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FORMANDEN HAR ORDET

VI SKAL STÅ SAMMEN
de anderledes. Uddannelsen til radiograf i dag er anderledes, end da jeg tog
uddannelsen, og derfor kan de ikke det
samme som jeg kunne. Men det betyder
jo ikke at de ingenting kan. Tværtimod, så
kan de noget andet, som jeg ikke kunne –
endda sikkert også en masse jeg stadig
ikke kan. Jeg ser det som et udtryk for,
at samfundet vægter tingene anderledes i dag, end da jeg var ung. Og det er
med garanti fordi samfundet også er
anderledes, end da jeg var ung.

Jeg forsvarer ofte de yngre generationer, eksempelvis når jeg møder generaliseringer som: ”De unge mennesker er kun
individualister. ” Det er slet ikke sådan, jeg
ser det. Jeg ser unge radiografer in spe,
der melder sig ind i Radiograf Rådet, og
sætter pris på noget så ”umoderne” som
solidaritet.
Det samme gør sig gældende med den tilgang, der nogle steder opleves til de nyuddannede akademiserede radiografer, der
kommer ud i klinikken. ”De kan ingenting”,
hører jeg nu og da udsagn om.
Det er rigtigt at nutidens unge er anderledes, end jeg var, da jeg var ung.
De er opdraget anderledes, derfor tænker

Man kan altid få en diskussion ud af, om
akademiseringen er nødvendig eller ej,
men jeg bryder sammen og tilstår: Jeg er
for den. Uden den har vi ikke en selvstændig radiografprofession i fremtiden.
Jeg har lige været sammen med vores
studerendes bestyrelse (RSD) i to dage.
Friske unge mennesker, der er i stand til
at indgå både i egen bestyrelse og som
individualister i de regionale bestyrelser.
Der er tale om unge mennesker med vid,
mod og vilje til at tale med og udtrykke
holdninger. De ved hvad de vil, og hvad de
har brug for. Det gør det nemt at assistere dem rent fagforeningsmæssigt.
Derfor gør det mig også glad, når et ungt
menneske overfor mig udtrykker, at vi skal
holde sammen. Måske er det mere rigtigt
at formulere det som ”stå sammen”.
I modsætning til at ”holde sammen”, der

kan give associationer i retning af ”uanset hvad” og ”dække over noget”.
Det er ikke missionen, hverken at tænke i
absolutter eller have skjulte dagsordener.
Vi står allesammen sammen. Vi står sammen med forskellige mennesker, i forskellige konstruktioner og i forskellige
livssituationer. Vi står sammen som ægtefolk, hvis den ene er blevet syg. Vi står
sammen som familie, hvis et af vores
børn har det svært. Vi står sammen som
lokalsamfund, når kommunen vil nedlægge
den lokale skole. Og vi står sammen som
afdeling, når sparekniven svinges.
Når det handler om radiograffaget;
radiograffagets bedste og radiograffagets fremtid, så står vi sammen som
profession. Og til det skal der bruges en
faglig organisation, hvor man kan diskutere, hvilken vej professionen skal gå.
En faglig organisation har du! Derfor har
du også mulighed for at stå sammen med
dine fagfæller om faget, uanset hvem du
ellers står sammen med i andre sammenhænge. Og det var faktisk bare det jeg
ville minde os alle sammen om. At vi bør
står sammen, sammen om radiograffaget, uanset hvor vi hver især er i det.
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KORT NYT
STUDERENDE KAN NU SPARE
OP TIL PENSIONEN
Er du radiografstuderende, så kan du nu sætte penge til side
til det gode liv som pensionist. Studerende kan nemlig nu blive
medlem af Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer, PKA. Uanset om du har et studierettet job, eller fx arbejder som
tjener eller i en butik, så kan du få din arbejdsgiver til at sætte en del
af din løn ind på en opsparing i pensionskassen. Du kan også vælge selv
at indbetale. Og jo før du starter pensionsopsparingen, des flere penge
bliver det til.
Måske har du indbetalinger til pension i flere selskaber. Her kan
det være en fordel at samle indbetalingerne i pensionskassen,
hvor du som færdiguddannet radiograf automatisk kommer til at
indbetale til. Du sparer omkostninger ved at samle pensionsindbetalingerne et sted, samtidig med at det giver et bedre overblik.

REGION NORDJYLLAND HAR
INDGÅET NY
BUDGETAFTALE
Politikerne i Region Nordjylland
har også indgået en bred politisk
aftale om budgettet for 2017. I
modsætningen til sidste år er der
ikke varslet fyringer, og ifølge
regionsrådsformanden giver
aftalen arbejdsro til de ansatte.

GODT ARBEJDE PÅ SYGEHUSBYGGERI I AALBORG
De danske supersygehusbyggerier har været præget af
skandaler stort set siden byggeriernes start. Budgetoverskridelser, social dumping og påbud fra Arbejdstilsynet er
blot nogle af de overskrifter, sygehusene har trukket med
sig.
I Aalborg ser der ud til, at de har fundet opskriften på, hvordan der kan bygges uden slinger i valsen. Det begejstrer 3F,
ifølge Fagbladet 3F.

get krav, at MT Højgaard skulle ansætte danske håndværkere.
- Regionen havde ved ansættelsen ingen viden om, hvor MT Højgaards medarbejdere kom fra, men i vores udbudsgrundlag har
vi indbygget sociale klausuler, der sikrer, at eventuelt udenlandsk
arbejdskraft arbejder på løn- og ansættelsesvilkår, som samlet
set ikke er dårligere end den gældende overenskomst. Nu kan vi
se, at det er dansk arbejdskraft, der er på pladsen, og det har
vi selvfølgelig ikke noget at udsætte på, udtaler Niels Urenfeldt,
projektchef på byggeriet.

Bygherren, Region Nordjylland, udbød licitationen på råhuset
i EU-licitation, og det danske entreprenørfirma MT Højgaard
vandt entreprisen. Fra regionens side har det ikke været no-

I sjakket, der arbejder på råhuset, er der i øjeblikket 69
struktører, hvoraf syv af dem er lærlinge. Altså lidt mere end
de krævede 10 procent.
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DANSK SYGEPLEJERÅD

MINISTERUDVALG

GENVÆLGER GRETE CHRISTENSEN

SKAL LØSE PROBLEMER MED VIDENDELING

Kvaliteten af pleje og behandling af patienter presses af, at sundhedsvæsenets
medarbejdere ikke har mulighed for at dele oplysninger om patienterne. Mangelfuld videndeling om patienter er et problem, der skal løses, lyder det fra Grete
Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd. Det er en opgave, som udvalget for
det nære og sammenhængende sundhedsvæsen må finde løsninger på.

Grete Christensen er genvalgt som formand for Dansk Sygeplejeråd og fortsætter på sin post i de kommende fire år.

