
NOVEMBER 2016   |   RADIOGRAFEN   |   1 

ADIOGRAFEN
RADIOGRAF RÅDET  44. ÅRGANG  -  NR. 9  NOVEMBER 2016

I  DETTE  NUMMER:

6 10 24CONTINUOUS PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT

ER RØNTGENAFDELINGERNE BLEVET REDUCERET 

TIL BLOT AT VÆRE ”PØLSEFABRIKKER"?

VERDENSKONGRES 

I SEOUL

INDIKATION 
FOR EN 
CT-SCANNING?
SIDE 12



2   |   RADIOGRAFEN   |   NOVEMBER 2016 

RADIOGRAFEN
Radiografen udkommer 10 gange årligt. 

Oplag: 2.400 eksemplarer.

Eftertryk af artikler og billedmateriale er kun 

tilladt med redaktionens godkendelse.

REDAKTION:  

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: 
Michael Dreyer 

FAGLIG OG GRAFISK REDAKTØR:  
Troels Jeppensen  

Henvendelse til redaktionen kan ske på 
E-mail: redaktion@radiograf.dk

FORMAND:   

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

PRODUKTION: 

RADIOGRAF RÅDETS KONTOR: 

  H. C. Ørsteds Vej 70, 2. sal 

1879 Frederiksberg C. 

Giro 2 22 35 03  

Tlf. 3537 4339 · Fax 3537 4342 

CVR 83 81 52 13

E-mail: kontakt@radiograf.dk 

Homesite: www.radiograf.dk 

Mandag-torsdag. 9.00 - 14.30 

Fredag 9.00 - 13.00 

ISSN 0906-2459 
Der tages forbehold for trykfejl.

Synspunkter i Radiografens  artikler dækker  
ikke nødvendigvis Radiograf Rådets holdninger.

 

KLS PurePrint A/S – trykt CO2 neutralt

 

DEADLINES

Leverings- 
frister

Stof og  
annoncer til  
redaktionen

Udkommer 
ca.

2016 44. ÅRGANG

Nr. 10 - 2016 30.11 23.12

2017 45. ÅRGANG

Nr. 1 - 2017 31.01 23.02

Nr. 2 - 2017 28.02 23.03

INDHOLD

I HVERT
NUMMER

LEDER  3

KORT NYT  4

REGIONER  22

KURSUSK ALENDEREN  30

STUDIESIDEN  29

D E T  V I D E R E  A R B E J D E  M E D 
C O N T I N U O U S  P R O F E S S I O N A L  D E V E L O P M E N T  . . . . . . . S I D E  6
I det følgende kan du læse om det videre arbejde med CPD, herunder svar på den 

høring der har fundet sted, samt de tre svar der var indgivet.

E R  R Ø N T G E N A F D E L I N G E R N E  B L E V E T  R E D U C E R E T 
T I L  B L O T  A T  V Æ R E  ” P Ø L S E F A B R I K K E R " ?  . . . . . . . . . . . S I D E  1 0
Er der evidens for at vi faktisk foretager unødige skanninger i Danmark? Eller er det 

bare noget nogle radiografer bilder sig selv ind?

I N D I K A T I O N  F O R  E N  C T - S C A N N I N G … ?  . . . . . . . . . . . . . . . S I D E  1 2
Er der evidens for at vi faktisk foretager unødige skanninger i Danmark? Eller er det 

bare noget nogle radiografer bilder sig selv ind?

R A D I O G R A F I  I  N O R D L Y S E T S  S K Æ R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S I D E  1 8
Rejsebeskrivelse fra et udvekslingsophold i Grønland. Læs om mødet med Grønland, 

og er du studerende, så bliver du måske inspireret til selv at tage en studietur.

I S R R T  I  2 0 1 6  S E O U L   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S I D E  2 4
I artiklerne ”Alara i fokus”, ”Opmærksomhed på uddannelse” og ”Inspiration fra hele 

verden” kan du læse om de danske radiografers oplevelse af Verdenskongressen 2016.

