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FORMANDEN HAR ORDET

ET LOGISK
SKRIDT
Gennem de seneste ti år har Radiograf
Rådet rykket sig fra at være en lille fagforening med de begrænsninger det gav,
til at være en professionel organisation
med fokus på at fastholde nærheden til
medlemmerne.
Det har, sammenholdt med at vi er flere
radiografer og løser flere udfordringer
i det faglige arbejdsfelt, givet en større
politisk tyngde nu end tidligere. Men det
stiller også større krav til os.
Hovedbestyrelsen har i længere tid ønsket at udvide den politiske gennemslagskraft via en næstformand på fuld tid, og
vi har arbejdet på at skabe økonomien til
den udvidelse.
På det seneste Hovedbestyrelsesmøde,
blev det drøftet, hvordan en sådan ud-

videlse konkret skulle finde sted. Der var
først og fremmest enighed om, at det er
kongressen, der har det endelige ord at
skulle have sagt i den beslutning.

tionsopbakning, vi nyder godt af i fællesskab, og som giver os mandat i vores
repræsentation af radiograferne både
nationalt og internationalt.

For at klæde kongressen på til at tage en
kvalificeret beslutning har Hovedbestyrelsen enstemmigt besluttet at iværksætte
en proces, hvor vi høster erfaringer ved
at udvide formandskabets opgaveområde
gennem en opnormering af næstformandens virke til fuld tid. På bestyrelsesseminaret den 21-22/9 drøftes ideer til
formandskabets opgaveportefølje, og et
oplæg udarbejdes og vedtages endeligt
på Hovedbestyrelsesmødet den 28/9. Der
stiles efter igangsætning af næstformandens midlertidige opnormering pr. 1/112016.

Derfor har Hovedbestyrelsen, som det
fremgår af vores opslåede jobannonce
andetsteds i bladet, også besluttet at
opnormere fagchefstillingen til en fuldtidsstilling fra den 1/11.

Men Radiograf Rådet er mere end den
politiske del. Derfor er det væsentligt, at vi
har det samme eller et endnu højere niveau
for de konkrete tilbud, der skaber direkte
værdi til jer medlemmer. Den værdi ligger
i styrkelsen af vores kursusafdeling og de
faglige muligheder, der skabes der.
Deltagerne på vores kurser fornyer deres
faglige viden, udvikler nye relationer og
dyrker de kendte. Og så giver kurserne os
kontakt med andre medlemmer af Radiograf Rådet, end vi havde før. Det er af stor
betydning i forhold til den nærhed, der
kendetegner den måde, vi ønsker at være
fagforening på. Samtidig sikrer nærheden
og medlemskontakten den store organisa-

En næstformand på fuld tid er hovedsageligt en politisk opnormering, der skal
vedtages af kongressen, mens opnormeringen af fagchefen er en ansættelse, der
besluttes af Hovedbestyrelsen. Begge
opnormeringer er selvfølgelig primært
til gavn for medlemmerne, men vil opleves forskelligt, da fagchefens arbejde
er konkret og direkte medlemsorienteret i frontlinjen, mens næstformandens
arbejde er politisk og mere indirekte, og
dermed i højere grad foregår bag linjerne.
Radiograf Rådet ønsker at være en organisation i bevægelse. Vi ønsker at tage
den indflydelse, vi er berettigede til og vi
ønsker at vores medlemmer – konkret og
politisk – direkte og indirekte – får mest
mulig valuta for pengene.
Udvidelsen er et kvantespring for Radiograf Rådet, ikke desto mindre et logisk
skridt hvis vi skal leve op til nutidens krav
og vejen lige ind i fremtiden.
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KORT NYT
FØLER DU DIG UDBRÆNDT OVEN PÅ FERIEN?
SÅDAN KOMMER DU GODT I GANG

INTERNATIONALT
LØNNINGSNIVEAU
FOR RADIOGRAFER
ISRRT har lavet en liste over
radiografers lønningsniveau i
forskellige lande. Selvom det kan
være noget svært at opgøre, da
især leveomkostninger og skattetryk kan være meget forskelligt,
så er det nok meget rigtigt at vi
i Danmark ligger pænt i toppen.
Hvad der så lige gør at Schweitz
er så markant bedre stillet end
resten af verden melder ISRRT
ikke noget om.

Land

Startløn Pris
pr. år (€) index

Vægtet
startløn
pr. år (€)

Switzerland

62.959

131

48.060

Ireland

32.567

96

33.924

Norway

41.500

135

30.741

Finland

34.824

114

30.547

Italy

28.500

98

29.082

Denmark

30.803

115

26.785

Germany

30.300

123

24.634

Austria

30.000

122

24.590

UK

27.785

115

24.161

Netherlands

27.012

113

23.904

Sweden

26.419

111

23.801

Belgium

26.561

114

23.299

Slovenia

16.968

75

22.624

Turkey

12.126

58

20.907

Spain

17.937

88

20.383

Estonia

11.370

68

16.721

Portugal

13.261

82

16.172

France

18.000

112

16.071

Cyprus

14.400

90

16.000

Greece

12.000

83

14.458

Serbia

6.000

47

12.766

Slovakia

7.680

77

9.974

CzechRepublic

7.200

76

9.474

Poland

6.000

74

8.108

Lithuania

6.200

81

7.654

Latvia

4.944

65

7.606
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Du har lige haft tre uger væk fra jobbet, og alle
talte om, at nu skulle du være ladt op. Alligevel
kan du føle det, som om du mangler energi, når
du vender tilbage. Her er syv gode råd, som
tidligere McKinsey-partner og nuværende direktør for Sevenshift, Caroline Webb, har givet
i Business Insider til, hvordan du sparker liv i dig
selv, hvis du føler dig energiforladt.

1. TÆNK PÅ, HVAD DU ER TAKNEMMELIG FOR
Ligegyldigt, hvor småt det kan synes, har en
glad tanke en positiv effekt på din tilstand.
Rådet udspringer af et studie fra University
of Pennsylvania ved professor Martin E. P.
Seligman, som bekræfter den positive effekt
positiv tænkning har på menneskesindet.

4. FIND DINE QUICK-WINS
Det sætter gang i dig, hvis du identificerer
en nem opgave, du hurtigt kan få fra hånden,
enten som en færdig opgave eller som en lille
bitte del af et større projekt, der bringer dig
bare lidt videre.

5. BRUG TID PÅ AT NETVÆRKE
En stor del af vores arbejdsglæde knytter
sig til vores relationer, så brug tid på at tale
med dine kolleger. Det styrker din relation til
arbejdet og arbejdspladsen.

6. FIND DIT PERSONLIGE FORMÅL

Igen ifølge professor Seligmans undersøgelse er tjenester faktisk den allervigtigste
måde, hvor du kan fylde dig selv med energi
og glæde. Vil du gøre noget godt for dig selv,
så gør noget godt for andre.

Brug lidt tid på at knytte et større formål til
dit konkrete arbejde. Er det især en opgave,
som du ikke nyder specielt meget, kan det
give stor værdi at tænke på dens højere
formål. Læg vægt på din egen (og ikke din
chefs eller dine kollegers) opfattelse af, hvad
der giver mening med dit arbejde. Eller i det
mindste hvorfor det giver mening for dig at
gøre arbejdet på en bestemt måde.

3. FIND NOGET INTERESSANT I DIN HVERDAG

7. HUSK AT SMILE

Ret enkelt, handler det om at finde et eller andet som kan få dig til at fastholde din
opmærksomhed, for eksempel ved at interessere dig særligt for, hvordan en af dine
kolleger eller måske en mødedeltager synes
at klare sit job.

Selv om du har svært ved det midt i din
manglende energi, så smil. Også selv om du
synes, at det bare bliver en skæv grimasse,
så virker det. Det har en hurtig effekt at
smile, siger hun, også på dine kolleger.

2. GØR EN TJENESTE FOR EN KOLLEGA

DU KAN BLIVE “DOSEWISE RADIOGRAPHER OF THE YEAR”
Philips og ISRRT har offentligg jort “DoseWise Radiographer of the Year 2016” konkurrencen. Konkurrencen er åben for radiografer, der er medlem af ISRRT eller af en
associeret organisation – I Danmark er det Radiograf Rådet. Konkurrencens mål er at
skærpe radiografernes opmærksomhed på dosis under behandlinger og undersøgelser
af patienter og vil rette opmærksomheden mod dette vigtige emne.
Del ud af dine dosisreducerende erfaringer og kundskaber ved at sende dit bedste
eksempel på god praksis. Alle indsendte forslag vil blive bedømt af et ekspert panel,
nedsat af ISRRT.
Den vindende radiograf vil modtage den prestigefyldte ISRRT ‘DoseWise Radiographer
of the Year’ pris og få sponseret deltagelse og præsentation på RSNA2016.
Du kan se mere på www.isrrt.org eller søge online efter “Philips + DoseWise + Contest
+ 2016”.

SYGEHUS TILLADER ANSATTE
KUN AT HAVE FORNAVN
Det Nye Universitetshospital i Aarhus vil gøre det
frivilligt for ansatte at vise efternavn på navneskilte.
Det er ifølge Charlotte Thorup, der er næstformand for udvalget og fællestillidsrepræsentant for
sygeplejersker og radiografer, for personalets skyld.
Så man ikke kan findes af patienter og pårørende,
hvis man eksempelvis har et specielt efternavn. Det
er ikke fordi der ind til nu har været problemer, men
reelt har det længe været sådan på for eksempel
skadestuen, at personalet kunne droppe efternavnet. Nu bliver det så bredt ud.

KRYSTALLER KAN FORBEDRE BEHANDLING
MED INDRE STRÅLETERAPI
Danske forskere har udviklet en ny og banebrydende teknik. Ved hjælp af
bittesmå krystaller kan man se præcis, hvor strålerne rammer, og hvor
stor stråledosis der kommer frem til kræftsvulsten hos de patienter,
der får indre stråleterapi. Det betyder, at behandlingen kan overvåges
og gøres mere sikker for den enkelte patient. De bittesmå krystaller udsender lys, når strålerne rammer dem. Krystallerne lægges ind i de små
rør, som strålerne gives i gennem. Dernæst sætter man et lyslederkabel
mellem krystallen og et måleapparat, så personalet kan aflæse, hvor meget stråling der kommer frem. Krystallerne giver et øjeblikkeligt svar, og
dermed kan personalet reagere omgående, hvis der enten kommer for
meget eller for lidt stråling frem til kræftsvulsten. Teknologien testes
lige nu på patienter med prostatakræft.

KOMMENTAR TIL THOMAS SØNDERGAARD LARSENS KOMMENTAR OM ”PLEJE OG VÆRDIGHED” I JUNI NUMMERET …

UDDANNELSE I BASAL PLEJE I RADIOGRAFUDDANNELSEN LÆSE
Af Lars Jensen, Klinisk uddannelsesansvarlig radiograf, OUH, Odense, og Regionsformand i Radiograf Rådet, Region Syddanmark.
Thomas’ indlæg kommer som en reaktion på regionsformand i Region Sjælland Kit Siebken Heinzes indlæg angående, hvor radiografstuderende bedst
tilegner sig de praktiske færdigheder
i basalpleje af patienterne. Thomas
mener, at dette bedst finder sted i de
billeddiagnostiske afdelinger, mens Kit
mener, at de studerende under uddannelsen bedst tilegner sig det i de somatiske afdelinger.
Thomas mener, det praktiske bedst læres i røntgenafdelingen. Her er jeg ikke
enig af følgende årsager:
Jeg mener ikke, at radiografstuderende
oplever og deltager nok i basalpleje i de
billeddiagnostiske afdelinger, til at vi
kan lære dem det der, så de opnår den
fornødne rutine og sikkerhed. Det bliver
aldrig en rutine, da det forekommer så
sjældent (heldigvis), at patienten f.eks.
skal havde skiftet ble med indhold eller
sengen skal bundskiftes. Det retfærdiggør dog ikke, at de studerende ikke skal
lære det i deres uddannelse, da der for
den enkelte patient, som har behovet for
hjælp, skal kunne stilles den nødvendige
ekspertise til rådighed. Derfor mener jeg,

at de studerende skal havde 3-4 ugers
læring, hvor de kan opnå denne rutine.
Det lader sig desværre ikke altid gøre
på sygehusenes relevante somatiske
afdelinger (der hvor der en brug for kontinuerligt basalpleje) på grund af pres på
praktikpladserne fra andre faggruppers
studerende/elever. Jeg kan derfor foreslå
plejehjem/hjemmeplejen som et sted, hvor
disse færdigheder kan opøves på grund
af, at det der er noget, der forekommer
kontinuerligt, og rutinen og sikkerheden
kan opøves. Efterfølgende kan den praktiske kunnen vedligeholdes på de billeddiagnostiske afdelinger i resten af uddannelsen og som færdiguddannet radiograf.
Jeg mener, at en radiografstuderende
skal oplæres i den mest basale pleje af
eksperter (sosu-assistenter og sygeplejersker). Fra radiografelever for år tilbage
var i 2 gange 3 måneders praktik i den
somatiske pleje i løbet af uddannelsen, til
nu i få uger, mener Thomas dette kun skal
foregå i den billeddiagnostiske afdeling.
Et skrækeksempel for mig blev fortalt på
et hovedbestyrelsesmøde, hvor vi netop
behandlede den ovenstående problematik. På et hospital i hovedstadsområdet