KURIOSUM
”Når man kigger efter fugle, kommer man sommetider til Rømø.
Nu har jeg mange gange kørt
forbi denne radioforretning, og
nu syntes jeg altså, at jeg måtte
dele den med nogen. ”
Indsendt af Aase Møller, tidligere
formand

HOVEDSTADEN SKAL FYRE 200 ANSATTE
Region Hovedstaden forventer at fyre omkring
200 ansatte og nedlægge i alt 900 ud af regionens i alt 40.000 stillinger. Antallet af afskedigelser

SPECIALTILBUD
TIL RADIOGRAFER
TIL ECR
REGISTRER DIG FØR DEN
2. NOVEMBER FOR KUN ¤ 99!
Tilbuddet gælder kun for ESR-medlemmer. For at se programmet for
radiografer, tilmelde sig eller blive
medlem af ESR skal du besøge os på
www.myesr.org

forventes ifølge en pressemeddelelse at blive bragt
endnu længere ned de kommende måneder, hvis der
for eksempel er mulighed for at omplacere medarbejdere. Partierne øremærkede ved samme lejlighed
76,2 mio. kroner, som hospitalerne kan bruge til at
gøre afskedigelserne så skånsomme som muligt.
Aftalen om budgettet blev indgået af partierne
i budgetforligskredsen den 5. september. Her
lykkedes det partierne at blive enige om en budgetaftale på 38 mia. kroner, som indebar besparelser og omprioriteringer for i alt omkring 640
mio. kroner.
I Radiograf Rådet har vi endnu ikke fået oplysninger om, i hvilket omfang fyringerne inkluderer radiografsstillinger.
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FUNKTIONEL MR

- et redskab med stigende betydning i den
præoperative planlægning af sikker hjernekirurgi
Af Ancuta Ioana Friismose, radiograf OUH

Hjernekirurgi er ofte forbundet med en
risiko for operationsmén i form af neurologiske eller kognitive udfald, som kan
have store konsekvenser for patientens
livskvalitet efter operationen.
Præcision er derfor altafgørende, og er et
af målene for den præoperative planlægning, hvor man stræber efter en nøjagtig
afgrænsning af tumorens udbredelse,
samt dennes beliggenhed i forhold til
vigtige hjernecentre. Bestemmelsen af
tumorplaceringen i relation til forskellige
hjernecentre er imidlertid forbundet med
en del udfordringer, idet der ikke altid er
en tydelig sammenhæng mellem anatomisk
struktur og hjernefunktion. Desuden kan
forskellige patologiske tilstande medføre
både strukturelle ændringer (f. eks. på
grund af ødem eller indvækst) og afvigelser i placeringen af diverse hjernecentre.
Dette gør den præoperative planlægning
til et vigtigt stadie i behandlingsforløbet,
og man benytter sig af forskellige undersøgelsesmetoder, der supplerer hinanden
med oplysninger som øger præcisionen og
sikkerheden ved hjernekirurgi.
Funktionel MR (fMRI) tæller blandt de
specialiserede undersøgelser, som kun
tilbydes af et begrænset antal sygehuse i
Danmark. fMRI forudsætter anvendelsen
af specielt udstyr, og stiller ikke kun særlige krav til MR-scannerens tekniske specifikationer, men også til radiografens og
radiologens faglige kompetencer. For at
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en fMRI undersøgelse skal være vellykket,
er det vigtigt at radiografen får et godt
samarbejde med patienten, og inddrager
patienten i undersøgelsen. Dette forudsætter gode samarbejds- og kommunikationsevner fra radiografens side, som
skal instruere patienten i de forskellige
øvelser, der skal udføres under scanningen. Radiografen skal desuden sørge for,
at patienten har forstået vigtigheden af
at udføre øvelserne korrekt og gennem
løbende dialog med patienten tjekke for
evt. misforståelser. Billedkvaliteten ved
en fMRI undersøgelse bedømmes ud fra
nogle lidt anderledes kriterier i forhold til
almindelig diagnostisk MR. Billedkvaliteten afhænger bl.a. af den måde, patienten
udfører øvelserne på, og bliver i større
grad påvirket af artefakter end diagnostiske scanninger. Således kræver det
øget kvalitetsbevidsthed, samt kendskab
til den anatomiske placering af de vigtigste hjernecentre for at kunne vurdere og
reagere på de forskellige faktorer, som
kan nedsætte billedkvaliteten.
Til trods for dens lidt eksotiske natur er
fMRI begyndt at vinde indpas i den kliniske verden, og har vist potentiale i den
præoperative planlægning ved patienter
med hjernetumorer, især lavgradsgliomer
(LGG) beliggende i nærheden af vigtige
hjernecentre (1) (2).
Radiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital (OUH) udfører fMRI un-

dersøgelser på patienter som skal have
foretaget hjernekirurgi for lavgradsgliomer. Til trods for vores endnu begrænsede
erfaring med fMRI, er der et stigende
antal patienter, som henvises til funktionelle MR scanninger. Dette kan ses som
et tegn på den øgede interesse og større
tiltro til fMRI's rolle i den præoperative
planlægning ved LGG. Denne artikel har
som formål at belyse den kliniske anvendelighed af fMRI ud fra en patientcase fra
vores afdeling.

LAVGRADSGLIOMER
Gliomer omfatter en kategori af tumorer
som udspringer fra nervesystemets støtteceller - gliacellerne. Der findes forskeligge typer gliaceller som f. eks. astrocytter eller oligodendrocytter, og de kan
mutere og danne astrocytomer eller oligodendrogliomer. Gliomerne klassificeres
som grad I - IV i henhold til Verdenssundhedsorganisationens (WHO) gradinddeling af hjernetumorer. WHO skalaen tager
udgangspunkt i den celletype, tumoren
udspringer fra, samt tumorcellernes afvigelse fra raske celler. Skalaen anvendes
som indikator for tumorens malignitet og
dermed prognose. Grad I og II omfatter
lavmaligne, langsomt voksende tumorer,
men hvor især grad II tumorer har tendens
til at vokse invasivt i omkringliggende væv,
recidivere efter behandling, og kan ligeledes udvikle sig til højmaligne tumorer. Grad
III og IV betragtes som højmaligne tumorer (2) (3). Lavgradsgliomer (LGG) bliver ◊

Clear Direction.

From Diagnosis to Care.

Bayer er en af verdens ledende leverandører på løsninger indenfor kontrastinjektioner til CT, angiografi, samt
MRI og nuklearmedicin. Med den tekniske ekspertise fra Medrad, der siden 2012 er en del af Bayer, og Bayers
lange erfaring med kontrastmidler, udvikler vi innovative løsninger for at imødekomme de udfordringer som
radiologien møder i deres hverdag. Bayer’s injektorer er udviklet til at kunne kommunikere med scannere, RIS,
PACS, samt Dose Management-systemer. Integrationen giver muligheder for standardiseret og forenklet arbejdsgang for sundhedspersonalet og mere tid til patienten.
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Besøg www.radiology.bayer.com eller kontakte Ina Wettendorff, ina.wettendorff@bayer.com, og lær mere!

Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S.
www.radiology.bayer.com
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Risikoen for at skade vigtige hjernefunktioner såsom sprog og
motorik stiger, når tumor befinder sig i et såkaldt elokvent område.
klassificeret som grad I og II tumorer iht.
WHO skalaen. Ifølge Dansk Neuro Onkologisk Gruppe, udgør LGG 10 - 15 % af primære intrakranielle tumorer hos voksne
(4). LGG opstår typisk ved yngre, ellers
raske mennesker og har den højeste
incidens mellem 20 - 40 års alderen (2).
Da betegnelsen “lavgradsgliom” dækker
over flere forskellige tumor typer, er det
svært at finde data omkring incidensen
af lavgradsgliomer som en samlet gruppe.
Ifølge oplysninger fra Cancerregistret lå
incidensen af tumorer i hjerne og CNS på
89/100 000 for mænd mellem 30 - 44 år
og 102/100 000 for kvinder mellem 30 44 år. Dataene stammer fra 2013.
LGG har en tendens til at ligge tæt på
f.eks. motoriske eller sprogcentre (2).
Dette gør patienter med LGG mere
udsatte for tab af motorisk eller sprogfunktion efter en eventuel operation.
Desuden er LGG lavmaligne tumorer med
bedre prognoser i forhold til mere maligne neoplasmer, hvilket betyder at LGG
patienter højt sandsynligt skal leve længere med invaliderende behandlingsmén.
Det er derfor vigtigt at anvende alle
redskaber - blandt andet fMRI - som kan
øge sikkerheden ved hjernekirurgi og nedsætte postoperativt funktionstab.

BEHANDLING, PROBLEMSTILLINGER
OG DILEMMAER
Da der er tale om lavmaligne tumorer
hos forholdsvis yngre patienter, med få
eller ingen neurologiske udfald, er der en
del problemstillinger angående valg af
behandlingsstrategi. Valget står oftest mellem "watchful expectation" og
mere aggressive tiltag. Man kan således
vælge at følge patienten med periodiske
MR/PET scanninger og udskyde et evt.
indgreb til tumoren viser kliniske/radiologiske tegn på progression, eller man
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kan udføre et kirurgisk indgreb, hvor man
fjerner tumoren helt eller delvist (2).
Beslutningen træffes ved at opveje fordele og risici ved de to strategier, samtidig med at der tages højde for patientens
ønsker. Selv om den afventende holdning
har været den foretrukne i mange år,
er der, ifølge nyere studier, evidens for
at kirurgisk behandling af LGG fører til
længere overlevelse og nedsætter risikoen for at tumoren udvikler sig og bliver
højmalign. Endvidere tyder den nyeste
forskning på at patientens overlevelseschancer forbedres, jo større en del af
tumoren, man kan fjerne ved operationen.
Da LGG har en meget uhomogen struktur,
hvor nogle dele af tumoren er mere maligne end andre, bliver det ligeledes muligt
at lave en mere præcis gradinddeling og
tilbyde patienten skræddersyet behandling ved radikal tumorfjernelse (1) (2) (4).
Den øgede betydning af kirurgisk behandling for prognosen af lavgrads gliomer
skaber et større behov for en præcis
kortlægning af kritiske hjernecentre, hvis
beskadigelse ved operation kan medføre
betydeligt tab af funktion og livskvalitet
for patienten.
Risikoen for at skade vigtige hjernefunktioner såsom sprog og motorik stiger, når
tumor befinder sig i et såkaldt elokvent
område (f.eks. i nærheden af sprogcentrene eller motor cortex). Selv om man
kender den anatomiske placering af de
forskellige hjernecentre, kan det alligevel
være svært at udpege elokvente cortex
områder udelukkende på et anatomisk
grundlag. Dette forklares ved at det
samme cortex område kan have forskellige funktioner fra individ til individ, og
ved at en hjernefunktion ikke altid er
begrænset til én anatomisk struktur, selv
hos raske mennesker. Tilstedeværelsen af

patologi kan desuden medføre at hjernefunktioner bliver flyttet væk fra det afficerede område og at hjernen forsøger at
kompensere for funktionstab opstået på
grund af tumorvækst (1).
På grund af disse udfordringer skønner
Dansk Neuro Onkologisk Gruppe i deres
retningslinjer for gliombehandling, at tumorer, der er placeret i elokvente hjerneområder, ofte vil kræve brug af præ/intraoperativ brainmapping og neuronavigation
for at øge sikkerheden ved operationen (4).
Intraoperativ brainmapping forudsætter
imidlertid at patienten i nogle tilfælde er
vågen under (dele af) operationen. Vågen
kirurgi stiller særlige krav til det operative
team (kirurger og anæstesipersonale),
forlænger operationstiden, samt øger
risikoen for intraoperative komplikationer
og patientens ubehag (1).
Det er derfor oplagt at anvende præoperative teknikker for at udvælge de patienter som kræver vågen kirurgi og gøre
intraoperativ brainmapping mere tidseffektiv i de tilfælde, hvor den er nødvendig. Funktionel MR (fMRI) er en noninvasiv
undersøgelse, som kan identificere elokvente hjerneområder og deres placering
i relation til tumor. Hvis kritiske hjernecentre ligger i nærheden af tumor, kan det
være nødvendigt at benytte intraoperativ brainmapping for at undgå/ minimere
postoperative neurologiske udfald. Ved at
afgrænse placeringen af vigtige hjernefunktioner, medvirker fMRI til at gøre
brainmapping mere målrettet og dermed
mindre tidskrævende.
Selv om tilgængeligheden af fMRI er begrænset til nogle få, højtspecialiserede
sygehuse, er det en teknik med stigende
klinisk betydning i den præoperative planlægning af patienter med elokvent belig-

gende hjernetumorer. Således anbefaler
Dansk Neuro Onkologisk Gruppe fMRI
som led i den præoperative planlægning
hos patienter med lavgradsgliomer (4).

HVORDAN VIRKER fMRI?
fMRI udnytter billedkontrasten skabt
af BOLD (blood oxygen level dependent)
effekten. BOLD effekten tager udgangspunkt i at hæmoglobinet i blodet
har forskellige magnetiske egenskaber
afhængig af dets iltindhold. Således har
iltfattigt hæmoglobin (deoxyhæmoglobin) en større tendens til at ”forstyrre”
magnetfeltet og dermed nedsætte MR
signalet i og omkring blodkar, sammenlignet med iltet hæmoglobin (oxyhæmoglobin). Når forskellige centre i hjernen
aktiveres – f. eks. når man skal udføre
bestemte opgaver – vil blodtilførslen til
hjernen stige for at tilfredsstille neuronernes øgede ilt/ energibehov. Faktisk
overstiger forsyningen af iltet blod hjernens iltbehov i forbindelse med aktivering. Dette fører til en stigning i blodets

indhold af iltet hæmoglobin, både i det
arterielle og det venøse kredsløb i det aktiverede område. Da oxyhæmoglobin ikke
nedsætter MR signalet som deoxyhæmoglobin gør, vil et øget iltindhold i blodet
hænge sammen med en lille stigning i MR
signalet i de hjerneområder, som aktiveres. Det er denne signalændring, som
kaldes BOLD effekten og benyttes i fMRI
til at kortlægge hjernens aktivering.