S T U D I E  R E J S E R  A T T E R  K R I T I K  A F 
B R Y S T K R Æ F T S C R E E N I N G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S I D E  2 8
Den Danske Br ystkræftgruppe afviser nyt studie af mammografiscreening. 

”Undersøgelsen er kritisabel på meget væsentlige punkter, ” siger formanden.



NOVEMBER 2016   |   RADIOGRAFEN   |   3 

FORMANDEN HAR ORDET

NÅR ÉN DØR LUKKES…

…så åbnes der en anden. Sådan lyder 

ordsproget, som vi alle kender så godt. 

Ordsproget gør os opmærksom på, at 

vi ikke skal bruge for meget energi på at 

ærgre os over den lukkede dør, men i ste-

det få øje på alle de døre, der i øvrigt står 

klar til at blive åbnet.

Den opsang havde jeg vist lige brug for. 

For I Seoul mistede vi muligheden for 

at være værter ved verdenskongres-

sen i 2020. Irland vandt – fedt for dem. 

Jeg skrev umiddelbart efter nederlaget 

et andet bud på denne leder. Heldigvis 

viste jeg den ikke til nogen, og jeg har 

egenhændigt skrottet den. For den var 

bestemt ikke vores fagblad værdigt. Den 

skrottede leder indeholdt vrede, skuf-

felse og omfattende forsøg på at ret-

færdiggøre vores andenplads i konkur-

rencen. Alt sammen reaktioner i affekt på 

en proces jeg mildest talt oplevede som 

kritisabel.

Jeg er stadig ikke tilfreds med processen, 

og det har jeg g jort meget klart i vores 

internationale organisation, ISRRT. Blandt 

andet at det burde være muligt at få en 

forklaring på, hvad der g jorde udslaget 

i valget af vinderen. Men det får vi ikke, 

udover at der blev foretaget en hemmelig 

afstemning mellem Irland og os, og den 

endte 6-4 i Irlands favør.

Og så nok om det – den dør er nu lukket, 

og det er tid til at kaste sig over alle de 

døre, vi nu skal have åbnet. For sådan er 

det. Det kunne have været rigtig fedt, og 

jeg er overbevist om at vi virkelig kunne 

have bidraget med noget unikt, men vi 

skal altså ikke lave verdenskongres nu. 

Det frigør os til så meget andet - til at 

udvikle nye ideer, nye samarbejder, nye re-

lationer, ja, alt mellem himmel og jord.

Vi skal have integreret fagchefen og 

næstformanden i det daglige arbejde og 

arbejdsfællesskab – det i sig selv åbner 

også nye døre.

Nogle af de nye døre er tydelige, andre 

er gemt bag reoler, og vi skal lige finde 

ud af hvilken bog vi skal trække i, før de 

åbner. Og det er jo det spændende ved 

nye muligheder. Det kan bringe os alle 

steder hen.

Så verden er intakt, måske er den oven i 

købet lidt større og endnu mere spæn-

dende. Det er næsten som en ny begyn-

delse.

Måske tænker du, at det jo bare var en 

verdenskongres vi ikke fik og dertil vil sva-

ret være,$ at det har du fuldstændig ret 

i. Jeg glemte det bare lige et kort øjeblik.
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KORT NYT 

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) er med i et fælleseuropæisk initiativ, der 

skal undersøge  rammerne for, at princippet om berettigelse af røntgenundersøgelser 

bliver overholdt på sygehuse og privatklinikker.

I forbindelse med Radiografiens Dag den 8. november gennemførte HERCA, som er et 

frivilligt forum for de europæiske strålebeskyttelsesmyndigheder, en række inspektio-

ner af hospitaler og private klinikkers brug af røntgenundersøgelser. Inspektionerne 

tog udgangspunkt i det grundlæggende princip om berettigelse, der betyder, at un-

dersøgelser, der bruger stråling, skal bidrage til patientens behandlingsforløb, så det 

opvejer den mulige risiko, der er ved at bruge strålingen. I Danmark stod SIS for de 10 

særlige tilsyn i alle dele af landet.

De 10 inspektioner blev udført ud fra de nuværende danske regler og rutiner, men 

med brug af en fælles skabelon, der er udviklet blandt de deltagende lande i HERCA. 