RBR E V

( jeg skal ikke nævne navnet) blev indlagte
patienter sendt tilbage til stamafdelingen og ambulante patienter blev indlagt
i modtagelsen for at få håndteret ovenstående. Argumenterne var, at det var
for ikke at ”spilde” tiden og dermed ikke
udnytte det dyrbare apparatur, samt at
de nødvendige remedier ikke var tilstede
i afdelingen. Eksemplet tror jeg skyldes
radiografernes usikkerhed i at kunne
håndtere den praktiske basale pleje, og
så bliver det forklaret med noget andet. Jeg kan ikke forstå, at uddannede
radiografer kan acceptere dette, som
efter min mening ikke er værdigt overfor
de patienter, vi har i vores varetægt, og
noget jeg kan frygte vil brede sig, hvis vi
ikke får de basale færdigheder på plads.
Løsningen på sigt, hvis radiografer ikke
får rutine i disse basale kvalifikationer,
frygter jeg vil blive, at der bliver nødt til
at være ansat andre faggrupper (sosuassistenter) på de billeddiagnostiske
afdelinger, som kan håndtere dette.
Dette mener jeg er en falliterklæring
for vores profession, og tilbagevenden til den tid, hvor andre faggrupper
argumenterede for, at radiografen ikke
kunne tage sig af den hele patient.
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RADIOGRAF RÅDETS ARBEJDE
FOR AT INDFØRE CPD
Hvordan sikrer vi, at vi som profession får mulighed for udvikling og vedligeholdelse af de
radiograffaglige kompetencer, som efterspørges af samfundet nu og i fremtiden? Vores svar
er systematisk kompetenceudvikling ved hjælp af Continuous Professional Development (CPD)
som Metode til professionsudvikling.
Af CPD gruppen
Hvad er CPD? Hvorfor vil vi det? Hvor
vil vi hen? Det kan du finde svar på i artiklen herunder. Derfor er der mange
gode grunde til at læse artiklen herunder og give din mening til kende …

CPD FOR RADIOGRAFER
I april 2014 mødtes en gruppe af CPDinteresserede radiografer for at tilegne sig mere viden om emnet ved et
arrangement i Radiograf Rådet, hvor
Sandie Mathers fra Robert Gordon
University, Aberdeen, Skotland var
oplægsholder omkring hendes erfaringer med CPD.
Det gav deltagerne blod på tanden, og
efterfølgende blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra
uddannelserne, ledere, forskere, SIS og
Radiograf Rådet til at forestå udviklingen
af en dansk udgave af CPD, og herunder
beskrive radiografers kernekompetencer.
Kaster vi blikket tilbage over de sidste 40
år og sammenholder radiografernes arbejdsform med i dag, så kan det på mange
områder være svært at genkende faget,
og den måde arbejdet bliver udført på.
Radiografers arbejde og arbejdsform er,
på grund af teknologiforandringen, i langt
større grad end mange andre professioner under konstant udvikling. Derfor er
der også et større krav til, at den enkelte
radiograf formår at udvikle sig og tilegne
sig ny viden og nye specialer gennem hele
arbejdslivet. CPD er et konkret redskab,
der skal sikre, udvikle og dokumentere
kvaliteten på det radiograffaglige område.
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Vi udvikler os som faggruppe, også selv om
vi ikke er bevidste om det. Den udvikling
sætter vi her ord og struktur på.
Udvikling af organisatoriske ledelseskompetencer er ikke indeholdt i CPD redskabet.

BAGGRUND
I Europa er radiograffaget en bachelorbaseret profession i langt de fleste lande, men
uanset ad hvilken vej man som radiograf er
indtrådt i professionen, så er det essentielt
at alle radiografer anerkender, at de kvalifikationer, der var adgangsgivende, udelukkende er et fundament for deres professionelle virke, men samtidig de nødvendige
redskaber til at starte en kontinuerlig
professionel udvikling og læreproces.
For at sikre, at den radiografiske arbejdsstyrke til enhver tid er kompetent til at
mestre den teknologiske udvikling og
sundhedssektorens forandring, kræver
det, at alle radiografer forpligter sig til en
kontinuerlig professionel udvikling (CPD).
Ifølge European Federation of Radiography
Society (EFRS) defineres CPD som:
“CPD is defined as the continuous learning
process required to further development
and improve ones knowledge, skills and
competences to work effective and safely”
(EFRS, 2013)
I følge EFRS har patienter i Europa ret
til at modtage undersøgelser, skanninger
og behandlinger af samme faglige niveau.
Et sådan niveau kræver radiografer, der
arbejder evidensbaseret og således besidder den sidste nye viden og kontinuer-

ligt udvikler kompetencer inden for deres
område. Et sådant kvalitetsniveau kan kun
sikres igennem kontinuerlig livslang læring
i form af f.eks. CPD.
Ifølge EFSR er fordelen ved at indføre
CPD for organisationerne (frit oversat efter EFRS statement – Continuous Professional Development, final 2013):
• Radiografers kompetencer optimeres
ved at sammenkoble teoretisk og praktisk læring
• Radiografers kompetenceudvikling kan
føre til øget medarbejdertilfredshed og
motivation
• Radiografer inddrager aktivt læring i
deres daglige praksis
• Styrker empowerment hos radiografer i
organisationer
Ifølge EFRS er fordelene ved at indføre
CPD for radiografer følgende:
• Sikrer en opdateret viden i et virksomhedsfelt, der er under konstant teknologisk forandring
• Udvikler et effektivt og sikkert arbejdsmiljø for patienter og radiografer
• Udvikler ”best practice” og evidensbaseret radiografi1
• Styrker og strukturerer den individuelle
kompetenceudvikling, såvel som en horisontal og vertikal karriereudvikling
• Udvikler et fælles sprog for kompetenceudvikling for radiografer
• Stimulerer radiografers motivation for
at fremme ”best pratice”
1 Definition af ‘evidence based radiography’: Evidencebased radiography is radiography informed and based on
the combination of clinical expertise and the best available
research-based evidence, patient preferences and resources available. (Hafslund, Bjørg 2008)

RADIOGRAFENS
KOMPETENCEPROFIL OG
KERNEKOMPETENCE
Radiograf Rådets mantra er, ”Radiografer er virtuose2 på teknologien, derfor
er der overblik og overskud til at være
menneske i relation til mennesker”. Dette
mantra har dannet basis for beskrivelsen af radiografens kompetenceprofil og
udfoldelse af radiografens kernekompetencer:
Med afsæt i mantraet beskrives radiografens kompetenceprofil således:
”Radiografer er eksperter på teknologi og menneske, og agerer på basis af
fagligt overblik i samarbejdet med og om
både patienter, pårørende og tværfaglige kolleger. Radiografer har professionel
helhedsforståelse af den enkelte patients
sygdomssammenhænge, og kompetencer
til at yde professionel omsorg for patienter og pårørende”.
Af kompetenceprofilen defineres Radiografens kernekompetencer som:

GARANT FOR STRÅLEBESKYTTELSE
OG MR SIKKERHED

• patientsikkerhed herunder strålebeskyttelse og MR sikkerhed
• patientomsorg og -pleje samt medicinadministration
• billeddiagnostisk udredning, intervention og behandlingsforløb
• dosisplanlægning og strålebehandling

Radiografen beskytter patienter, pårørende og personale mod unødig ioniserende stråling og vævsskader ved at
kombinere viden om strålebiologi, anatomi
og fysiologi, lejring, patologi, radiologi,
dosisplanlægning samt røntgen- og acceleratorfysik i relation til teknologiernes
muligheder og begrænsninger.

LEDE OG ORGANISERE RADIOGRAFI
Radiografen skaber kvalitet og sammenhæng i patientforløb gennem overblik,
beslutninger, planlægning, rådgivning og
forpligtende tværfagligt samarbejde.

Radiografen beskytter patienter, pårørende og personale imod unødige komplikationer i forbindelse med MR skanninger
ved at kombinere viden om magnetfeltets
interaktion med menneskelig væv, implantater, utensilier og andre metalobjekter
under hensyntagen til teknologiens muligheder og begrænsninger.

UDVIKLE OG FORMIDLE RADIOGRAFI
Radiografen kvalitetssikrer, udvikler og
formidler viden om radiografi i teori og
praksis gennem radiografiske metoder, undervisning, refleksion, forskning
og innovation indenfor billeddiagnostisk
undersøgelse og behandling, dosisplanlægning og strålebehandling samt holder
sig fagligt opdateret, søger og anvender
ny viden i profession og praksis, som en
naturlig del af udviklingen af sit fag.

AMBASSADØR FOR PATIENTER, PÅRØRENDE OG BORGERE
Radiografen sikrer kvalitet ved at kommunikere, samarbejde og handle etisk i
relation til patienter, pårørende og borgere, så de oplever nærhed, værdighed,
omsorg, tryghed og tillid i forbindelse
med:

TEKNOLOGIEKSPERT

ØR

ds

KS

AM

IE

BA

tike
· ar
ing

SS

r
læ

AD

op

OG
OL
PE

LED

ER o

g OR

GA N

ISER

ER

·

coa
ch
ing
·m
e

UDVIKLER og FORMIDLER

IKK
or S
NT f

ing

TRIN 1

g · selvstudie
llæsnin
· ku
rse
r

RT
ndervisning · forskni
n
g
g · u
· in
ter
dnin
nu
ejle
n
· v

de
r
vis
ni
ng

Gennem denne danske CPD model synliggøres, hvordan radiografer fastholder og
udvikler et højt fagligt kompetenceniveau.
Modellen skal give inspiration til, hvordan
udvikling fra kompetencetrin 1 til kompetencetrin 4 kan understøttes.
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2 Definition på virtuositet; fremragende dygtighed og
overlegne færdigheder, der med lethed overvinder alle
særlige tekniske vanskeligheder, teknologiens muligheder og
begrænsninger

KOMPETENCEMODEL for RADIOGRAFER
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Radiografen har overblik over modaliteternes virkemåde og kan udnytte og udvikle deres muligheder og begrænsninger
til at opnå bedst mulig billedkvalitet, planlægnings- og behandlingskvalitet i forhold
til hver enkelt patients særlige situation.
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DEFINITION AF
KOMPETENCETRIN
INDENFOR
RADIOGRAFENS
KERNEKOMPETENCER
Vejen fra novice til ekspert foregår typisk i flere tempi og niveauer. Vi arbejder
derfor med fire kompetencetrin, som beskriver et typisk karriereforløb indenfor
professionen:

KOMPETENCETRIN 1
På dette kompetenceniveau vil det typisk
være den nyansatte radiograf, der evt.
også er nyuddannet, eller er ny i forhold
til et arbejds- eller specialeområde. På
dette niveau vil der være en del viden og
færdigheder, der skal tilegnes. Der skal
bruges tid til at tilegne sig praktiske
færdigheder og få opbygget erfaring indenfor området. Efterhånden vil radiografen opnå bredere og mere nuancerede
færdigheder og erfaringer. Hvor længe
man befinder sig på dette niveau, afhænger af faglige udfordringer, egen indsats,
udbytte af tidligere erfaringer og udviklingsmuligheder. Radiografen opsøger ny
viden og arbejder efter ’best practice’.

KOMPETENCETRIN 2
På dette kompetenceniveau vil det typisk
være den meget rutinerede og kompetente radiograf, der har opnået brede

og nuancerede færdigheder, erfaringer
og dømmekraft indenfor eget arbejds–
eller specialeområde. Man vil på dette
niveau være i stand til at håndtere mere
komplekse situationer med stort overblik,
hvor tidligere erfaringer kan bruges i løsning heraf. Radiografen arbejder evidensbaseret. Målet er, at alle som minimum
når dette niveau indenfor alle radiografens kernekompetencer.

KOMPETENCETRIN 3
På dette kompetenceniveau er radiografen en faglig ressourceperson, der gennem videreuddannelse, projektarbejde,
kvalitetsudvikling o.a. har opnået særlige
kompetencer indenfor et fagligt speciale
i radiografien. Radiografen løser opgaver,
der er sammensatte, komplekse og udvikler radiografien med en analyserende og
kritisk vurderende tilgang til eget arbejde.
Radiografen opsøger og udvikler ny viden
samt dokumenterer og evidensbaserer
radiografien.