ændringen er (5). fMRI billederne bliver
efterfølgende bearbejdet og dataene
vises på en tilhørende anatomisk sekvens.
Udover fMRI sekvenser, anvender vi også
fibertracking (Diffusion Tensor Imaging
- DTI) for at kortlægge nervebanernes
forløb i forhold til tumor samt vurdere,
om tumor displacerer eller invaderer nervebanerne.

fMRI – PATIENT CASE
fMRI undersøgelser tager som regel
udgangspunkt i et paradigme – dvs. en
bestemt opgave, designet til at belyse
aktiviteten og placeringen af bestemte
hjernecentre. Scanningen foregår ved
at patienten skiftevis skal udføre en
forudbestemt opgave og holde sig i ro,
mens man hurtigt scanner det relevante
område (dynamisk scanning). Scanneren
analyserer hvert enkelt voxel i billedet og
sammenligner signalniveauet ved hvile
og ved aktivitet. Samtidig udføres der en
statistisk beregning for at bestemme om
signalændringen er statistisk signifikant
eller om det
skyldes tilfældige signalvariationer/støj.
De voxler som
viser en statistisk signifikant
signalændring,
tildeles forskellige farver på
en farveskala,
afhængig af
hvor signifikant

Kvindelig 59-årig patient opereret for
en frontalt højresidig lavgradsgliom
henvises til fMRI inden stillingstagen til
yderligere kirurgi. Da tumor er beliggende
tæt på det område som har betydning
for taleevnen — Brocas område, bliver
der kun foretaget partiel resektion for at
undgå at patientens sprogfunktion bliver
påvirket efter operationen. Man skønner
dog, at det vil gavne patienten, hvis man
kunne fjerne endnu mere tumorvæv for
at nedsætte risikoen for recidiv og malign
transformation, men også for at opnå en
mere præcis gradering af tumor. Patienten er venstrehåndet, hvorfor man vil
undersøge, om patientens sprogfunktion
styres primært af sprogcentrene i højre
hjernehemisfære.
Undersøgelsen blev udført på vores 3T
Philips scanner (Philips Achieva TX) og
havde fokus på sprogfunktionen. Patienten blev bedt om at tænke på ord
begyndende med forskellige (tilfældige)
bogstaver. Bogstaverne blev vist på en
skærm inde på stuen, som patienten
kunne se, mens hun lå i scanneren vha. ◊
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et spejl monteret på hovedspolen. Den
anvendte sekvens bestod af 80 dynamiske scanninger, delt op i intervaller, hvor
patienten skulle være inaktiv, og intervaller, hvor hun skulle udføre den sproglige
opgave.
Billederne blev efterfølgende bearbejdet
af en neuroradiolog vha. et specialiseret
billedbehandlingsprogram. Placeringen og
udbredelsen af Brocas område i forhold
til tumor blev vurderet ud fra billedmaterialet. Således blev Brocas område
beskrevet som beliggende i venstre hemisfære, og altså ikke som ventet i højre
side. Der blev ikke påvist hjerneaktivitet
tæt på tumor i forbindelse med orddannelsesopgaver.
Patienten blev derfor tilbudt yderligere
kirurgi på baggrund af resultaterne fra
fMRI undersøgelsen, men takkede nej. Patienten modtager i stedet strålebehandling mod det resterende tumorvæv.
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uden
raster

GIV LYD!

Radiograferne i udvalget for Nordisk kongres 2017,
opfordrer alle radiografer, der har arbejdet med,
eller været med til forskning i videregående ud-

Med
virtuelt
raster

dannelser de seneste år, til at sende et abstract til
præsentation på konferencen. Vi ved, at antallet af
radiografer i videregående uddannelser er vokset
meget, og dermed også radiografers deltagelse i
forskning. Radiograferne bør dog være meget mere
synlige på konferencer. I udvalget, har vi til formål at
synliggøre radiograferne i den videnskabelige del af
den nordiske konference i 2017.
Vi opfordrer derfor alle radiograferne i de nordiske
lande til at handle.

trådløs DR

Radiografer er forskere! Send dit abstract (senest
den 1. februar 2017), og ansøg om tilskud til en tur til
Island, deltag i konferencen i vores unikke konferencehal Harpa og nyd midnatssolen.
Radiograferne i udvalget for Nordisk kongres
THE NORDIC CONGRESS:
62nd Nordic Congress of Radiology and 23rd Nordic

Oplev
det virtuelle raster
Høj billedkvalitet uden brug af raster

Congress of Radiography

Lav dosis

Everyday Challenges in Radiology,

Maksimal fleksibilitet

Reykjavik, Iceland 29 June – 1 July 2017,

Hurtigt og effektivt arbejds- og
pateintflow

www.ncr2017.is

Kontakt Santax Medico for at høre mere
www.santax.com

Santax Medico A/S
Bredskifte Allé 11 | 8210 Århus V
Produktionsvej 3 | 2600 Glostrup
Tel: 7013 3020 | www.santax.com
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DCPT TAGER FORM

Radiograf Rådet besøgte i september måned Dansk Center for PartikelTerapi (DCPT) på
AUH, Skejby, for at få et indblik i, hvordan arbejdet skrider frem – og ikke mindst i, hvad
radiografernes rolle bliver.
På mødet deltog for DCPT overlæge Morten Høyer, cheffysiker
Ole Nørrevang og afdelingssygeplejerske Dorte Oksbjerre Mortensen. De tre udgør i dag en central del af det forberedende
arbejde med implementeringen af centret, der forventes at
modtage den første patient i oktober 2018 – altså omkring to år
fra nu. Opstarten af den kliniske drift er således allerede i fuld
gang, med alt hvad det indebærer af både fysisk og organisatorisk planlægning.

Derfor vil man komme en eventuel ”udtømning” af afdelingen i
møde ved at udbygge rekrutteringsgrundlaget allerede 1 ½ år
før den første patient køres ind til protonbehandling. Blandt alle
faggrupper vil en ansættelse i centret betinges af god erfaring i
konventionel stråleterapi og kompetencer indenfor området på
et højt niveau. Det er således ikke forventningen at der ansættes nyuddannede på protonanlægget indkøringsårene.

FUNKTIONER
Allerede i marts 2017 ansætter Kræftafdelingen på AUH 5 stråleterapeuter (RTT’ere) til påbegyndelse af et uddannelsesforløb.
Dette sker som en teknisk opnormering på afdelingen, fordi man
påregner at en stor del af rekrutteringsgrundlaget til protonanlægget kan forventes at komme fra Kræftafdelingen på AUH.

Personalebehov pr. stillingskategori
Afdelingsledelse
Speciallæger
Stråleterapeuter ved acceleratorer
Amb.- og forskningssygeplejersker
Kemoterapi sygeplejerske
Sekretærer
Hospitalsfysikere
Radiografer til patientforberedelse
Teknikere (IT og QA)
Øvrigt klinisk personale
Kilde: Lohfert & Lohferts rapport om brugerproces, april 2015.
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4
18
32
15
2
16
15
10
4
5

Der er ingen tvivl om, at det er noget af det mest avancerede medicinske udstyr i Danmark, som RTT’erne på DCPT kommer til at
betjene. Men udover den del der har med selve protonterapien at
gøre, så vil der i centret også være ambulante funktioner.
Terapidelen består, som alle andre steder, af en dosisplanlægning og en behandlerdel. Her kan radiografer fungere i begge
funktioner, som vi også ser det i dag. Morten Høyer berettede
at de på Kræftafdelingen på AUH primært benytter radiografer
i dosisplanlægningen, og i knap så udstrakt grad i selve behandlingen. Dette hænger til dels sammen med at radiograferne
erfaringsmæssigt primært selv ønsker at beskæftige sig med dosisplanlægning, og dels at udbuddet af S-radiografer, som er specialuddannede til at foretage behandling også, endnu er sparsomt.
Den ambulante funktion indeholder forundersøgelse (udover
scanning), prøvetagning og medicinering (fx kemoterapi).