Besøgene skal vise, i hvor høj grad personalet følger de relevante procedurer, når de 

henviser til og udfører undersøgelser med røntgenstråling. 

Læs i øvrigt også om emnet på side 10-17. 

INSPEKTIONER TJEKKER 
RAMMERNE FOR BERETTIGELSE 
AF RØNTGENUNDERSØGELSER10

SKAL DU ARBEJDE 
JUL OG NYTÅR?
Har du styr på reglerne om søgnehel-

ligdage, og de øvrige dage i forbindelse 

med jul og nytår?

Når der forekommer en søgnehelligdag 

(det vil sige en helligdag, der ikke falder 

på en søndag), skal antallet af timer, der 

kan tjenesteplanlægges i mødeplanpe-

rioden/normperioden nedskrives med 7,4 

timer for fuldtidsansatte. For deltids-

ansatte foretages en forholdsmæssig 

nedsættelse (timetal/37). 

Herunder kan du se, hvordan dagene 

falder i 2016:

Juleaftensdag 24. december 2016 

Juleaftensdag falder i år på en lørdag. 

Dagen ligestilles med en søgnehel-

ligdag fra dagtjenestens begyndelse. 

Normtimeregnskabet nedskrives derfor 

svarende til ansættelsesbrøken for alle 

ansatte. 

Juledag den 25. december 2016 og 

nytårsdag den 1. januar 2017.

Begge dage falder på søndage, og er at 

betegne som arbejde på søndage.

2. juledag 26. december 2016 

2. juledag falder på en hverdag og er 

søgnehelligdag. Normtimeregnskabet 

skal derfor nedskrives svarende til an-

sættelsesbrøken for alle. 

Nytårsaftensdag den 31. december 2016

Nytårsaftensdag falder i år på en lørdag. 

Hvis man skal arbejde mellem kl. 12–24, 

får man søndagsbetaling. Normtime-

regnskabet skal ikke nedskrives (fordi 

den 31. december ikke ligestilles med 

en søgnehelligdag), og der gives ikke 

erstatningsfri for at arbejde efter klok-

ken 12. Efter midnat er det søndag (og 

nytårsdag). 

Er du i tvivl? Spørg din tillidsrepræ-

sentant eller se arbejdstidsaftalen på 

radiograf.dk.

En ny dom slår fast, at din arbejdsgiver ikke 

må trække dig i løn eller inddrage afspad-

sering eller lignende, hvis du er nødt til at 

gå til hudlæge, ørelæge eller anden spe-

ciallæge i arbejdstiden. Det blev 

slået fast i en ny dom fra Østre 

Landsret i oktober måned. Hvis 

du bliver mødt med sådan et 

krav, så kontakt din 

tillidsrepræ-

sentant eller 

sekretariatet.

NU KAN DU TRYGT 
GÅ TIL LÆGE I 
ARBEJDSTIDEN Kunne du tænke dig at holde fri resten af 

året?

Den 11. november var det ”kvindernes 

sidste arbejdsdag”. Den dag, fra hvilken 

ansatte i traditionelle ”kvindefag” kunne 

holde fri – hvis der altså havde været lige-

løn i Danmark.

Er du radiograf, ja så arbejder du altså i 

sådan et ”kvindefag” også selv om du er 

en rigtig mand!

Læs mere på vores Facebookside. 

KVINDERNES SIDSTE 
ARBEJDSDAG
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RADIOGRAFIENS DAG
Den 8. november var det Radiografiens Dag, årsdagen 

for den tyske fysiker Wilhelm Conrad Röntgens opda-

gelse af røntgenstråler, for 121 år siden.

Landet over fejrede radiografer dagen, flere steder 

med bolsjer fra Radiograf Rådet. På sekretariatet var 

der Hovedbestyrelsesmøde og i dagens anledning var 

der kommet et banner op på bygningens facade.

RADIOGRAFER HAR UDSIGT TIL HØJERE PENSION
Radiografer kan se frem til en højere pension end tidligere forventet. 

PKA-medlemmers pensioner er steget med op til 50.000 siden 2011. 