KOMPETENCETRIN 4
På dette kompetenceniveau er radiografen faglig specialist, der gennem videreuddannelse i form af projektledelse, publiceringer, forskeruddannelser mm. har
opnået særlige kompetencer til og ansvar
for at initiere og lede innovations – og
udviklingsprocesser. Radiografen forsker
og formidler ny radiografisk viden og har
ansvar for supervision og undervisning.

Arbejdsgruppen for CPD
Anne Dorte Blankholm

Charlotte Graungaard Falkvard

Malene Roland

Forskningsansvarlig radiograf,

Formand for Radiograf Rådet

radiograf og PhD studerende,

Aarhus Universitetshospital

charlotte@radiograf.dk

Vejle og Fredericia sygehus

anneblan@rm.dk

tlf. 2213 8620

malene.roland.vils.pedersen@
rsyd.dk

tlf. 7845 6018
Jytte Nielsen

tlf. 7940 6187

Birthe Degn

Centerchef,

Afdelingsradiograf,

Radiologisk Center Sygehus

Marianne Gellert

Odense Universitetshospital

Sønderjylland

Uddannelseschef på University

bde@regionsjaelland.dk

jytte.nielsen3@rsyd.dk

College Lillebælt

tlf.

tlf. 2895 2716

mago@ucl.dk
tlf. 2128 7307

Christian Gøttsch Hansen

Lise-Lotte Egedius

Næstformand for Radiograf

Klinisk Uddannelsesansvarlig,

Omar Muharemovic

Rådet

Amager og Hvidovre Hospital

Forskning og udviklingsansvarlig,

cagh@ucl.dk

lise-lotte.egedius@regionh.dk

Hvidovre Hospital.

tlf. 2231 2285.

tlf. 3862 2803

omar.muharemovic@regionh.dk
tlf. 2148 4723
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HØRING OM
CPD BLANDT
MEDLEMMERNE
Høring af dokumentet er
det første skridt på vejen
mod operationalisering
af systematisk CPD i
Danmark
Andre lande som f.eks. UK, USA og
Tyskland er længere end Danmark
med indførelse af systematisk CPD.
De beskriver fordele såsom: dokumentation overfor diverse styrelser
af radiografers kompetencer, sikre
midler til opkvalificering af og vedligeholdelse af radiografers kompetencer (en ledelsesforpligtelse),
krav til den enkelte radiograf om
at opkvalificere sig og vedligeholde
kompetencer (en medarbejderforpligtelse).
Din mening er vigtig for det videre
arbejde med CPD i Danmark:
Derfor har Radiograf Rådet brug for
at høre din holdning til indførelsen af
CPD i Danmark.
• Oplever du, at beskrivelsen af radiografens kernekompetencer er
dækkende?
• Har du nogen tilføjelser til modellen?
Send os dine kommentar på en mail
til kontakt@radiograf.dk. I emnefeltet skriver du ”Høring om CPD”.

Sidste frist for høringssvar er
fredag den 30. september 2016.
Dine inputs behandles af arbejdsgruppen, som arbejder videre med
operationalisering og kvalificering
af en dansk CPD model, som kommer
til afstemning på Radiograf Rådets
kongres i 2017.

CONTINUOUS
PROFESSIONAL
DEVELOPMENT
– den tyske model
CPD ikke en dansk opfindelse.
I Tyskland har man længe haft
krav om at radiograferne
skal bestå en obligatorisk
prøve for at bevare deres
autorisation. I denne artikel
kan du læse mere om hvordan
CPD fungerer hos vores nabo
mod syd.
Af Troels Jeppesen | Kilde: Angie Niemann
og Sandra Jürs, tyske radiografer
I Tyskland er det et lovkrav for alle, der
arbejder med røntgen, at man minimum
hvert 5. år skal gennemføre et obligatorisk kursus og efterfølgende bestå
en prøve, for at bevare sin autorisation.
Kurset skal genopfriske kendte strålehygiejneregler og -principper. Dette er ikke
kun et krav til radiograferne, men gælder
for alle faggrupper, som arbejder med
røntgenstråler.
Kravet kommer fra den tyske regering, og
arbejdsgiverne skal sikre, at medarbejderen gennemfører prøven hvert femte år.
Lovkravet er udarbejdet på baggrund af
Euratom Direktivet fra EU og er i virkeligheden to forskellige lovreguleringer,
Röntgenverordnung (RöV), der gælder
for selve radiologien og StrahlenschutzVerordnung (StrlSchV), der gælder for
stråleterapien. Tilsammen stiller de fak-

tisk krav om to kurser hvis man vil arbejde
med hele spektret, da der til stråleterapien kræves et selvstændigt kursus. De
to kurser hedder: Aktualisierung der Fachkunde nach Röntgenverordnung (RöV)
og Aktualisierung der Fachkunde nach
Strahlenschutzverordnung (StrlSchV).
Radiograferne, radiologerne og fysikerne
er altså nød til at deltage i kurserne for
at bibeholde deres autorisation. Medarbejderne i stråleterapien skal både
have en autorisation efter Röntgen- og
Strahlenschutz-Verordnung.

OM UDDANNELSE OG KONSEKVENSER
I Tyskland kan man som radiograf arbejde
i alle tre forskellige kategorier: Røntgen,
nuklearmedicin og stråleterapi. Hvis man
som radiograf ønsker at skifte fra den en
til den anden kategori, skal man have de
fornødne kurser i forvejen.
Som udgangspunkt er der halvanden dags
undervisning i RöV og Str.schV til medarbejderne i stråleterapien og en dags
undervisning i RöV for Röntgenmäuse.
Undervisningen slutter med en multiplechoice test, hvor man må have tre fejl.
Består man ikke kan man prøve igen tre
gange. De to første gange blot til prøven,
men ved tredje gang er der krav om yderligere undervisning som efter sigende
skulle være dyr. Hvis ikke det lykkedes at
bestå prøverne, mister man sin autorisation og retten til at arbejde med ioniserende stråling.

Ifølge både Angie og Sandra er der blandt
de tyske radiografer en generelt positiv
indstilling til kravet om undervisning og
test. “Jeg synes det giver mening at få
genopfrisket min viden om strålehygiejne og radiologiske principper”, fortæller
Sandra og fra Angie er der nogenlunde
samme holdning. Angie mener desuden, at
det er positivt at man som radiograf får
genopfrisket sin viden og får en øjenåbner. “Vi arbejder med ioniserende stråling
og skal være ansvarsfulde. Efter sådan et
kursus er man igen opmærksom på hvordan man arbejder og mere kritisk over for
tingene. For man får en øjenåbner over
for det store ansvar vi har.”

Krav om CPD
i strålebeskyttelse
Det tyske krav hører ind under Deutsches
Atomgesetz (http://www.gesetze-im-internet.de/atg/index.html), og er defineret
under Röntgenverordnung (http://www.
gesetze-im-internet.de/r_v_1987/index.
html) plus Strahlenschutz-Verordnung
(http://www.gesetze-im-internet.de/
strlschv_2001/index.html). Ansvaret har
Bundesministerium für Gesundheit und
Umwelt og delvis Bundesministerium für
Justiz und Verbraucherschutz.
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EN PROFESSIONALISE
Tænk over følgende udsagn: "Jeg bryder mig ikke om at ændre på mAs!"
Eller "Jeg har ikke lyst til at patienten står op til thorax-optagelser!"
Af Adjunkt ved Radiografuddannelsen, UCL, Uffe L. W. Jakobsen
Eller "Jeg kan bedst lide, når patienterne
ikke er overvægtige!" Disse tre udsagn er
alle tænkte, og de fleste radiografer vil
formodentlig studse over dem og opleve
dem som udtryk for en uprofessionel og
ureflekteret tilgang til vort arbejde. Ikke
desto mindre tjener de her som en analogi
over flere radiografers tilgang til en side
af vort fag, som mange steder ikke har
samme vægt i det professionelle arbejde,
som den tekniske side af radiografien har.
Det er kommunikationen med patienter,
jeg her tænker på. Hvis udsagnene derimod lyder "Jeg bryder mig ikke om at give
hånd til patienterne!" Eller "Jeg har ikke
lyst til at spørge, hvordan patienten har
det!" Eller "Jeg kan bedst lide, når patienterne er samarbejdsvillige!", så er de til
gengæld ikke ulig udsagn, man kan støde
på mange steder i radiografiens virkelige
verden. Og nogen vil måske oven i købet
kunne genkende lignende tanker. Udsagn
som disse, og andre forhold, kalder med
andre ord på et øget fokus på en målrettet professionalisering af radiografers
kommunikation med patienter.

NYE KRAV TIL DIMITTENDER
Radiografuddannelsens nyeste bekendtgørelse af 30. maj 2016 byder flere steder
på en noget højere vægtning af patientkommunikation, end det hidtil er set i
Danmark. Der står blandt andet, at den
uddannede radiograf har "viden om og
kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan
forstå den kommunikative betydning i

forhold til dialog og relationsskabelse",
og at den uddannede kan "anvende og
mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning
og rådgivning i borger- og patientforløb
i forhold til forberedelse, udførelse og
efterbehandling i såvel professionspraksis som i tværprofessionel praksis"
(Uddannelses- og Forskningsministeriet
2016, bilag 1). Ikke nok med, at kommunikationen bliver aktuel inden for både viden,
færdigheder og kompetencer i væsentligt
større omfang end hidtil.
Der stilles nu også krav om, at radiografer skal kunne vejlede og rådgive såvel
patienter som andre sundhedsprofessionelle. Det samme viser sig et andet sted.
I et dokument fra European Federation
of Radiographer Societies (EFRS), som er
tænkt som udgangspunkt for udvikling af
radiografuddannelserne rundt omkring
i Europa, foldes viden, færdigheder og
kompetencer yderligere ud – også inden
for kommunikation. Der står blandt meget
andet: ”Inform, encourage, advise and
support each patient before, during and
post examination/treatment” (Kernekompetence) og ”Communicate effectively
and efficiently with patients, carers, staff
in relation to – radiation protection, information regarding examination and treatment procedures, advice, care pathways
and professional opinion” (Kernefærdighed) (EFRS 2014). Disse to sidste eksempler fra EFRS vidner om dels et behov for
at radiografen er i stand til at informere,

Radiografuddannelsens nyeste bekendtgørelse
af 30. maj 2016 byder flere steder på en noget
højere vægtning af patientkommunikation, end
det hidtil er set i Danmark.
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opmuntre, rådgive og støtte patienter, og
dels om, at kommunikationen forventes
at være virkningsfuld (’effectively’) og effektiv (’efficiently’).

POLITISK BEVÅGENHED
Fra mere generelt politisk hold lægges
der for øjeblikket meget energi i arbejdet
med inddragelse af patienter. I Nationalt
kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2015-2018 lægges op til et skærpet
blik på blandt andet patientinddragelse
(Ministeriet for sundhed og forebyggelse
2015). Dette har ført til oprettelsen af
Videnscenter for Brugerinddragelse i
Sundhedsvæsenet (ViBIS), og ifølge ViBIS er der netop nu behov for at udvikle
redskaber og metoder til at inddrage patienterne bedst muligt i deres sygdomsog behandlingsforløb (Engberg u. å.). En
metode som eksempelvis ’shared decision
making’ kan tages i brug ved såkaldt individuel brugerinddragelse og kan styrke
patientens deltagelse i eget forløb (ViBIS
u. å.), men det kræver viden om metoden
og færdigheder i at lytte og informere,
for at metoden lever op til sit formål. Det
er dog ikke noget nyt, at der sættes politisk fokus på inddragelse af patienter og
kommunikationen i forbindelse hermed.
Allerede helt tilbage i 2003 udgav Amtsrådsforeningen i samarbejde med en
række andre organisationer 20 anbefalinger vedrørende sundhedspersonalets
kommunikation med patienter. Anbefalinger, som i høj grad vidner om, at der allerede dengang var et behov for strukturer,
retningslinjer, vedligeholdende træning i
kommunikation og helt generelt et skærpet fokus. Som eksempel kan fremhæves
anbefaling nr. 1: ”Det anbefales, at afdelingen udvikler og fremmer en kultur, hvor
sundhedspersonalet har færdigheder og
vilje til at sætte sig ind i patientens værdier, følelser, holdninger og tankegang”

RET KOMMUNIKATION

og anbefaling nr. 2: ”Det anbefales, at
afdelingen prioriterer kontinuerlig supervision, vejledning, træning og uddannelse
af sundhedspersonalets kommunikationsfærdigheder”. I disse to – og ganske
vist flere andre – anbefalinger opfordredes de enkelte afdelinger til at beskæftige sig ikke bare med kommunikationen
i sig selv, men med kommunikationen på
et metaniveau; arbejde med kommunikationsfærdigheder og med afdelingens
kommunikationskultur. Sidstnævnte
blandt andet gennem udarbejdelse af
retningslinjer for mange forskellige dele
af patientkommunikationen (Amtsrådsforeningen et al. 2003). Anbefalingerne
er bestemt ikke nye, men til trods herfor
må de alligevel betragtes som gyldige i en
tid, hvor inddragelse af patienterne er på
den politiske dagsorden. Med andre ord
skal kommunikationen behandles som et

fagligt professionelt element, som blandt
andet sikrer inddragelse af patienterne.