ANSÆTTE BREDT
I det hele taget fremgik det af mødet tydeligt, at det er ambitionen at der skal arbejdes tværfagligt på protonanlægget. Det er
tænkt på den måde, at behandlere og forberedende personale

(det kan være radiografer, sygeplejersker, bioanalytikere mv.)
skal kunne håndtere flere arbejdsområder, således at der ikke er
tale om ansættelse til kun strålebehandling, kun til medicingivning eller kun til dosisplanlægning. De ansatte skal kunne mestre
flere arbejdsgange.

TIDSLINJE FOR DCPT

Det var meget positivt for Radiograf Rådet, at de i DCPT tænker
meget bredt i ansættelsen af personale, og at der dermed ikke
er fokuseres på én enkelt sundhedsuddannelse.
”Vi havde et meget positivt møde, og lyttede med stor interesse
til DCTP’s overvejelser til ansættelser. Vi er glade for, at vi er
enige om at radiografer vil få en stor rolle at spille, når der skal
rekrutteres til centret. Vi favner som faggruppe bredt, og kan
varetage de fleste funktioner i centret. Vores kompetencer står
både til rådighed og vil blive benyttet for at opnå bedst mulige
patientforløb”, udtaler Charlotte Graungaard Falkvard, formand for Radiograf Rådet. Hun fortsætter: ”Jeg forventer at
radiografer på sigt vil fylde mere i normeringen pr. rum end de
10 % i dosisplanlægningen, der var lagt op til i den oprindelige
projektering. Den forventning blev da også større efter mødet,
da DCPT lægger op til at sundhedspersonalet skal kunne flere
funktioner. En medarbejderprofil, der jo i høj grad kan indfris af
radiograferne”.

2014
Aarhus vælges som
location for DCPT. Der
påbegyndes dialogmøder
om løsninger, funktioner og
afhængigheder.

2015
Dialogmøder fortsætter
Første spadestik
Udbud og licitation
Projektering

2016
Byggeriet påbegyndes
Klinisk drift opstartes

2017
I marts ansættes 5 sundhedspersonaler til uddannelse i Kræftafdelingen
I juni tages cyklonen i brug

2018
Rummene færdiggøres
Første patient forventes at
blive behandlet den 1. oktober

DU KAN FØLGE BYGGERIET 24/7 PÅ FLG. LINK:
HTTP://DCPT.AXISCAM.NET/
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LUKNING AF REAKTOR TRUER HOSPITALERS
BRUG AF RADIOAKTIVE ISOTOPER
Kilde: ingeniøren.
ton emission computed tomography) - en
nuklearmedicinsk undersøgelsesmetode
i form af en særlig scintigrafi, hvorunder
billedoptagelsen foregår, mens gammakameraets detektorhoved roterer omkring
patienten, hvorved udsendelsen af gammastråler fra et indgivet radioaktivt lægemiddel registreres fra flere sider.
Gammakameraet er forbundet med en computer, hvorved der i princippet på samme
måde som ved CT-scanning kan fremstilles
tredimensionale billeder og snitbilleder.
Betegnelsen emission hentyder til, at
strålingen udsendes fra en strålingskilde
i organismen, den indgivne isotop, mens
enkeltfoton udtrykker, at strålingen udsendes som enkelte fotoner i modsætning
til ved PET-scanning, hvorunder strålingen
udsendes som to fotoner ad gangen.
Med Spect-scanning kan man påvise
biokemiske og patofysiologiske sygdomsprocesser, og undersøgelsesmetoden er

Canadisk forsknings-reaktor
tegner sig for 20 procent af
den globale produktion af
technetium, men næste måned stopper reaktoren sin
produktion.
Næste måned lukker den canadiske Chalk
River-reaktor; en atomreaktor, som primært bruges til forskning, sekundært til
produktion af technetium-99m. Det er
et sølvhvidt metal, hvoraf der kun kendes
radioaktive isotoper.
Særligt hospitaler er ivrige aftagere af
den radioaktive isotop, idet den særligt
anvendes til diagnostisk udstyr og sporstof i medicinske scanninger.
Et af mest anvendte formål for technetium-99m er Spect-scanning, (single pho-

ofte mere præcis og følsom end almindelig scintigrafi, hvor der optages todimensionale billeder. Men den metode kan man
måle blodgennemstrømning i hjerne eller
opdage tumorer i knogler.
Reaktorfaciliteterne i Australien, Sydafrika og Europa planlægger allerede nu
udvidelser næste år for at opveje nedgangen i produktionen fra Chalk River.
Chalk River vil være åben indtil 2018 og
kan genstarte produktionen i nødstilfælde, hvis der
opstår en
mangel på
isotoper.

ØKONOMISK HJÆLP UNDER RESSOURCEFORLØB
Du kan nu få 75.000 kr. skattefrit
fra pensionskassen, hvis
du er i ressourceforløb.

OM ´SUM VED
RESSOURCEFORLØB´
• En skattefri engangssum på
75.000 kr. til medlemmer på
ressourceforløb af minimum et

Er du i ressourceforløb, kan du få en hjælpende hånd fra pensionskassen. Du kan
nemlig få engangssummen ’Sum ved ressourceforløb’, hvis du kommer i ressourceforløb af minimum et års sammenhængende varighed. Summen er på 75.000 kr.
og skattefri – og den modregnes ikke i din
offentlige ydelse.

Forløbene varer typisk mellem 1 til 5 år.
I den periode er man typisk på ressourceforløbsydelse

HJÆLP MED TILBAGEVIRKENDE KRAFT
De tre pensionskasser i PKA-samarbejdet
har kontaktet knap 500 medlemmer, som kan
være berettiget til den nye engangssum med
tilbagevirkende kraft fra d. 1. januar 2013.

KONSEKVENS AF REFORMER
Den nye engangssum skal ses i lyset af
reformen af førtidspension og fleksjob i
2013, der har medført, at man ikke tilkendes førtidspension uden først at gennemgå et ressourceforløb.
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EN DEL AF FORSIKRINGERNE
Får du udbetalt ’Sum ved ressourceforløb’,
så skal du være opmærksom på at forsikringerne ’Sum ved førtidspension’ og ’Sum
ved død’ justeres efter gældende regler.

års varighed.
• Modregnes ikke i offentlige ydelser.
• Udbetales også til medlemmer,
der før 1. august 2016 har været
på ressourceforløb.
• Udbetales ikke, hvis medlemmer
har været i ressourceforløb men
pr. 1. august 2016 er ansat i
ordinær ansættelse, berettiget til
eller ansat i fleksjob, er i et revalideringsforløb, får kontant
hjælp eller er blevet raskmeldt.

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

Flere og flere medlemmer får
allerede mere ud af deres penge
Hvad med dig? Som medlem af Radiograf Rådet kan du få
LSBprivat®Løn som giver dig hele 5% i rente på de første
50.000 kr. Og ja, så er der 0% på resten. Det betyder, at du
får mere ud af din månedsløn – hver eneste dag.

Fokus på det, der er vigtigt for dig

Sådan får du 5% på din lønkonto
– Danmarks højeste rente

Hvis det er det du kigger efter, så ring til os
direkte på 3378 1987 – eller gå på lsb.dk/frd
og vælg ’book møde’, så kontakter vi dig.

