5126 79 19
E: jaeh@post.tele.dk

Radiograf Rådets kontor:

Region syddanmark:

Mia
Hald Simony Pedersen
Charlotte
T: 4236
53 256584
79 00
E: frk.hald@gmail.com
pedersen230@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

FagCHeF
Claus Brix
T: 3537 4339
M: 5337 3806
E: claus@radiograf.dk

RegionsFoRmand
Lars Vagn Jensen
T: 6617 6682
E: larsjensen@radiograf.dk

Formand for
tillidsrepræsentantudvalget

Faglige konsulenteR

sekRetæR

Erik Roland
T: 3537 4339
M: 2281 1182
E: roland@radiograf.dk

Jeanette Fischer
T: 3537 4339
M: 4050 8003
E: jeanette@radiograf.dk

kommunikationskonsulent
Johnny Jensen
T: 4042 4535
E: johnny@dsa-net.dk

Michael Dreyer
T: 3537 4339
M: 4236 7292
E: michael@radiograf.dk

Troels Jeppesen
T: 3537 4339
M: 2214 2414
E: troels@radiograf.dk