METAKOMMUNIKATION I PRAKSIS
I klinisk praksis beskæftiger man sig flere
steder med en sådan professionalisering
og strukturering af patientkommunikationen. Kommunikationsforsker og ph.d.
Helle Petersen har undersøgt kommunikationskulturer på danske sygehuse
(Petersen 2008). I sin undersøgelse, der
metodisk benytter observationer og kvalitative interviews, sammenligner hun to
afdelinger med indbyrdes store forskelle i
tilgangen til kommunikation, og hun ser på
patienttilfredsheden begge steder. Den
ene afdeling har en markant højere tilfredshed både blandt patienter OG personale, og det er dén af de to afdelinger,
som aktivt beskæftiger sig med kommunikation; har retningslinjer for at hilse på

patienterne, for at besvare telefonopkald
og for, hvordan man i det hele taget taler
om og med patienterne - også når de ikke
er til stede.
Den anden afdeling, hvor kommunikation
ikke anses for at være et opmærksomhedspunkt i det daglige, har markant mindre tilfredse patienter og medarbejdere.
På afdelingen med høj patienttilfredshed
er det i øvrigt filosofien, at alt det, der tales om personalet imellem, er udtryk for
grundlæggende holdninger, som vil smitte
af på mødet med patienterne – også
negativ såvel som positiv omtale af patienterne (ibid.). Jeg vil tillade mig her at
betegne den gode kommunikationskultur,
den, hvor kommunikationen er på dagsordenen, som et vigtigt aspekt mod en
professionalisering af kommunikationen.
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Den afdeling, hvor kommunikation ikke anses
for at være et opmærksomhedspunkt i det
daglige, har markant mindre tilfredse patienter
og medarbejdere.
På Sygehus Lillebælt går man oven i købet
skridtet videre. Her kommer al klinisk
personale på et 3-dages kursus i patientkommunikation kaldet ”Klar tale med
patienterne” (Enhed for Sundhedstjenesteforskning, SLB 2013). Dette gøres bl.a.
som en del af et længerevarende forskningsprojekt, som udover mange andre
ting undersøger sammenhængen mellem
indførelsen af kommunikationskurser for
personalet og en stigning i patienttilfredshed. I projektet, som har kørt siden
2002, undersøger man løbende udvalgte
patientgruppers tilfredshed med personalets kommunikation efter indførelsen
af kurserne. Og den øgede tilfredshed er
både signifikant og vedvarende (Ammentorp & Kofoed 2011). Kommunikationen på
Sygehus Lillebælt anvender en struktur,
som er inspireret af Calgary-Cambridge
Guiden (CC-guiden), som oprindeligt
er udviklet til læger i forbindelse med
konsultationer og øvrige lægesamtaler
(Silverman, Kurtz & Draper 2013). Denne
evidensbaserede guide præsenterer i sin
seneste originale form 73 færdigheder
samt en konkret struktur, som kan læres
og trænes. Guiden kan i vidt omfang – og
bliver det allerede visse steder – anvendes af radiografer.
Vor kontekst har en væsentlig ting tilfælles med lægers konsultationer og kliniske
undersøgelser: Det tidsmæssigt afgrænsede og korte møde med patienten, der
indeholder en (klinisk/paraklinisk) undersøgelse, og som er præget både af patientens perspektiv i form af dennes egen
personlige fortælling, og af et biomedicinsk perspektiv i form af en målsætning
rettet mod diagnostik og/eller behandling.
Jonathan Silverman, som har udviklet CCguiden, talte ved dette års konference
i sundhedskommunikation ”Kunsten at
kommunikere 2016 – med patienten som
menneske”, og hans vigtigste budskab
var, at personale og andre interessenter
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konstant må sikre et fagpolitisk pres i
retning af vedligeholdelse og udvikling af
patientkommunikationen, blandt andet
gennem uddannelse og fortsat træning af
personale.

MERE SELVSIKRE RADIOGRAFER
Der findes imidlertid også argumenter
for professionalisering af kommunikation
i monofagligt videnskabeligt arbejde. I
sin forskning ud i radiografers kommunikation med patienter har Lisa Booth,
radiograf og ph.d., ved hjælp af observationer, kvalitative interviews og transaktionsanalyse beskrevet fem forskellige
kommunikationsstile hos radiografer i
praksis. En af disse stile, ’det tilpassede
barn’ (adapted child), dækker over en
kommunikation, som er præget af hastværk, manglende samtale med og inddragelse af patienten, og et øget fokus på alt
det tekniske. Ord som ’nervøs’, ’bekymret’,
’akavet’, ’arrogant’, ’forhastet’, ’defensiv’ og ’forvirret’ er alle beskrivende for
denne kommunikationsstil (Booth, L.A. &
Manning 2005). ’Det tilpassede barn’ kommer særligt til udtryk, når radiografer føler sig usikre og inkompetente i forhold til
mødet med patienten. Det kan være usikkerhed enten omkring det tekniske eller
omkring det relationelle. Booth hævder, at
der for disse radiografers vedkommende
er et behov for ekstra træning i bl.a. patientkommunikation (Booth, L. 2007).

STYRKET UNDERVISNING
PÅ SKOLERNE
På Radiografuddannelsen på University
College Lillebælt i Odense er læringsaktiviteter med fokus på patientkommunikation vægtet højt gennem eksempelvis
simulationstræning med skuespillere
og problembaseret læring, men dette
skærpes yderligere ved implementering
af den nye studieordning. Der vil fremadrettet indføres undervisning, der
rummer simulationstræning baseret

på CC-guiden (sådan som man også har
g jort på University College Nordjylland),
og begreberne ’rådgivning’ og ’vejledning’ kommer ”på skoleskemaet” og skal
trænes. Dette sker i lyset af et behov for
en professionalisering af netop kommunikation. De kommende dimittender
skal i endnu højere grad udstyres med et
begrebsapparat, som gør dem i stand til
løbende at reflektere over egen – og kollegers – kommunikation. Og de skal kende
og anvende en struktur, som er evidensbaseret og professionel. Således styrkes
ikke kun dimittendernes kommunikation
med patienterne, men også en interkollegial (mono- og tværfaglig) kommunikation
OM kommunikation.
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RADIOGRAFERNES

PSYKISKE
ARBEJDSMILJØ

Arbejdsmiljøundersøgelsen tegner et billede af et stærkt fagfællesskab af radiografer, der
finder mening i deres arbejde og er afklaret med deres rolle. Men de er pressede i deres arbejde
og på forudsætningerne for deres opgaveløsning.
Af Troels Jeppesen
Det psykiske arbejdsmiljø er en svær
størrelse at blive klog på. Belastning og
konsekvenser ved et dårligt psykisk arbejdsmiljø er ikke umiddelbart målbare på
samme måde som f.eks. gør sig gældende
ved et dårligt fysisk arbejdsmiljø.

HVOR GÅR DET GODT?

I foråret 2016 gennemførte Radiograf
Rådet en spørgeskemaundersøgelse om
radiografernes psykiske arbejdsmiljø og
trivsel (RAT). Målet var at sætte potentielle arbejdsmiljøproblemer på dagsordenen og tilvejebringe værdifuld indsigt i,
hvilke områder Radiograf Rådets medlemmer oplever som særligt belastende
på deres psykiske arbejdsmiljø. Det er der
kommet en rapport ud af og du kan læse
de vigtigste konklusioner i denne artikel.

Fælles for dem er, at radiografernes svar
tyder på, at det er forhold, der opleves
som opfyldt eller tilfredsstillende.
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Blandt de mest positive dimensioner,
altså dem radiograferne har det bedst
med, finder vi Mening i arbejdet, Rolleklarhed, Socialt fællesskab og Udviklingsmuligheder.

Mening i arbejdet dækker over oplevelsen
af formål og sammenhæng i sit arbejde.
Og her tyder det på, at radiograferne
oplever en høj grad af mening med det arbejde de udfører. Rolleklarhed handler om,
hvorvidt man ved, hvad ens arbejde går
ud på, hvad man skal lave, og hvor meget

man kan bestemme. Og langt de fleste radiografer forholder sig positivt til deres
rolleklarhed, hvilket tyder på, at de har en
klar idé om, hvad der forventes af dem.
Med en oplevelse af en høj grad af mening
med sit arbejde, vil man oftest også være
engageret i sit arbejde, hvilket måske kan
være en medvirkende faktor til, at dimensionen Socialt fællesskab ligeledes vurderes meget positivt. Socialt fællesskab
omfatter stemning, fællesskab og samarbejde både indenfor og mellem afsnit/
område og her udtrykker størstedelen sig
positivt i forhold til det sociale fællesskab.
Lidt ved siden af de tre dimensioner kommer Udviklingsmuligheder, der generelt

også opfattes meget positivt. Dimensionen dækker over, hvor udviklende arbejdet opleves at være, bl.a. ved om man
bliver mødt med nye krav og udfordringer,
som fører til, at man bliver klogere, får
nye færdigheder eller bliver kompetente
på områder, man ikke hidtil mestrede.
Denne dimension opfatter radiograferne
også som værende positivt opfyldt.

HVOR ER DER UDFORDRINGER?
Der er ingen tvivl om, at der også er udfordringer derud. Det ved vi og det ved I,
og det viser sig også i arbejdsmiljøundersøgelsen.
På den negative side er der igen fire
dimensioner der skiller sig ud og ingen
af dem er overraskende. Her finder vi
Arbejdstempo, Kognitive krav, Indflydelse
og Feedback.
At Arbejdstempoet opleves som højt kan
ikke overraske nogen. Mange års besparelser og effektiviseringer har konsekvenser, og de konsekvenser afspejles
netop i denne dimension. Dimensionen
skal fortolkes som en relativt belastende
faktor i det psykiske arbejdsmiljø og er et
udtryk for, hvor intensivt man arbejder,
når man er på job. I praksis risikerer et
vedvarende højt arbejdstempo at komme
til udtryk på mange måder, f.eks. manglende grundighed i arbejdet, manglende
tid til at lytte ordentligt til patienterne,
højere risiko for fejl eller misforståelser
eller manglende pauser i løbet af dagen.

Et højt tempo belaster både trivslen og
kvaliteten af de opgaver der løses. Undersøgelsen viser, at størstedelen af radiograferne altid, eller tæt på altid, finder
det nødvendigt at arbejde meget hurtigt.
Som en måske naturlig udløber af arbejdstempoet kommer dimensionen
Kognitive krav. Umiddelbart omhandler
denne dimension det at tænke og bruge
hovedet, hvilket normalt ikke opfattes
som en negativ dimension, men derimod
som en positiv udfordring eller stimulering. Men i undersøgelsen kommer den til
udtryk som et negativt element i radiografernes arbejdsmiljø. Her omhandler
den det, at kunne overskue mange ting på
én gang i arbejdet, være idérig, huske meget og træffe svære beslutninger. Men
for at kognitive krav kan opfattes som
noget positivt skal de svare til den ansattes kompetencer, færdigheder og ikke
mindst arbejdsbetingelser. For alt dette
bliver svært når man er presset, hvilket
kan være en del af forklaringen på hvorfor denne dimension er kommet til udtryk
som en belastning for radiograferne. I
kombination med det pressede arbejdstempo er det derfor ikke overraskende
at kognitive krav opfattes belastende, da
forudsætningerne for en tilfredsstillende
indsats er begrænset.
Indflydelse dækker i denne undersøgelse
over muligheder for at påvirke mængden af arbejde, hvem du arbejder sammen med, hvad du laver på dit arbejde og

beslutninger i dit arbejde. Når muligheden
for indflydelse opfattes negativt skyldes
det især elementet i forhold til mængden
af arbejde. Her svarer 35% af radiograferne, at det er noget de ”aldrig” har
indflydelse på.
Den sidste dimension er Feedback, der
også har fået en meget lav vurdering.
Feedback omfatter hyppigheden af
samtaler med både kolleger og ledere,
om kvaliteten af ens arbejde. Derfor er
det ikke overraskende, at den vurderes
dårligt i et arbejdsmiljø, der er presset på
den mængde af opgaver, som skal løses,
og de forudsætninger der er til stede for
at løse dem. Og så alligevel. Dimensionen indikerer, at evnen til at dele og rose
succeser er mindre end der ønskes og
forventes, måske som konsekvens af at
opgaverne ikke kan løses optimalt efter
faglige standarder.