Du skal være medlem af Radiograf Rådet — og have afsluttet
din uddannelse. LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af
produkter og services. Derfor skal hele din privatøkonomi samles
hos os, så vi kan kreditvurdere den i forhold til den samlede pakke.
Du behøver dog ikke flytte dit eksisterende realkreditlån, men nye
lån og evt. ændringer skal formidles gennem Lån & Spar og Totalkredit.
Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2016.

Hos Lån & Spar får du en personlig rådgiver,
som investerer tid til at høre dine behov og
ønsker og du får klar besked.

Lån & Spar har eksisteret siden 1880. Vi har
altid sørget for, at helt almindelige mennesker
kan gøre bankforretninger på ordentlige
betingelser.

Ring til Lån & Spar: 3378 1987
eller book møde på: lsb.dk/frd

REGIONAL LEDER

Regionsbestyrelsen, Region Nordjylland

VI REDDER LIV
I efteråret 2015 havde vi fornøjelsen af
et medlemsarrangement med Mads Skibdal fra Key Learning, med overskriften
”Hold af hverdagen - der er så pokkers
meget af den”. Vi var så heldige, at Mads
tilbød os en opfølgning på dette arrangement ganske gratis, hvilket vi selvfølgelig tog imod med glæde. Denne opfølgning havde vi så lige før sommerferien,
desværre ikke med så mange deltagere
som første gang, men det var en rigtig
god aften med aktive deltagere.
Forud for denne opsamling havde der
været en stor regional trivselsundersøgelse, så deltagerne havde en frisk måling med i tankerne fra deres respektive

arbejdspladser. Vi blev udfordret på vores
måde at tænke på, og Mads forsøgte at få
os til at fokusere på de positive ting i vores
arbejde; at vi jo rent faktisk redder liv som
radiografer. At vores arbejde er altafgørende for, at patienten kan få stillet en
diagnose og blive behandlet korrekt.

Vores arbejde er
altafgørende for, at
patienten kan få
stillet en diagnose.

Vi gik alle derfra med en god fornemmelse i maven om, at vores arbejde som
radiografer faktisk er vigtigt, og noget vi
skal være stolte af. Vi ved det jo egentlig godt, når vi tænker over det, men det
kan være svært at se denne vinkel, når vi
presses af politikernes store besparelser og konstante udmeldinger om at vi
skal være mere effektive og øge produktionen hvert år. Regionsbestyrelsen
sender en stor tak til Mads for at give os
et frirum at genopleve vores værdi på!

R E GIO N MID T J Y L L A N D

MR, KNOGLER OG PARTIKELTERAPI
Partikel terapi, MR-sikkerhed og Kærlighed til Knogler Tirsdag d. 1. November.
Palle Juul Jensen Auditoriet AUH, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus.
Kom til en lærerig og hyggelig eftermiddag med dine kolleger:
Vi har inviteret MR Fysiker Lau Brix til at komme med et
humoristisk oplæg om MR-sikkerhed for alle MR og ikke
MR-kyndige radiografer, Beskrivende Radiograf Randi
Nielsen til at give et blik i de beskrivende Radiografers
verden – hvad er vigtigt for dem når de ser på røntgenbilleder – hvad kan vi gøre og hvad skal vi ikke gøre. Slutteligt
har vi inviteret hospitalsfysiker Christian Skou Søndergaard til at gøre os alle lidt klogere på Partikelterapi – Dansk
center for Partikel Terapi på AUH skulle gerne i 2018 være
klar til den første patient – men hvad er det nu liiiige det er
det der partikelterapi....
Vi afslutter som vanligt med middag i DNC kantine, hvorfor
tilmelding er nødvendigt. Som noget nyt vil der være præmier
til de første 15 tilmeldte.
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Tilmeldingsfrist
24/10-16
Kontaktinformation/Tilmelding
Tilmelding pr mail til regionsformand
Christina Thisted-Høeg : chrithis@rm.dk

DE YDMYGE STEDER
MED ALLAN MYLIUS
THOMSEN
Det var en dejlig lun eftermiddag i september, da 30 forhåbningsfulde radiografer fra Region Hovedstaden mødte op på
Gammeltorv ved springvandet for at gå en byvandring med
temaet de ydmyge steder i København.

Af Lars Brandt, Region Hovedstaden

Rundviseren var Allan Mylius Thomsen,
der er kendt som et alvidende lokalhistorisk unikum og medlem af Borgerrepræsentationen i København, og med sin berømte hvide hat tog han velvilligt imod os.
Turen bragte os rundt i den indre by med
stop på mange lokaliteter, både lokaliteter, der havde været en del af bybilledet
førhen, men også en del udskænkningssteder, der stadig eksisterer.
Bryggergården med I.C. Jakobsens fødested blev vist, og Allan kommenterede, at
”dem der havde set ”Bryggeren” kunne
huske, at det var ham, der lignede Jens
Okking!”
Her blev vi også informeret om, at det var
normalt at drikke 2½ l øl til morgenmad,
mens søens folk konsumerede 10-15 l øl
om dagen, da vand var så forurenet af latrinære efterladenskaber, at sundhedsfaren var enorm.

til jyske aner, hvor
ordet ”at snapse”
stammede fra.
Ved Den Gyldne
Fortun fortalte
Allan om fortidens
prostitutionskvarterer, da de ”offentlige fruentimmere” var lovlige
frem til 1906. Der
var adskilte herreog dameafdelinger. Der blev også fortalt anekdoter om Thorvald Stauning ,
John Mogensens to værelser, d.v.s. de
to bænke på pladsen!
Herefter gik turen via pladsen ved Nicolaikirken og videre til Parnas, der havde
en himmelkuppel, hvor guderne drak og
skindbuksen, hvor de kjøbenhavnske
droschechauffører fik sig en tår over
tørsten.

Videre gik det til Brøndums tidligere destilleri, hvor Allan fortalte, at den fuselbrændte brændevin kun solgtes i halvflasker og det g jorde ikke noget, så kunne
man jo bare købe 2!

Herefter kom vi til turens højdepunkt,
nemlig den indlagte pause på Hviids
vinstue, for som Allan sagde: ”Jeg trænger”.

Snapsetinget blev også kommenteret.
Christiansborg er bygget på kivenæs,
hvor lort blev skibet ud i gamle dage!
Snapsetingets navn kunne spores tilbage

Her var bestyrelsen i Region Hovedstaden givere af en udskænkning og den
smagte fortræffeligt i et godt selskab
med masser af radiograffagligt snak.