Prioriteringen af pension i overenskomstforhandlingerne samt høje 

afkast er nogle af årsagerne.

Der er godt nyt, når det gælder radiografernes pension. Nye tal fra PKA, der 

administrerer radiografernes pension, viser nemlig markante stigninger i 

medlemmernes forventede livsvarige pensioner.

I 2011 kunne et medlem på 40 år se frem til ca. 90.000 

kr. om året, men i 2015 kunne samme medlem se frem 

til en livsvarig pension på knap 140.000 kr. I 2016 er der 

flere stigninger på vej. Og det betyder altså, at et PKA 

medlem, der i dag er 40 år, som pensionist kan for-

vente at få mere end 140.000 kr. om året fra sin 

PKA-pension.

Der er flere grunde til, at der er sket 

en stigning. En af dem er, at pensionen 

er blevet prioriteret i overenskomst-

forhandlingerne. Det har medvirket til, at 

medlemmernes årlige pensionsindbetalin-

ger er steget med over 3.000 kroner.

Med stor sorg har medarbejderne på 

Røntgenafdelingerne på Sygehus Lil-

lebælt, Vejle, Give og Fredericia Sygehuse 

modtaget beskeden om, at vores kollega, 

Klinisk radiograflærer Charlotte Blum, er 

afgået ved døden.

Charlotte afsluttede radiografuddannel-

sen i 1988 på Radiografskolen i Odense, 

hvor hun umiddelbart efter blev ansat på 

Røntgenafdelingen ved Vejle Sygehus.

Charlotte fandt hurtigt sit arbejdsmæs-

sige fokus. Det blev arbejdet med de 

studerende, der havde hendes hjerte og 

store interesse.

I 1997 startede hun i funktionen som 

instruktionsradiograf som senere ud-

viklede sig til den endelige funktion som 

Klinisk radiograflærer. Denne funktion 

bestred hun frem til hendes sygdom 

g jorde det umuligt for hende fortsat at 

bevare tilknytningen til arbejdet i 2014, 

samme måned, hvor hun havde 25 års 

jubilæum.

Charlotte prægede med stor faglig dyg-

tighed og interesse den pædagogiske 

indsats i forhold til uddannelsen i prak-

tikken med solidt frugtbart samarbejde 

med både skolen og samarbejdende 

afdelinger.

Charlotte engagerede sig også i afde-

lingens trivsel og bidrog til personale-

arrangementer med socialt samvær 

og fagligt fokus. Charlotte ydede 

også et stort bidrag i forhold 

til øget fokus på hygiejnen 

og infektionshygiejne på 

røntgenafdelingen sammen 

med sine hygiejneansvarlige 

kollegaer.

Charlotte havde altid patienterne i fokus 

og bidrog ved sit eksempel til synliggø-

relse af værdien ”patienten i centrum”.

Vi vil huske Charlotte som en god, vellidt, 

varm, humoristisk og engageret kollega.

Charlotte vil blive savnet af os alle med-

regnet de forskellige samarbejdspart-

nere, hun har haft relation til.

Vores tanker går til Charlottes familie.

Æret være Charlotte Blums minde.

MINDEORD FOR CHARLOTTE BLUM
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DET VIDERE ARBEJDE MED 
CONTINUOUS PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT
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KOMPETENCEMODEL for RADIOGRAFER

TRIN 1

TRIN 2

TRIN 3

TRIN 4

Arbejdsgruppen, som arbejder på at 

etablere model for Continuous Pro-

fessional Development (CPD), be-

skrev i Radiografen august 2016 det 

foreløbige arbejde med beskrivelse 

af Radiografens fem kernekompe-

tencer. Bladet er sendt ud til 2000 

medlemmer og gruppen takker for 

de tre indsendte høringssvar, som 

kan læses her i bladet sammen med 

arbejdsgruppens tilbagemelding på 

høringssvar. CPDmodellen har end-

videre været præsenteret og dis-

kuteret på lederseminar i Odense 

den 26. og 27. oktober 2016.

Radiografien er et fag i fortsat rivende 

udvikling, hvorfor det er vigtigt at sikre, 

at alle radiografer har mulighed for at 

følge med i denne udvikling. 