DET OVERRASKENDE
De fleste radiografer vil nok kunne nikke
genkendende til de ovenstående otte
dimensioner, men der er yderligere to
dimensioner der er bemærkelsesværdige,
nemlig Stress og AP-balance (arbejdsplads balance)
Stress defineres ofte som kombinationen
af anspændthed og ulyst. Korttidsstress
kan være nyttigt og godt, når man skal
præstere lidt mere end normalt. Derimod
er et højt stress-niveau over længere tid
skadeligt både for livskvaliteten, arbejds-

ARBEJDSMILJØDIMENSIONER
Arbejdstempo

Indflydelse

Forudsigelig

Retfærdighed

Jobtilfreds
hed

Selvvurderet
helbred

Arbejdsmængde
(kvantitative
krav)

Udviklings
muligheder

Rolleklarhed

Tillid

Arbejde-privatlivs
balance

Stress

Kognitive
krav

Mening i
arbejdet

Rollekonflikter

Socialt
fællesskab

Ledelses-kvalitet

Social støtte

Følelsesmæssige
krav

Feedback

Anerkendelse

Krav og skjulte
følelser

Social kapital

Den fulde rapport dækker alle de forskellige dimensioner og kan findes på Radiograf Rådets hjemmeside under ”Arbejdsmiljø”.
Det er ikke alle dimensioner der er lige udslagsgivende. Men der er flere dimensioner der skiller sig ud fra de andre.
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indsatsen og helbredet. Dimensionen
er normalt en negativ parameter, men i
undersøgelsen har den fået en relativ lav
gennemsnitsvægtning, hvorfor den skal
fortolkes som en mindre belastende faktor i radiografernes psykiske arbejdsmiljø.
Det er overraskende at stress ikke fylder
mere, når arbejdstempoet og de kognitive
krav fylder så meget som de gør.
For AP-balancen er fokus på arbejdsplads-familie konflikter og det såkaldte
”grænseløse arbejde”, hvor arbejde og
fritid (privatliv) flyder sammen. Dimensionen afdækker normalt, om der er konflikt i balancen vedrørende energi, som
både er det psykisk og fysisk overskud,
og oplevelse af at have tid. Også denne
dimension har fået en relativ lav gennemsnitsvægtning, og skal fortolkes som
en mindre belastende faktor i radiografernes psykiske arbejdsmiljø. Igen er det
overraskende at dette ikke fylder mere
i lyset af det pres, der tegner sig til at
være på radiograferne, når de er på arbejdspladsen.
Når talen falder på arbejdsmiljø, så skelnes
der ofte imellem det at have travlt og det
at være stresset. At radiograferne ikke

opfatter sig selv som stressede betyder
ikke nødvendigvis, at de ikke er det. Men i
kombination med indikationerne om balancen imellem arbejdsplads og fritid, så
styrkes tilkendegivelserne om en fornuftig
balance mellem arbejdsliv og privatliv.
Samlet tyder det på, at langt de fleste
radiografer er i stand til at lade det pres,
der hviler på dem, blive på arbejdspladsen når de går hjem. Det i sig selv er både
overraskende og positivt. Spørgsmålet
er om det er sandsynligt, at det kan blive
ved med at være sådan, hvis det oplevede
arbejdspres vedbliver som et vilkår.

KONKLUSION
Sammenfattende kan det konkluderes,
at radiografer fremstår afklarede med
deres arbejde og det arbejdspres der hviler på dem. I har en klar ide om, hvad jeres
opgave er og hvad der forventes af jer. I
oplever jeres arbejde som meningsfuldt.
I føler også et stærkt socialt og fagligt
fællesskab med andre radiografer, og oplever generelt de udfordringer og krav om
forandring arbejdet medfører som positive. Men de sidste mange års konstante
krav til kvantiteten i produktionen er dog
for alvor begyndt at sætte deres præg.

Ikke kun på den enkelte radiograf, men
også på det engagerede fagfællesskab.
Radiograferne oplever et betydeligt og
konstant pres for at arbejde hurtigere,
og grænsen opleves som både nået og
overskredet. Derfor er forudsætningerne
for at løse opgaverne tilfredsstillende
ikke længere tilstede, og de mentale krav
i arbejdet opleves efterhånden som en
belastning.
Samtidig er det rimeligt at antage, at en
resignation er begyndt at krybe ind i faget i forhold til at sige fra overfor mængden af arbejdet, da radiografens gentagende forsøg på at gøre opmærksom på
og ændre på det konstante arbejdspres
ikke lykkes. Det gælder både for ledere,
der oplever ikke at have mulighed for at
ændre på afdelingernes vilkår, og for basisradiografer der oplever, at ledelserne
ikke formår at ændre på arbejdsforholdene.
Kombinationen af de afledte konsekvenser af arbejdspresset tegner et billede
af at dele af fagfællesskabet og arbejdsmiljøet lider. Derfor kan der også være en
vis usikkerhed i forhold til, hvorvidt den

ARBEJDSMILJØUNDERSØGELSEN OG POLITIK
Af Gladys Gertsen, Arbejdsmiljøansvarlig og Charlotte Graungaard Falkvard, Formand

Nu har du læst resultaterne af arbejdsmiljøundersøgelsen og så
tænker du måske; hvad sker der så nu?
Radiograf Rådet har valgt at se på arbejdsmiljøundersøgelsen
med tre forskellige sæt øjne. Det vi vil have mindre af, det vi vil
have mere af og det, der skal bibeholdes i status quo.
Alt dette og mange flere detaljer, skal du nok få mulighed for at
dykke ned i og blive en del af. Men lige nu er den politiske priori-
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teringsproces i forhold til Radiograf Rådets fremtidige arbejdsmiljøstrategi sat i gang og i de kommende måneder vil du høre
mere.
Men det er sikkert og vist, at der bliver afholdt en arbejdsmiljøkonference i 2017. Arbejdsmiljøkonferencen vil tage afsæt i
spørgeskemaundersøgelsen.

Samlet set lader det dog ikke til at være kommet så vidt,
at arbejdspresset og de negative dimensioner for alvor
går ud over radiografernes mentale helbred. Der tegner
sig et billede af, at langt de fleste radiografer er meget
afklarede med det pres der hviler på dem. Dermed formår de at lade arbejdets frustrationer blive på arbejde,
og holde fri når de har fri.
Undersøgelsen viser på den ene side, at stress endnu
ikke er en udbredt almentilstand blandt radiograferne,
men den tegner også et tydeligt billede af, at arbejdsforholdene for længe siden har passeret det at have
travlt, og i udpræget grad efterhånden opleves som
belastende.
Hvorvidt de kommende år vil føre til en stigning i antallet
af stressede radiografer, og efterfølgende stressrelaterede sager, kan ikke afgøres ud fra denne undersøgelse, da den principielt er et øjebliksbillede.
Men i lyset af at de sidste mange år kun har budt på
stramninger i forhold til det arbejdspres, der hviler på
radiograferne, så vil det ikke være overraskende hvis en
forøgelse af det pres fortsætter.

OM UNDERSØGELSEN
Der blev inviteret 1.677 aktive medlemmer. Kravet for at
kunne deltage var, at man skulle være i arbejde, da der
ellers ikke kan siges at være et aktivt arbejdsmiljø. Ud af
de inviterede medlemmer kunne der analyseres på i alt
520 besvarelser. Det svare til godt 31 %, hvilket er en fin
svarprocent for en sådan undersøgelse.
Undersøgelsen skulle i alt afdække 23 forskellige dimensioner indenfor det psykiske arbejdsmiljø. Hver dimension
blev afdækket via flere relaterede spørgsmål. Derfor
blev spørgeskemaundersøgelsen af mange opfattet som
meget omfattende, men de mange relaterede spørgsmål var nødvendige for at opnå en større pålidelighed og
præcision.

erfa-møde
for superbrugere af Canons
røntgensoftware

14. september 2016
Hotel Park i Middelfart
Foredragsholdere fra Danmark
og Holland.

Dagens emner:
Virtuelt raster
Mobile DR
One shot stitching
Billedoptimering

Invitationer er sendt ud på mail,
og vi glæder os over, at mange
allerede har tilmeldt sig.
www.santax.com

Santax Medico A/S
Bredskifte Allé 11
8210 Århus V
Tel: 7013 3020

aagaard.se

positive tolkning af stress og AP-balance som udtryk for
evne til at lægge arbejdet fra sig, i virkeligheden dækker
over en voksende apati. Her taler den meget høje opfattelse af mening med arbejde imod, men det er sandsynligt at apatien også samtidigt er tilstede.

Santax Medico A/S
Produktionsvej 3
2600 Glostrup
Tel: 7013 3020
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R E GIO N SY D D A N M A R K
MEDLEMSARRANGEMENT PÅ INDSLEV BRYGGERI
Medlemsarrangement på Indslev bryggeri.
Du bliver meget klogere på, hvordan øllet
brygges og der vil være prøvesmagning.

Tilmeldingsfrist:
Tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Der er plads
til 45 personer.

Oplev et moderne bryggeri i historiske rammer med en
rundvisning på Indslev Bryggeri. Glæd dig til at smage
deres øl, når den er helt friskbrygget. De viser os bryggeriet, det moderne udstyr og brygprocessen fra malt til
færdig aftapning. Hør bryggeriets historie, og hvordan
det nedlagte bryggeri kom til live igen i moderne rammer.
I ølstuen er det tid til prøvesmagningen, hvor vi også kan
opleve deres helt særlige specialitet, nemlig stakit øl i
treliters-flasker.

Kontaktinfo/tilmelding:
Bindende tilmelding til larsjensen@radiograf.dk senest
den 14/10 2016 med angivelse af navn/navne, samt indbetaling til Radiograf Rådets konto reg: 3001 konto
3101065545, i bemærkninger på indbetalingen oplyses:
navn og Indslev bryggeri. Efterfølgende vil de heldige få
besked pr. mail. Der gøres opmærksom på, at tilmeldingen først er gældende, når betalingen er modtaget.

REGIONALE AKTIVITER
DATO

SENEST
TILMELDING

TITEL PÅ
ARRANGEMENT

STED

ARRANGØR/
REGION

TILMELDING TIL
(E-MAIL)

PRIS

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

18 | RADIOGRAFEN | AUGUST 2016

DEBATINDLÆG

KOMMENTAR TIL ”VI ER RADIOGRAFER, OG VI KAN NOGET SÆRLIGT!”
Af radiograf, stråleterapeut Dan Grøndahl, radiograf, stråleterapeut og AMiR Leslie Harrison samt på vegne af afdelingssygeplejerske Trine
Bruus Zachariassen og stråleterapeuterne i Stråleterapien i Næstved
Vi har med interesse læst artiklen i juniudgaven af Radiografen, ”Vi er radiografer,
og vi kan noget særligt! ” Vi undrer os over
det, som bliver skrevet om radiografer og
andre faggrupper i behandlingen i stråleterapi. Vi undrer os specielt meget over
det spørgsmål, som bliver stillet til sidst: ”
Vil DU være tryg ved at modtage strålebehandling fra et personale, der ikke er
uddannet til at se på CT- og MR-billeder i
deres grunduddannelse? ” Og vi, 2 radiografer netop med speciale i stråleterapi,
der arbejder i strålebehandlingen sammen
med andre faggrupper, kan kun svare et
kæmpe JA til, at vi ville være trygge!
Det behandlende personale på Næstved
består af et tværfagligt team, hvor der pt
er ca. 2/3 sygeplejersker og 1/3 radiografer. Radiograferne har grunduddannelsen, og sygeplejerskerne har en etårig
efteruddannelse som stråleterapeuter. Vi
arbejder 10 forskellige faggrupper under
samme tag i Stråleterapien, alle med det
fokus at give og sikre patienten et optimalt strålebehandlings-forløb hos os.
Man kan vælge at have en kultur og tilgang, der fordrer en tværfaglighed eller
man kan vælge tværfagligheden, og til
alt held arbejder vi et sted hvor netop
tværfagligheden og fokus på hinandens
kvaliteter og kompetencer respekteres.
Og vi mener netop, at tværfaglighed er
den eneste måde at ”tilbyde patienten den
højeste ekspertise”, da strålebehandling er
mere og andet end at se på billeder.
At blæse til fagkamp på denne måde er
meget uheldig, og fremmer hverken tværfaglighed eller kvalitet i behandling. Radiograferne har kæmpet i de sidste 4 år for at
bevise, at vi hører til i den behandlende del
af stråleterapien, men at påstå, at det kun
er en radiograf, der kan levere kvalitet, er
vi lodret uenige i. Og egentligt bliver vi kede
af at vi – igen – skal til at diskutere hvem
som har mest ret / er bedst til at behandle
patienter, nu bare med omvendt fortegn!
Det er utidssvarende og malplaceret at
påstå, at radiografens grunduddannelse
er den eneste, der duer. Det at kigge på
billeder er ikke udelukkende en kompe-

tence, som radiografer besidder. Sygeplejerskernes efteruddannelse er absolut
kompetencegivende på det område.
Radiografuddannelsen er en akademisk uddannelse, og grunduddannelsen
giver kun sparsom klinisk erfaring – og
derved bliver evnen til at se på billeder
først rigtig trænet, når de nyuddannede
radiografer begynder at strålebehandle.
I Stråleterapien i Næstved bliver radiografer først godkendt (af Cheffysikeren)
som selvstændige stråleterapeuter efter
flere måneder som behandlere. I denne
periode arbejder de sammen med erfarne
sygeplejersker og radiografer - altså erfarne stråleterapeuter.
Undertegnede radiografer/stråleterapeuter, selv efter flere års ansættelse
i behandlingen, lærer nye og vigtige ting
hver eneste dag fra vores sygeplejerskeruddannede kollegaer... og omvendt.
Man kan sammenligne vores personalegruppe med et fodbold hold... de komplekse forløb i stråleterapien kræver
mange spillere på banen, og hver spiller
byder ind med netop deres ekspertise. Et
hold bygget på fx lutter målmænd vil være
ineffektivt, måske direkte dårligt. Sådan
er det også i Stråleterapien i Næstved,
hvor vores stærke hold består bl.a. af radiografer, sygeplejersker, fysikere, læger,
sosu-assistenter, diætist, teknikere og
lægesekretærer. Hver og en af dem er
vigtig for et sammenhængende forløb og
behandling af høj kvalitet.
Vi er ikke uenig i, at uddannelse og træning er vejen frem til kvalitet. Men vi
mener, at sygeplejersker med den etårige
stråleterapi-efteruddannelse, er lige så
kompetente til at se på billeder som radiografer. Og kombinationen af sygeplejerske/radiograf øger tværfagligheden,
hvilket kommer patienten til gode samt
giver et godt arbejdsmiljø.
Vi slutter af med en åben invitation fra
vores afdelingssygeplejerske til alle, om at
komme og se et hold engagerede, veluddannede, samarbejdende, yderst kompetente
stråleterapeuter ”in action” her i Næstved.