Turen gik videre til Wessels kro, anlagt
til norske studerende, samt historien
om Bobi en hund der kom med på bardisken dagligt. Vi fik også anekdoter om et
nedrevet plankeværk med Asger Jorns
maleri, malet i protest, historien om
”Sidder på et værtshus” samt historien
om de grå brødre, franciskanermunkene
på Gråbrødre Torv, inden turen gik forbi
Skindergade, hvor flere kunne huske Radiograf Rådets gamle hovedkvarter (indtil
1992, red.). Derfor gik snakken til sidst
med historier fra den radiografiske fortid
med møder under loftet i Skindergade.
Turen sluttede på Gammeltorv, hvor Allan
lettede på sin hvide hat til behørig klappen og forsvandt ud i bybilledet .
Det var et dejligt arrangement, som vist
godt kan tåle en gentagelse!
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REGIONAL LEDER

Region Sjælland, Kit Siebken Heinze

VI VIL VÆRE BEDRE
I regionsbestyrelsen har vi diskuteret, hvor
gode vi er til at nå ud til de medlemmer, der
ikke nødvendigvis har en repræsentant de
ser i det daglige, og som derfor ikke hører
om vores arbejde direkte. Det har vi til
dels g jort, fordi vi kan se at det stort set
altid er repræsentanter fra de samme få
afdelinger der stiller op til positioner i regionsbestyrelsen, men også fordi at vi kan
se at antallet af deltagere, til de regionale
medlemsarrangementer er faldende. Det
sidste er en tendens vi har hørt fra andre
regioner og samarbejdspartnere før, men
som vi ikke har oplevet før nu. Sådanne situationer bør og skal få os til at reflektere
over, hvorvidt vi er gode nok til at komme
ud over rampen.

Efter lidt overvejelser om hvordan vi
bedst når ud til en repræsentativ gruppe
medlemmer, blev vi enige om at udsende
et kort spørgeskema til medlemmerne
der arbejder i Region Sjælland, omkring
deres forventninger til os som regionsbestyrelse. Deriblandt hvordan man helst

vi kan se at antallet
af deltagere, til de
regionale medlemsarrangementer er
faldende.

ser vi kommunikerer information videre,
og til Radiograf Rådet generelt.
Vi har nu haft lejlighed til at systematisere
besvarelserne, så det er muligt at arbejde
videre med dem. Jeg synes helt klart vi har
fået nogle nye synsvinkler på, hvordan vi
bedst kommunikerer det arbejde vi laver
videre til jer, vi som regionsbestyrelse har
sagt ja til at repræsentere. Medlemmerne
i Region Sjælland vil høre mere, efterhånden som vi får konkluderet og handlet på
resultatet af undersøgelsen.
Vi vil gerne takke dem der besvarede
spørgeskemaet, og derigennem gav os
mulighed for at repræsentere jer bedre.

R E GIO N H O V E D S TA D E N

LØNTJEK 2016
HAR DU TJEK PÅ DIN LØNSEDDEL?

Tirsdag den 1. november og mandag den 7. november
mellem klokken 14.00 – 18.00 Radiograf Rådets
• Hvornår har du sidst tjekket, at alle tal på din lønseddel stemmer?
• Hvor ofte tjekker du, at tillæg og satser på din lønseddel er rigtige?
• Har du styr på, om der betales det rigtige beløb ind på din pensionsordning?
Tag en kollega under armen og kom til Radiograf Rådets lokaler.
H.C. Ørsteds Vej 70, 2 th. 1879 Frederiksberg C
Du skal medbringe dine lønsedler, din Nem-ID og nogle gode spørgsmål.
Tillidsrepræsentanter og en faglig konsulent vil være behjælpelig med diverse
tvivlspørgsmål fra din side.
Kom glad, der vil være kaffe på kanden og kage til ganen.
Tilmeldingsfrist
Ingen – det er åbent hus
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LÆSERBREV

JEG KUNNE IKKE være mere enig med
dig; de to faggrupper skal ikke bekrige
hinanden, de skal samarbejde. Og jeg er
glad for, at du og din mand har haft en
god og tryg oplevelse i strålebehandlingen på Næstved Sygehus.
MÅLET MED MIT indlæg var IKKE at
starte en krig. Målet var at starte en
debat.
MED DEN NYE studieordning, har man
fra ministeriel side besluttet at bevare
studieretningerne i nuklearmedicin og
stråleterapi. Når man har truffet en sådan beslutning, kan vi så som faggruppe
i det mindste ikke forsøge at rejse
debatten om ansættelse af radiografer
med speciale i behandlingen?
DÉR, HVOR JEG står, oplever jeg, at
man ikke alle steder i Danmark er lige

begejstret for at ansætte radiografer
i behandling, og deri ligger dilemmaet; vi
uddanner radiografer i et speciale, som
ikke ønsker at ansætte dem til trods for
deres autorisation, der netop giver dem
ret til at søge om ansættelse i behandlingen, er det i orden?
JEG VED AT Radiograf Rådet beskæftiger sig med problematikken og har er
i kontakt med flere afdelinger, hvor der
nu er etableret en konstruktiv dialog.
Der er ikke tale om modstand mod radiografer, men mere om en tilvænning til
det nye udbud af s-radiografer.
JEG ER RADIOGRAF, og jeg er ikke
bange for at være skarp på vores kernekompetencer. Når et af specialerne
oplever udfordringer, mener jeg, at vi
solidarisk skal stå sammen som faggruppe. Vores fag udvikler sig, og det

betyder at vi må følge med. Jeg har
gennem tiden flere gange fået fortalt
alt det radiografer ikke kan.
Jeg synes, det er på tide, at vi begynder
at fortælle alt det vi kan. Vi kan noget
særligt ift. mennesker og teknik, og jeg
mener vi skal byde ind med det i behandlingen.
VI, SOM FAGGRUPPE, bevæger os ind i et
nyt kapitel af radiografien med radiografer ansat i behandlingen. En gang var
radiografer ansat på røntgenafdelingen
også et særsyn. Jeg er sikker på, at man
om nogle år ud i fremtiden slet ikke vil
undre sig over, at både radiografer og
stråleterapeuter sammen behandler
patienterne. Vi er der ikke endnu, men
processen er i gang.

Camilla Søholm

REGIONALE AKTIVITER
DATO

SENEST
TILMELDING

TITEL PÅ
ARRANGEMENT

STED

ARRANGØR/
REGION

TILMELDING TIL
(E-MAIL)

PRIS

24/10 2016

6/12 2016

Temaaften om ytringsfrihed og arbejdsglæde

Scandic Kolding

Region
Syddanmark/FTF

se hjemmeside

Gratis

1/11 2016

24/10/16

Region Midt

chrithis@rm.dk

gratis

1/11 og 7/11

Kom fra
gaden

Løntjek 2016

Radiograf Rådet,
HC Ørsteds Vej 70,
1879 Frederiksberg C

Region
Hovedstaden

Ingen, det er åbent
hus.

3/11 2016

Først til mølle

Arrangement på
Indslev Bryggeri

Indslev Bryggeri

Region
Syddanmark

larsjensen@
dsa-net.dk

MR-safety, Kærlighed til Aarhus universitetsKnogler og partikelterapi
hospital NBG.

100 kr
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STUDIESIDEN
http://www.radiograf.dk/studerende/

KONKURRENCEN REMINDER
Vi har modtaget virkelig mange gode og sjove bud på ”månedens …”, men vi kunne godt tænke
os endnu flere. Er det dig der ikke har sendt dit bud indtil os endnu, eller kender du en der ikke
har? Så se at få det g jort inden d. 31 oktober 2016.

BAUTA
Som i alle sikkert ved, kan i få tegnet forsikring
billigere, ved at være medlem af Radiograf Rådet.
Der er nu kommet nogle ekstra fordele for os
studerende, det er følgende:

1. Er du så uheldig at du får stjålet
din cykel, er din selvrisiko 0 kroner.
2. Du får et helt års ekstra studierabat,
når du er færdiguddannet.
3. Ulykkeforsikringen dækker dig
hele døgnet.