Opgaveglidning/opgaveflytning er til-

tagende i det danske sundhedsvæsen, 

hvilket fortsat vil få indflydelse på ra-

diografens arbejdsområder og – måder. 

CPD vil kunne understøtte kompe-

tenceudvikling til varetagelse af f.eks. 

nye arbejdsområder. Eksempler på nye 

arbejdsområder kunne være; PVK-an-

læggelse og medicinhåndtering, post-

processing, ultralyd, UTH håndtering og 

meget andet. 

CPD er også en model, der skal sikre, at 

radiografer får mulighed for at tilegne 

sig den nyeste viden, som er nødvendig 

for at kunne arbejde kompetent og evi-

densbaseret. 

Gennem den danske CPD model synlig-

gøres, hvordan radiografer fastholder 

og udvikler et højt fagligt kompetence-

niveau. Modellen skal give inspiration til, 

hvordan udvikling fra kompetencetrin nr. 

1 til kompetencetrin nr. 4 kan under-

støttes. Arbejdsgruppen forestiller sig, 

at CPD skal være obligatorisk for alle 

radiografer til at opnå og vedligeholde 

kernekompetencer svarende til trin 2. 

Derudover er der mulighed for yderli-

gere kompetenceudvikling svarende til 

trin 3 og 4, hvilket typisk aftales i dialog 

med ledelsen i forhold til den individuel-

les ønsker og afdelingens behov. 

HVORFOR EN CPD MODEL FOR RADIOGRAFER?
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HØRINGSSVAR INDSENDT TIL 
RADIOGRAF RÅDET OM CPD
Følgende tre høringssvar blev sendt til Radiograf Rådet i forbindelse med høringen af CPD. Høringssvarene er anony-

miseret og bliver præsenteret som høringssvar A, B, og C. Du kan også finde dem på www.radiograf.dk under fanebladet 

fagligt arbejde. Der kan du også finde den oprindelige artikel om CPD, der blev bragt i Radiografen i august 2016.

Med knus og tak til Radiograf Rådets be-

slutning om at sætte CPD i høring, vil jeg 

først og fremmest sige, at CPD i nogen 

henseende ville kunne have en fremmende 

effekt på det faglige niveau – bestemt, og 

hvis CPD kunne være en frivillig ordning, 

som den enkelte radiograf kunne tilslutte 

sig, hvis behovet for efteruddannelse, af 

den enkelte radiograf, skønnes nødvendigt 

- så ok!

Men jeg stiger fuldstændigt af, hvis CPD 

bliver obligatorisk. Det første jeg tænkte, 

da jeg hørte om CPD, var ”ekspert til bud-

getløn!!”, og den tanke vil jeg gerne kredse 

lidt om et øjeblik:

1)  Den nuværende situation i det Danske 

sundhedsvæsen: Rigtigt længe har 

radiograferne kæmpet en al for hård 

daglig brandslukker kamp, bare for at 

få sygehusene til at køre. Dagligt hører 

vi om/mærker besparelser, sammen-

lægninger, effektiviseringer, dårligt 

arbejdsmiljø, nedslidt apparatur osv. 

Jeg skønner at det er enormt svært 

at mønstre overskud til at SKULLE ef-

teruddannes under dette kaos – især 

hvis det bliver obligatorisk med konse-

kvens.

2)  Sociale forskelle blandt radiografer: 

Radiografer er ens i titel, men ikke 

socialt/økonomisk. Mange er skilt 

og eneforsørgere, og mange er gift 

rigtigt godt med god social sikring 

ved ægtefællen osv. Det er lige der, 

tror jeg, at nogle/mange – som ikke 

lige er så godt sikret i hverdagen, må 

udsætte efteruddannelse, og ”bare” 

passe jobbet, så godt det kan lade sig 

gøre. Det øjeblik at der er indlagt ob-

ligatorisk efteruddannelse, som oven 

i købet SKAL beståes, ja så gør man 

de ramte radiografers arbejdsliv til et 

rendyrket helvede.  