SVAR FRA CAMILLA SØHOLM
Efter at have læst jeres kommentar til
artiklen ”Vi er Radiografer, og vi kan noget
særligt!”, blev jeg glad – rigtig glad! For
det var lige præcis dét, som jeg havde
håbet på, artiklen ville føre med sig; nemlig
debatten om hvordan vi bedst samarbejder tværfagligt. I det ligger der også
implicit, at der vil være radiografer ansat i
behandlingen.
Det er klart, at når man ønsker at rejse
en diskussion, så er man nødt til at holde
noget op mod noget andet. Formålet med
artiklen var at sætte fokus på, hvad kan vi
som radiografer kan byde ind med i strålebehandlingen. Radiografer kan ikke tage
patent på modaliteterne og billedmaterialet lige så lidt som sygeplejersker/stråleterapeuter kan tage patent på omsorg
og pleje til patienten. Men det giver også
sig selv, at ens faglige perspektiv bliver
dannet ud fra den uddannelse man bliver
uddannet indenfor, og derfor vil ens verdensbillede også blive formet deraf.
Som det danske sundhedsvæsen er bygget
op i strålebehandlingen, tror jeg ikke, at én
faggruppe kan/bør stå alene i strålebehandlingen. Og Danmark er særlig fordi der
uddannes to faggrupper til at varetage arbejdet i strålebehandlingen. Derfor er jeg
af den helt klare overbevisning, at begge
faggrupper skal arbejde sammen. Sammen,
kan man hver især bidrage med dét, som
man er særlig dygtig til. Der igennem vil der
også være stort potentiale for kompetenceudvikling indenfor begge faggrupper, det
er jeg overbevist om – og det er jo også
dét, man oplever i stråleterapien på Næstved sygehus.
Lad os være bedre til at arbejde sammen,
stå sammen og lære hinanden faglighed bedre at kende. Sammen kan vi være
med til at give patienterne den bedste
behandling. Et forsigtigt håb kunne være,
at man engang i fremtiden kunne have én
stillingsbetegnelse for det behandlingsforberedende og behandlende personalet
ansat i strålebehandling uafhængigt af
uddannelsen bag. På den måde ville man
signalere en samlet faggruppe frem for
et ”dem” og ”os”.
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CHOKOLADETHORAX
-et kvalitetsudviklingsprojekt

Af Jannie Bøge Steinmeier Larsen (Radiograf og faglig udviklings- og implementeringsansvarlig for DR, Aarhus Universitetshospital - Røntgen og Skanning Øst)

INDLEDNING
Der udføres årligt ca. 4450 thorax røntgenundersøgelser af børn på Aarhus
Universitetshospital Røntgen og Skanning Øst.
I klinisk praksis opleves et stigende antal
optagelser, som giver anledning til tvivlsom diagnostisk præcision, grundet for
ringe billedkvalitet.
Observerede problematikker er:
• Rotation i billedet
• Indblændingsvanskeligheder craniocaudalt samt lateralt
• Tvivl om maximal inspiration
• Fremmedlegemer der udgør
overlapning
Problematikkerne opleves mest kritisk
ved de yngste børn.
Projektet Chokoladethorax er iværksat
for at forbedre kvalitetsniveauet for
denne patientgruppe.

FORMÅL
At løfte kvalitetsniveauet på røntgenoptagelserne af liggende børnethorax, så
det øger muligheden for bedre diagnostik
for de 0-1 årige indlagt på klinisk neonatal
afdeling. Ved at løfte kvalitetsniveauet på
de yngste børn, er der en forventning om,
at kvalitetsniveauet generelt løftes på
børnethorax optagelser.

METODE
Som metode benytter vi eksplicit audit på
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grundlag af nuværende gældende European guideline on quality criteria for diagnostic radiographic images in paediatrics.
Suppleret med afdelingens fastsatte
standard for indblænding op/ned og fra
side/side, samt afdelingens fastsatte mål
for ingen fremmedlegemer i billedet.
Med denne metode mener vi at få belyst
problemstillingerne og omfanget af den
oplevede kvalitet fra praksis.
De inkluderede optagelser udvælges
retroperspektivt. Sammenlagt udvælges
50 liggende thorax AP-billeder på børn,
taget på neonatalafdelingen.
Inklusionskriteriet er maksimum 3 billeder
af samme barn i alderen 0-1 år liggende
AP thorax. Udvælgelsen er de sidste 50
DR optagelser forud fra fastsat dato.
Herefter analyseres resultaterne, målopfyldelse aftales og forbedringstiltag
planlægges i projektgruppen.
Projektgruppen består af overlæge i
børneradiologi Karin Kastberg Petersen,
apparaturansvarlig radiograf Pia Skoulund, afdelingsradiograf Bente Nikolajsen,
lægesekretær Susanne Brønd og udviklings- og implementeringsansvarlig radiograf Jannie Bøge Steinmeier Larsen.
Første måling er gruppens nul-måling.
Her ud fra blev iværksat tiltag til kvalitetsforbedring, hvorefter ny auditmåling
med samme inklusionskriterier gentages
for at evaluere målopfyldelsen og forbedringsgraden af tiltagene. Som opfølgning

foretages en tredje audit efter seks
måneder, for at synliggøre stabiliteten af
kvalitetsniveauet.

HVORFOR SÅ NAVNET CHOKOLADE
THORAX?
Der blev iværksat fem tiltag til at kvalitetsforbedre. Udnævnelsen af månedens
”Chokolade thorax” er et af de fem tiltag,
og gruppens synliggørelse af projektet
for resten af personalegrupperne. Alene
det at have fokus på et område forventes at give forbedringer. De fem tiltag var
følgende:
• C
 hokolade nomineringer i 4 måneder
Målsætning er at holde personalet fokuseret på projektet. Igennem
konkurrence blandt månedens bedste
børnethorax, trækkes lod blandt de
nominerede, som anerkendes ved morgenmødet på afdelingen og belønnes
med god chokolade.
• ”Hands on” Session
Udført med mobilt røntgenapparat,
kuvøse og dukke til at simulere og øve
klinisk praksis
• Gå med en kollega
Udveksling af faglig viden, og mulighed
for at lære af mere erfarne kolleger
• Teoretisk undervisning af børneradiolog
For at opnå teoretisk forståelse af billedkvalitetens betydning for den diagnostiske præcision
• Tjekliste
Har til formål at give radiografen fuldt
overblik før røntgenoptagelse

Normal røntgen af thorax på to timer gammel spædbarn. Optaget efter compliance med gældende tekniske standard.

RESULTAT
Nulmålingen viste lav opfyldelse af kvalitetskriterierne særligt på fem områder.
Auditgruppen valgte de ovenstående
tiltag til forbedring af fire ud af de fem
målepunkter. Det femte målepunkt Synlig
trachea og proximal bronchi ønskes forbedret udelukkende ved hjælp af apparaturforbedring.
De andre fire målepunkter der ønskes
kvalitetsforbedret er punkt 1: Udført
ved dyb inspiration, punkt 2: Gengivelse
af thorax uden rotation og kipning, punkt
8: Fri for fremmedlegemer i billedet og
punkt 9: Indblænding op/ned.
Efter gennemførelse af de fem tiltag

steg opfyldelsesgraden af de satte kvalitetsmål på alle de fire fokusområder. Tre
af de fire fokusområder vedblev ligeledes
at stige procentvis seks måneder efter

projektets afslutning. Punkt 2: Gengivelse
af thorax uden rotation og kipning steg
i opfyldelsesgrad fra 36 % til 56 %, men
faldt efter seks måneder til 48 %.

OPFYLDELSESGRADEN AF FASTSATTE KVALITETSMÅL PÅ
FIRE FOKUSOMRÅDER I PROJEKTETS FORLØB
Nul-måling

1. effektmåling 2. effektmåling

1 Udført ved dyb inspiration

64 %

84 %

88 %

2 Gengivelse af thorax uden
rotation og kipning

36 %

56 %

48 %

8 Fri for fremmedlegemer
i billedet

64 %

86 %

92 %

9 Indblænding op/ned

46 %

52 %

62 %

AUGUST 2016 | RADIOGRAFEN | 21

SAMLET RESULTATET AF PROJEKTET CHOKOLADETHORAX
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Udført ved dyb inspiration

2

Gengivelse af thorax uden
rotation og kipning

3

Gengivelse af thorax fra cervical
trachea til T12/L1

4

Gengivelse af kartegning i den
centrale halvdel af lungerne

5

Synlig trachea og proximal
bronchi

6

Synlig diaphragma og sinus
phrenicocostalis

7

Gengivelse af columna og para
spinale strukturer samt synlig
retrokardiale lungevæv og mediastinum

8

Fri for fremmedlegemer i billede

9

Indblænding op/ned
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6

Opfyldt JA %
1. måling

DE 10 MÅLEPUNKTER FOR
CHOKOLADETHORAXAUDIT

10 Indblænding side/side

5

7

8

9

Opfyldt JA %
2. måling

10
100 %

DISKUSSION

KONKLUSION

I European guidelines on quality criteria
for diagnostic radiographic images in
paediatrics, er gengivelse af thorax uden
rotation og kipning sammensat i et og
samme punkt. Derfor er de to punkter
vurderet samlet under punkt 2: Gengivelse af thorax uden rotation og kipning.
Det har udfordret projektgruppen i
analysen om, hvorvidt det er røntgenrøret, kuvøsen eller barnet, der er vinklet i
optagelsesøjeblikket. Hvilke tiltag skal der
iværksættes, når vurderingen ikke står
helt klar?

Det er lykkes projektgruppen at løfte
kvalitetsniveauet på røntgenoptagelserne af liggende børnethorax. Det giver
dermed radiologerne bedre mulighed for
at øge den diagnostiske præcision for
de 0-1 årige indlagt på klinisk neonatal
afdeling.

I målepunkt 10: Indblænding side/side
oplevede vi, at opfyldelsesgraden af de
satte kvalitetsmål som udgangspunkt
ved nul-målingen var 84%. Ved projektets
afslutning var det faldet til 50% og efter
yderligere seks måneder steget til 66%.
Vi oplevede at personalet havde meget
fokus på disse børnethorax, og g jorde sig
stor umage for at lave rigtige gode optagelser. Dette resulterede i, at flere røntgenbilleder blev blændet af i forsøget på
at lave røntgenfeltet helt præcist.

Vi ved ikke med sikkerhed, om chokoladethoraxprojektet har løftet kvalitetsniveauet for de øvrige optagelser af
børnethorax på afdelingen, da vi fortsat
har de målinger til gode.
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RADIOGRAPHERS ARE VALUABLE
CONTRIBUTORS IN INTERPRETING
COMPUTED TOMOGRAPHY COLONOGRAPHY
Hanne Thomsen, Mark Egelund, Joanna-Edyta Strozik & Morten Vuust, Department of Diagnostic Radiology, Vendsyssel Hospital, Frederikshavn

ABSTRACT
INTRODUCTION: Computed tomography colonography (CTC) is the
primary radiological examination for
detection of colorectal cancer and
premalignant polyps. It is a complex technique that requires special
training and experience of both the
radiographers performing the colonography and the radiologists who
interpret the results. The considerable number of CTC performed means
that interpretation of the examinations is a time-consuming task for
radiologists. Therefore, this study
aimed to evaluate the diagnostic performance of radiographers who received a training programme in colon
diagnosing.
METHODS: During the period from
December 2014 to May 2015, 126
patients underwent CTC screening
or diagnostics. The colon was interpreted by both a radiographer and
an experienced radiologist. Subsequently, results were compared and
consensus established.
RESULTS: A total of 100 patients were
included, six polyps (6-9 mm), one
polyp (≥ 10 mm), four cancer suspect
areas and four second opinions. The
result was nine true positives, three
false positives, no false negatives and
84 true negatives corresponding to a
negative predictive value of 1.000 and
an accuracy of 0.969.
CONCLUSIONS: This study shows that
radiographers can be a valuable contribution in the interpretation of CTC.
FUNDING: This study was funded by
Marie Pedersen and Jensine Heiberg’s
legat, Vendsyssel Hospital, Denmark.
TRIAL REGISTRATION: Not relevant.