HEY! VI MANGLER EN – ER DET DIG?
VI, RADIOGRAF STUDERENDE
DANMARK, MANGLER ET MEDLEM FRA METROPOL - KUNNE
DET VÆRE NOGET FOR DIG?

forskellige skoler. Der afholdes

Det er her du får mulighed for at

Vi forventer at du har lyst og er

bruge din studieorganisation aktivt.

engageret til, at indgå i et

Både til at få indflydelse på dit

tværfagligt samarbejde på tværs

studiested, til at arrangere sociale

af skolerne, hvilket inkluderer

arrangementer til vores medlem-

studenterpolitik i samarbejde

mer, og diskutere punkter der har

med Radiograf Rådet og skolerne.

møder 8 gange årligt, til tider kan der
foregå nogle elektroniske debatter.

relevans for dig så som: studie nyt
fx den nye studieordning, sociale

Lyder det som noget for dig, eller

tiltag, nyt fra skolerne, og oriente-

kunne du tænker dig at vide mere?

ringer fra hovedbestyrelsen i

Tag kontakt til Stina Aksiooq

Radiograf Rådet.

Sørensen på

Du får også rig mulighed for at

stinaakisooq@gmail.com

møde 2 repræsentanter fra UCN

eller Zandra Madsen på

og 2 fra UCL, samt opleve de

zandra93@hotmail.dk .

RADIOGRAF-DRIKKEN
På Metropol har radiograferne en helt særlig plads nede i fredagsbaren, Sigurds Bar. De er nemlig den uddannelse, der
bedst repræsenteret, og derved har flest frivillige bartendere nede i baren.En af disse radiografstuderende, Ida Marie
Engebretsen (hold 75), har opfundet en radiograf-drink, som kun de mest hærdede
kan tåle. Den står på det hemmelige barkort, som kun meget få kender til. Nu får I
alle opskriften – og den smager altså godt!

Opskrift:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Friskpresset lime, som mases ned I glasset
Masser af isterninger
4 cl vodka
4 cl ferskenvodka
2 cl southern comfort
2 cl triple sec
2 cl lime likør
Rød sodavand
Drik den med måde, for den er stærk!
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Har du brug for at få scannet
dit arbejdsliv? – så tag fat i
Din Sundhedsfaglige A-kasse
Som radiograf har du måske op mod 40
år på arbejdsmarkedet, så det er vigtigt, at
dit arbejdsliv er godt og givende. Måske
tænker du i nyt job? Måske vil du gerne
trække dit arbejdsliv i en ny retning? Måske er du snart nyuddannet og på vej til
dit første arbejde.

Se vores tilbud til dig her dsa.dk/booktilbud

Vi er klar til at lytte, vejlede og inspirere
dig, uanset om du er ledig eller i job.
Vidste du, at alle DSAs karrierekonsulenter
har en sundhedsfagliguddannelse ligesom
dig? Vi benytter vores unikke indsigt i det
sundhedsfaglige arbejdsmarked til at åbne
nye veje for dig.

DIN
SUNDHEDSFAGLIGE
A-KASSE

2016

KURSUSKALENDER
DATO

SENEST
TILMELDING

TEMA

STED

ARRANGØR

FOR YDERLIGERE
INFORMATION

PRIS

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

Lukket for
tilmelding

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

3/11-4/11
2016

Lukket for
tilmelding

Ortopædi –
det perifere skelet

UCL, Odense

Radiograf Kurser

radiografkurser.dk
kontakt@radiograf.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
Først til mølle
kontakt@radiograf.dk

9-11/11 2016

Først til mølle

CT-kolografi workshop

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no
Se under fagkurs

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

Lukket for
tilmelding

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

15/11 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

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.

22-23/11 2016

Først til mølle

Strålebeskyttelse

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no
Se under fagkurs

4.300 NOK

24/11 2016

2/5 2016

Den kritiske patient

Vejle Sygehus

Danske Bioanalytikere

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

2.050 kr.

250 kr.
Gratis for RSD
6.400 NOK

5.750 kr.

2017
15-19/05-2017

Først til mølle

MR kursus 1

Valby Kulturhus,
Valgårdsvej 4, 2500 Valby

MR Center,
Herlev Hospital

mrskolen@regionh.dk,
tlf. 38682011

5750 kr

31-102/11-2017

Slut september

Radiografikursus
om Børn

Rigshospitalet

Radiologisk afd.
børnegruppe

Kommer senere

Kommer senere

13-17/11-2017

Først til mølle

MR kursus 2

Valby Kulturhus,
Valgårdsvej 4, 2500 Valby

MR Center, Herlev Hospital
Herlev Hospital

mrskolen@regionh.dk,
tlf. 38682011

5750 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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TEMADAG

KO RT T I D S KO 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 2. th • 1879 Frederiksberg C
Hvordan ser vi det hele menneske og ikke en diagnose?

Tidspunktet for temadagen er fra kl. 9-16.

Hvad gør en negativ relation ved radiografens kontakt til patienten

Prisen er kr. 1.350 for medlemmer og kr. 1.950 for ikke-medlemmer.

eller de pårørende?

Tilmelding senest 24. oktober til kontakt@radiograf.dk

Hvordan kan en negativ relation vendes til en positiv professionel
relation?
Hvordan forventningsafstemmer vi forskellige behov og ønsker

UNDERVISERE:

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 præsenteres de relationelle kompetencer, der kan være tilstede på en diagnostisk afdeling med

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

fokus på de korte kontakter mellem patienten og radiografen

Christine La Cour,
skuespiller

Lotte Munk,
skuespiller

Christine La Cour og Lotte Munk er kendt fra
en del tv-serier, men også fra anerkendt kommunikationstræning af bl.a. Herlev-, Glostrupog Gentofte Hospitaler.

TEAM: MR & CT

Undervisere: Jesper Thygesen & Martin Colliander Kristensen

9. NOVEMBER

16. NOVEMBER

Tidspunktet for REM-møderne er fra kl. 17-20. Der serveres

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

Århus,
Palle Juul Jensen Auditoriet,
Nørrebrogade 10
8000 Århus C

te, 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
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Afsender: Radiograf Rådet, H.C.Ørstedsvej 70, 2. sal, 1879 Frederiksberg C

Sorteret Magasinpost SMP

ID nr. 42779

Radiograf Rådets hovedbestyrelse:

Region sjælland:

FoRmand

RegionsFoRmand

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

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

Medlem af
tillidsrepræsentantudvalget

Region midtjylland:

næstFoRmand

RegionsFoRmand

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

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

Uddannelsesansvarlig

Region nordjylland:
Region Hovedstaden:

RegionsFoRmand

RegionsFoRmand

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

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

Arbejdsmiljøansvarlig

Rsd’s (studerendes) repræsentant:

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

FoRmand FoR Rsd

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

Radiograf Rådets kontor:

Region syddanmark:

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

H. C. Ørstedsvej 70, 2. sal,
1879 Frederiksberg C
T: 3537 4339, F: 3537 4342,
Giro: 2 22 35 03
E: kontakt@radiograf.dk
www.radiograf.dk

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

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

Formand for
tillidsrepræsentantudvalget

Faglige konsulenteR

sekRetæR

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

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

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