Computed tomography colonography
(CTC) is the primary radiological examination for detection of colorectal cancer
and premalignant polyps. It is a safe and
accurate diagnostic method with high
demands on both examination quality and
interpretation. The diagnostic accuracy is
96-97% in CTC, and for this reason it has
replaced the barium enema [1].
In March 2014, a national screening
programme for colorectal cancer was
initiated in Denmark. The programme
includes the performance of CTC in cases
where colonoscopy is incomplete [2]. The
increased number of CTC is a time-consuming task for radiologists due to the
number of examinations and because the
interpretation includes timeconsuming
3D and 2D visualization and measuring of
the pathology.
CTC is a complex technique that requires special training and experience.
Murphy et al found a 15% increase in the
detection of intra-colonic lesions when
double-reporting of CTC examinations by
radiologists was used [3]. Double interpretation is employed in our department,
but it is a very timeconsuming task for
the radiologists.
R. Meertens et al found that radiographers have the potential to serve as first
readers of CTC followed by a radiologist
as a second reader and reporter on any
extra-colonic lesions. This could minimise
the need for radiological involvement.
However, they also described that any
issues with radiographers’ CTC interpretation skills may be due to limited experience and insufficient training [4].
The aim of the present study was to evaluate the diagnostic performance of two

radiographers after they had completed
a training program on diagnosing of the
colon in 100 patients; any extra-colonic
findings were diagnosed by a radiologist.

METHODS
This was a prospective study of 126
consecutive CTC examinations from December 2014 to May 2015 at the Radiology Department, Vendsyssel Hospital,
Frederikshavn, Denmark. It included 80
symptomatic and 20 screening patients. No approval was needed from the
Research Ethics Committee of North
Jutland. All safety regulations and ethics
were respected.
The examinations were interpreted by the
same experienced radiologist and also by
one of two radiographers (respectively
44 and 56 examinations). The examinations were blinded so that neither the
radiologist nor the two radiographers
had any knowledge of the patient’s medical history and colonoscopy results; and
none of them were involved in the performance of the CTC.
Excluded were low-quality examinations
involving extensive residues and poor distension of the colon where at least one
or more segments were not distended on
either prone or supine position [2]. This
was determined before discussion of the
results in each case. Other exclusion criteria were examinations which required
the investigators to consult with the
radiologist, and ethical reasons, e.g. if the
report could not be performed within five
days.
Prior to this study, the two radiographers
with experience in CTC underwent a
diagnostic training programme. The programme included 30 lessons in anatomy
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and pathology of the colon performed by
the radiologist, and participation in the
Basic ESGAR course in CT colonography.
This was followed by 50 interpretations
of CTC under the radiologist’s supervision. As a supplement, E-learning cases
from Virtual Colonoscopy Teaching Centre by Gryspeerdt & Lefere [5] were used.
The radiologist possessed over two years
of experience in interpretation of CTC in
clinical practice, and more than 20 years
of experience in interpretation of CT.

STUDY DESIGN
To evaluate the two radiographers’ performance in interpretation of CTC, we
compared the results from the radiographers’ colon findings with the consensus between the radiographer and the
radiologist. The criteria were established
in accordance with recommendations by
Mang & Schima [6]. In that respect, it is a
radiological study without any relation to
clinical and colonoscopy findings.

TECHNICAL PERFORMANCE
Prior to the examinations, all patients underwent bowel preparation with Picoprep
(Ferring, DK) and for foecal tagging Gastrografin 370 mgI/ml (Bracco Diagnostics,
USA), except for one patient who had
Tagitol V (ezem, USA) due to allergy.

iodine intravenous contrast media was
used.
Relaxation of the bowel was achieved
by administration of 20 mg hyoscine
butylbromide (Boehringer Ingelheim,
DE) intraveously or 1 mg glucagon (Novo
Nordisk, DK) intramuscularly in case of
contraindications to hyoscine butylbromide. The colon was distended in both
the prone and the supine position by CO2
insufflation using a ProtoCOL insuflater.
The objective was to insufflate at least 4 l
of CO2 before the first scan. A scout view
was made to secure sufficient distension
of the bowel.
All patients were scanned with a Siemens
Somatom Definition Flash 128 slice CT
scanner. The scan parameters for the
screening protocol were: Reference mAs
45, kV 120, pitch 1, rotation time 1, collimation 128 × 0.6 mm, slice thickness 1.
For the diagnostic protocol: Reference
mAs 110 in supine position and 45 in prone
position, kV 120, rotation time 1, pitch 1,
collimation 128 × 0.6 mm, slice thickness 1.
To analyse the examinations, a Syngo via
Multi-Modality Workplace from Siemens
was used. Analysis included 2D and 3D
interpretation.

INTERPRETATION
The screening group was scanned with a
low-dose CT protocol, in both supine and
prone position, according to the recommendations of the Danish Society of
Radiology [2]. The symptomatic group had
a full diagnostic examination in supine
position and a low dose in prone position;

The report from one of the radiographers and the radiologist was divided into
four categories according to the C-Rads
classification [7]: cancer-suspect lesions,
polyps 6-9 mm, polyps ≥ 10 mm, no malignancy-suspect lesions or polyps. In addition, the need for a second opinion was
a separate category. Other pathological
findings were not the aim of this study.
The sizes of the polyps were defined by
the transverse diameter using window
W/L: 1,500/ –150 [8]. The size, segmental
location and distance of the lesions from
the anal margin were annotated.

WORKFLOW

A clinical lesson in computed tomography
colonography.
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The radiographer analysing the colon was
chosen randomly. The reports from both
the radiographer and the radiologist
were compared once finished. Each report was established without knowledge

of the response from the other report.
In case of disagreement, the radiographer and the radiologist established the
diagnosis together following radiological
criteria.
Data were processed by a statistician.
TRIAL REGISTRATION: not relevant.

RESULTS
A total of 126 patients were examined,
and 26 patients met the exclusion criteria previously described.
In four cases, a second opinion was requested. These cases will be discussed
below, but initially, we focus on the remaining 96 patients.
The results of the examinations were
summarised in a table of confusion, see
Table 1. From this, a number of summary
quantities were calculated, these are
presented in Table 2.

DISCUSSION
No essential pathology, e.g. cancer or polyps larger than 6 mm, was missed by the
radiographers. For cancer-suspected
areas and polyps larger than 6 mm, the
study found a sensitivity of 1.000 (0.6641.000) and a specificity of 0.966 (0.9030.993) which means that the objectives of
this study were achieved.
Achieving a second opinion caused no
problems since the radiographers had
the opportunity to discuss any uncertainty with radiologists, as is our daily
practice. In four cases, the radiographers
wanted a second opinion. In two cases,
they found a cancer-suspect area (consensus found one cancer, but no cancer
in the other case), in one case the patient
had a suspected Morbus Crohn, and in
one case the radiographer was uncertain
of the size of two polyps.
There were disagreements in four cases.
In one case, the radiographer found all
four polyps, but measured one of these
to 15 mm. Consensus on this polyp was 7
mm, and therefore the polyp was categorised as a 6-9 mm polyp, which was the
reason for disagreement in this case. In
two other cases, the radiographer found

TABLE 1
Table of confusion of radiographer computed tomography colonography reporting.
Actual consensus diagnosis
Predicted radiographer diagnosis

cancer or polyps ≥ 6 mm

no cancer and no polyps ≥ 6 mm

Cancer or polyps ≥ 6 mm

9 true positives

3 false positives

No cancer and no polyps ≥ 6 mm

0 false negatives

84 true negatives

TABLE 2
Summary quantities of the numbers in Table 1.
Quantity

Formula

Result (95% exact
binomial CI)

Sensitivity (TPR)

TPR = TP/(TP + FN) = 9/(9 + 0)

1.000 (0.664-1.000)

Specificity (TNR)

TNR = TN/(TN + FP)) = 84/(84 + 3)

0.966 (0.903-0.993)

Positive predictive value

PPV = TP/(TP + FP) = 9/(9 + 3)

0.75 (0.428-0.945)

Negative predictive value

NPV = TN/(FN + TN ) = 84/(0 + 84)

1.000 (0.957-1.000)

Accuracy

ACC = (TP + TN)/(TP + FN + FP + TN) = 93/96

0.969 (0.911-0.994)

ACC = accuracy; CI = confidence interval; FN = false negative; FP = false positive; NPV = negative
predictive value; PPV = positive predictive value; TN = true negative; TNR = true negative rate;
TP = true positive; TPR = true positive rate.

a polyp measuring 6 mm, but consensus
concluded that the polyps measured less
that 6 mm, and they were therefore categorised as Nopolyps. In the last case, the
radiographer found a cancer-suspect
area; however, the consensus concluded
that the area was a non-malignant diverticulitis. We do not find these disagreements more important than disagreements between the radiologists of our
department.
As reference standard, we chose consensus between the radiographer and the
radiologist to secure agreement on the
radiological criteria which were defined
as the correct diagnosis.
Despite a relatively short training programme, no pathology of clinical importance was missed. In fact, insufficient
length of training programmes has
been identified as a major cause of less
accurate results in the literature [9]. In
regards to interpretation in CTC, the
Danish Society of Radiology recommends
that the radiologists should be able to
document that he or she has received
feedback from a qualified CTC radiologist
while evaluating his or her first 50 CTC

[2]. For a non-radiologist, interpretation
of 50 CTC also seems to be a reasonable
demand [4]. However, several studies
show that interpretation of CTC has a
long learning curve, as many as 300 cases
[10]. In our study, the 50 supervised cases
besides training by radiologist proved to
be sufficient to achieve a satisfactory
result. Dedicated radiographers and positive management are important factors
in this achievement. The number of CTC
is increasing rapidly, in part because of
screening programmes and because CTC
is a relatively new examination technique.
Therefore, cost considerations and the
time spent on interpretation seem interesting. However, since the learning curve
for the radiographers had not peaked
when the study was performed, we found
that these factors should await a later
study.
Compared with other studies, the incidence of pathological findings seems low
[11, 12]. One explanation could be that the
colonography in this study was secondary
to incomplete colonoscopy where polypectomy could have been performed.
In our experience, a better understanding of the diagnostic demands allows the

radiographer to increase the technical
quality of the CTC. In addition, the radiographers now form part of the team that
teaches new radiologists.
CTC is a limited and finite task. CTC performance is highly reproducible, but it
is also a very time-consuming task [13].
Under certain circumstances and after
participation in an expedient training
programme, we conclude that radiographers are valuable contributors in the interpretation of CTC. We also recommend
the use of radiographers as co-readers
of colonographic examinations.
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STUDIESIDEN
http://www.radiograf.dk/studerende/

KONKURRENCE
Så er det blevet tid til endnu en
konkurrence, hvor der er 3 præmier
på højkant til tre forskellige heldige
vindere! Hvor du her har mulighed
for at vinde noget brugbart i klinikken og fremadrettet.

replik/ anekdote. Send dit bud på en
god vits enten på mail: rad.stud.dk@
gmail.com eller i en privat besked på
vores Facebook-side ”RSD - Radiograf Studerende i Danmark”. Vi
glæder os til at se jeres bud!

Alt du skal gøre er at komme med
”månedens ...” dvs., at vi i RSD rigtig
gerne vil høre de studerendes bud
på en radiograffaglig vits/ score-

For at du kan deltage, kræver det at:
1. Du skal være radiografstuderende
2. Du er medlem af Radiograf Rådet

3. Været medlem/ meldt ind senest
den. 30 sep. 2016.
Vi skal senest have dit svar den 31.
oktober, hvor der vil blive udpeget 9
”månedens …”, og i får muligheden
på at stemme på jeres favorit via
mail eller via vores Facebook side.
Charlotte Simony Pedersen, formand RSD,

BOGANMELDELSE
Af Jakob M Møller, forskningsradiograf
Herlev Gentofte Hospital.
MR for radiografer og radiologer –
Fysik og fysiologi af Andreas Abildgaard. ISBN 978-82-15-02454-7.
Universitetsforlaget, Oslo 2016. Set
til 399 norske kroner.
Bogen er på 196 sider og inddelt i 29
kapitler, og allerede med denne oplysning er det forståeligt at bogen
ikke går i dybden med de enkelte emner. Det er dog heller ikke formålet
skriver forfatteren, som er fagansvarlig radiolog på Rikshospitalet i
Oslo, men derimod at præsentere
og forklare de dele af fysikken som
er mest relevante for radiografer
og radiologer.
Det er dejligt med en bog på norsk,
den er skrevet i et klart sprog og
dermed nemt læst. Forfatteren formår at finde de relevante dele af MR
fysikken og teknikken og beskrive

dem, og forstår man som læser alt
hvad han skriver, har man en glimrende
basisviden omkring emnet. Problemet er blot at den nye læser som ikke
har nogle forkundskaber i MR, vil have
svært ved at optage al informationen.
Der mangler i høj grad illustrationer og
billeder til at understøtte det skrevne.
Helt specielt er kapitlet om artefakter,
hvor der beskrives 9 forskellige artefakter, men der vises kun illustrationer
af 3 af dem. Det er ikke nogen optimal
måde at lære MR teknik på. Må håbet
være at næste oplag bliver udbygget
med langt flere illustrationer.
Spørgsmålet om dansk/norsk sprogede MR bøger dukker naturligt op ind
imellem. Mange radiografer har slidt
i de engelske bøger og har haft lidt
svært ved at forstå fysikken og teknikken. Men det bliver ikke meget nemmere ved at få det skrevet på norsk
(eller dansk) da de engelske termer
bliver direkte oversat: refocusing
bliver til refokusering, relaxation til

relaksation og K space til K rummet.
Ikke nogen videre hjælp til forståelsen. Er det så ligegyldigt med en
MR bog på (næsten) modersmålet?
Nej selvfølgelig ikke, og jeg håber at
Abildgaards næste MR bog bliver
en rigtig lærebog, som måske ikke
er så omfattende, men går meget
mere i dybden med emnerne.
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MR-SAFETY MEETING
31TH OF OCTOBER 2016

AUDITORIUM B, AARHUS UNIVERSITY HOSPITAL, SKEJBY,
PALLE JUUL-JENSENS BOULEVARD 99, 8200 AARHUS N, DENMARK
KONTAKT@RADIOGRAF.DK | WWW.RADIOGRAF.DK

08:30-09:00

Registration and coffee/the

09:00-09:30

Welcome and announcements /Anne Dorte Blankholm and Claus Brix
“MR safety in general and in Denmark in particular”
Anne Dorte Blankholm, Radiographer, MSc, PhD
Research responsible radiographer, Aarhus Universitetshospital,
MR application specialist, Philips Healthcare

09:30-12:30

MRI-Safety
Emanuel Kanal MD, FACR, FISMRM, AANG
Professor of Radiology and Neuroradiology
Director of Magnetic Resonance (MR) Services
Center for Magnetic Resonance Education, University of Pittsburgh,
Department of Radiology, Radiology, Pittsburgh, USA

12:30-13:15

Lunch

13:15-13:45

“MR Safety Collaboration - Stop reinventing the wheel!”
Martin Colliander Kristensen, MR-physicist, MSc
Department of Procurement & Clinical Engineering, Central Denmark Region, DK-8200 Aarhus N

13.45-14:15

”Body Implants versus MRI Examinations - a Never Ending Battle?”
Johan Kihlberg RN, Radiographer (MR, CT, Rtg), MSci. PhD-student, Team Leader, CMIV, Linköping
University Hospital, Sweden

14:15-14:45

Lawyer – Patients’ rights – Our responsibility

14:45-15:00

Break - Coffee/the

15:00-16:00

Panel discussion
With participation of all speakers and the audience
Chairman, Anne Dorte Blankholm

16:00

Summary and of the day /Anne Dorte Blankholm and Claus Brix

Audience: Radiographers and other hospital staff
working with MR.
Organizer: Radiograf Rådet and Aarhus Universitets
hospital, Claus Brix/Anne Dorte Blankholm
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Price: DKr. 1695 (non members DKr. 2495)
Registration is binding.
Registration: By 1st September 2016
kontakt@radiograf.dk.
Remember to inform EAN no. and contact details

FÅ LED
PL ADSEIGE
R

Den 10. - 11. oktober 2016

GRUNDKURSUS I CT STRÅLEBESKYTTELSE
Grundkurset har været udbudt flere gange og er rettet til
sundhedspersonale som arbejder med CT-scanning. Målet
er, at du efter kurset er opdateret omkring CT-strålebeskyttelse og kan reflektere over strålebeskyttelse og optimere dine handlinger i dagligdagen relateret til ALARA.
Antallet af radiologiske undersøgelser med CT er fortsat
stigende og dermed øget dosis til befolkningen. Kurset
vil - gennem foredrag øvelser og diskussion - give dig den
seneste viden omkring sundhedsstyrelsens lov- og vejledningsgrundlag - referencedoser samt nogle af de nyeste
forskningsresultater og medicinindustriens udvikling af
dosisbesparende undersøgelsesteknikker.
Kurset indeholder blandt andet:
Innovations in dose optimization v/Shane Foley, PhD., University College Dublin, Ireland
Øvelser på Bispebjerg hospital v/ Martin Kusk, MSc, Udviklingsradiograf, Sydvestjyske Sygehus
Dosisbesparende CT-teknik v/ Martin Kusk, MSc, Udviklingsradiograf, Sydvestjyske Sygehuse

Kan vi stole på CT-tallene fra gang til gang, når vi foretager målinger på en kontrastopladet CT-skanning?
Teknologierne til behandling af tumorer udvikler sig hurtigt, hvilket stiller øgede krav til præcis måling af tumorens kontrastopladning både før og under behandlingen. I
studiet undersøges om det er nødvendigt at kalibrere CTskannere i forhold til signalet fra iodholdigt kontraststof,
ligesom vi kalibrerer skannerne i forhold til luft og vand.
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 Magnetisk Resonans (MR) teknikker i forbindelse med planlægning af strålebehandling af kvinder med
fremskreden livmoderhalskræft: diffusionsvægtet MR og
dynamisk kontrast forstærket MR.
Pris er kr. 3.195 for medlemmer og kr. 4.795 for ikkemedlemmer og inkluderer forplejning under kurset. Tilmelding senest den 5. september på kontakt@radiograf.dk.

K O R T T I D S K O M M U N I K AT I O N M E D PAT I E N T E N
16. november, København, Radiograf Rådet, H. C. Ørstedsvej 70 2th, 1879 Frederiksberg c
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?
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 præsente-

res de relationelle kompetencer, der kan
være tilstede på en diagnostisk afdeling
med fokus på de korte kontakter mellem
patienten og radiografen
Tidspunktet for temadagen er fra kl. 9-16.
Prisen er kr. 1.350 for medlemmer og kr.
1.950 for ikke-medlemmer. Tilmelding senest tre dage før til kontakt@radiograf.dk.

TEAM: MR

REM MODER EFTERAR 2016

Tidspunktet for REM-møderne er fra kl. 17-20. Der
serveres the, kaffe og kage
fra kl. 16.30 I pausen serveres sandwich.
Pris 250 kr. (Studerende
medlem af RSD gratis).
Tilmelding senest tre dage
før til kontakt@radiograf.dk

9. NOVEMBER

16. NOVEMBER

København, Radiograf Rådet, H. C. Ørstedsvej 70 2th, 1879 Frederiksberg c

Århus, Palle Juul Jensen Auditoriet, Nørrebrogade 10

AUGUST 2016 | RADIOGRAFEN | 29

2016

KURSUSKALENDER
DATO

SENEST
TILMELDING

TEMA

STED

ARRANGØR

FOR YDERLIGERE
INFORMATION

PRIS

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

01-08 2016

RIS-PACS Advanced

UCL, Odense

Radiograf Kurser

Fagchef Claus Brix
claus@radiograf.dk

Pris 17.990 kr.
(medlemmer)

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

5/9 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.

31/10 2016

Først til mølle

MR-Safty, temadag

Auditorie B,
Århus Universitetshospital,
Skejby

Radiograf Rådet og AUH

radiografkurser.dk
kontakt@radiograf.dk

1.695 kr. medlemmer, 2.495 kr. ikke
medlemmer

3-4/11 2016

10/10 2016

Ortopædi
– det perifere skelet

UCL, Odense

Radiograf Kurser

radiografkurser.dk

3.495 kr. medlemmer, 4.995 kr. ikke
medlemmer

9/11 2016

8/11 2016

REM-møde (tema MR)

København

Radiograf Kurser

radiografkurser.dk
kontakt@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
Herlev Hospital

mrskolen@regionh.dk,
tlf. 38682011

16/11 2016

Først til mølle

Kommunikation med
patienten på en
diagnostisk afdeling

Radiograf Rådets
kursuslokaler,
Frederiksberg

Radiograf Kurser

radiografkurser.dk
kontakt@radiograf.dk

1.350 kr. medlemmer, 1.950 kr. ikke
medlemmer

16/11 2016

15/10 2016

Korttidskommunikation

Radiograf Rådets
kursuslokaler,
Frederiksberg

Radiograf Kurser

radiografkurser.dk

1350 kr. medlemmer, 1950 kr. ikke
medlemmer

16/11 2016

15/11 2016

REM-møde (tema MR)

Aarhus

Radiograf Kurser

radiografkurser.dk
kontakt@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.

TILMELDING TIL KURSUS FRA RADIOGRAF KURSER
For at tilmelde dig et arrangement fra Radiograf Kurser skal du
sende en e-mail til kontakt@radiograf.dk. I emnefeltet skriver du
”Tilmelding til [det kursus du ønsker at deltage i]”. I mailen oplyser
du Navn, Arbejdssted, EAN-nummer og kontaktperson.
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5.750 kr.

FAGCHEF TIL
RADIOGRAF RÅDET
Radiograf Rådet søger pr. 1. november en fagchef på 37 timer.
Hovedopgaven er at arbejde med den fortsatte udvikling af Radiograf Kurser, som er Radiograf
Rådets kursusafdeling.
Ansøgningsfrist den 7. september 2016.
Ansættelsessamtaler den 15. september 2016

Ud over hovedopgaven med at udvikle Radiograf
Kurser skal Fagchefen igennem sit arbejde varetage
og bidrage til videreudvikling af Radiograf Rådets
målsætninger om national og international professionsudvikling.

Fagchefen samarbejder desuden med radiografiske
specialistgrupper og støtter dem i forbindelse med
vidensdelingsmøder, temadage, seminarer og kurser.
Med til fagchefens opgaver hører også hvervet som
tovholder og ideudvikler for den videnskabelige
organisation i forbindelse med Landskonferencer på
nationalt plan samt Nordiske Kongresser og Verdenskongressen på internationalt plan, når disse
afvikles i Danmark.

Fagchefen deltager og medvirker til udbygning af
netværk med fokus på forskning relateret til radiografi.
Fagchefen skal være opsøgende i forhold til behov
for ny litteratur til Radiografiens Forlag og samarbejder med det øvrige sekretariat om udviklingen af
ny litteratur.

Kvalifikationer
Der søges en autoriseret radiograf med en relevant
bred faglig viden og erfaring, samt undervisningserfaring. Stillingen fordrer en udadvendt og samarbejdende personlighed med en stor personlig kontaktflade indenfor det radiografiske/radiologiske
fagområde.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelsen sker efter lederoverenskomsten for
radiografer med grundløn på trin L7 og yderligere
løn efter konkret forhandling. Stillingen er på 37
timer uden højeste tjenestetid.

Arbejdstid og sted
Fagchefen har kontor i Radiograf Rådets lokaler på
H.C. Ørsteds Vej 70, Frederiksberg, men arbejder
fleksibelt under hensyntagen til Radiograf Rådets
funktion. Stillingen er udadvendt og opsøgende og
der må således påregnes både en del rejseaktivitet
og arbejde udenfor normal kontortid.
Organisationsindplacering
Fagchefen refererer direkte til Radiograf Rådets
formandskab.

Øvrigt
Stillingen er meget specialiseret og ses som en selvstændig funktion med afrapportering til Radiograf
Rådets formandskab og Hovedbestyrelse.

Du kan spørge ind til stillingen ved at henvende dig
til formand Charlotte Graungaard Falkvard (E: charlotte@radiograf.dk, T: 22 13 86 20), hvor den fulde
stillingsbeskrivelse også kan rekvireres.
Ansøgninger skal være Radiograf Rådet i hænde
senest den 7. september 2016 og der vil blive afholdt ansættelsessamtaler den 15. september 2016.

Ansøgningen og CV skal sendes pr e-mail til kontakt@radiograf.dk og mærkes ”Fagchef”.

Radiografer er virtuose på teknologien. Derfor er der overskud og overblik til at være mennesker i relation
til mennesker. – radiografer er også humanister
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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
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Michael Dreyer
T: 3537 4339
M: 4236 7292
E: michael@radiograf.dk

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