3)  Ekspert til budgetløn: Hvor mange 

gange har vore foreninger ikke stået 

på forhandlingstrappen og sagt føl-

gende ord: ”Vi fik ikke hvad vi kom for!!”. 

Min arbejdsplads er ramt på flere og 

flere felter. Siden finanskrisen har 

min afdeling leveret en produktions-

forøgelse på 41% (’10 – ’15) og fået en 

lønstigning på 10% i samme årrække. 

Oven i det blev vi pålagt at passe to 

matriklers døgnvagter - 12 km afstand 

(kører frem og tilbage mellem sygehu-

sene i taxa, /tog eller egen bil) – måtte 

vinke farvel til et vagttillæg på 500 kr/

måned, og skulle forsvare at sygehu-

set ikke skulle lukke helt (9 mdr kamp). 

Anyway… Havde vi været akkord-betalt 

– er der vist tale om et regulært lønfald– 

hvis man beregner produktionskravet/

time.  Løn-Værdien af time-produktionen 

er ganske enkelt faldet voldsomt, og det 

har forbigået foreningerne. At Forenin-

gerne så foreslår et obligatorisk CPD-

krav, som kan medfører en autorisations-

frarøvelse - er ganske enkelt en regulær 

mavepuster på de enkelte medarbejdere. 

Jeg syntes man bør være opmærksom på 

at et CPD-krav kan stilles til virkeligt højt-

lønnede, som har ramme og tid til dygtig-

gørelse. Det har vores branche ikke. Vi er 

hverken højtlønnede eller har tid til den 

dygtiggørelse, som CPD'en kræver. Hvis 

det her bliver til noget er vi jo bare eksper-

ter til budgetløn, så det bimler, og så oven i 

købet med indbygget tvang og konsekvens. 

KONKLUSION:

Jeg bryder mig ikke om obligatorisk CPD. 

I en tid hvor arbejdsgiver UDNYTTER sin 

arbejdskraft så groft som nu, bør med-

lemmerne ikke forærer sin ekspertise og 

tid gratis som der sker pt. Vi har beskri-

vende radiografer, som side om side med 

lægerne laver en produktion til max 40% 

af lægernes løn. Almindelige radiogra-

fer oplever en sænkning af værdien af 

timelønnen i forhold til timeproduktionen, 

og er noget vore fagforeninger overho-

vedet ikke er opmærksomme på. De lader 

os knokle hurtigere hårdere og længere i 

denne tid, og foreslår oven i købet en ob-

ligatorisk og FULDSTÆNDIG UNØDVENDIG 

test af radiograferne. 

Og slutteligt: Hvis CPD'en har en ind-

bygget konsekvens som frarøvelse af 

autorisationen (den hårdeste konsekvens 

overhovedet), SKAL det (undskyld udtryk-

ket) kraftedeme, afspejle sig i lønnen. Den 

skal være MARKANT højere end nu. 

Hvis det her kommer til afstemning som 

en obligatorisk ordning, og foreningen ikke 

har indbygget et klækkeligt løn-krav til 

CPD'en - har I allerede et klokkeklart NEJ 

TAK herfra.

HØRINGSSVAR A
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HØRINGSSVAR B

HØRINGSSVAR C

Mit hurtige input.

 

CPD model ok, hvis der altid er afsat kur-

sus og tid til opdateringer før nye test.  

Jeg føler, at det må være et lovkrav med 

tid afsat til CPD for alle radiografer med 

tvungne fysiske kursuser, som også giver 

ny inspiration som sidegevinst.

Modellen med “lav lige en test imellem to 

patienter” er ledelsesmæssigt politisk 

desværre anvendt i dag.

Den tyske model lyder ok med kursus ef-

terfulgt af test. Opdelt efter arbejdsfelt 

en god ide. 

 

Jeg er noget bekymret om jeres input 

omkring omsorg, pleje og medicinadmini-

stration. 

Set fra en radiologisk afd.:

•  Med den lille forståelse for patientens 

vej igennem vores sundhedssystem 

i f.eks. pakke forløb jeg oplever hos 

unge kollegaer, har jeg svært ved at 

se, hvorledes vi opfylder de politiske 

flotte ord I skriver; ”Radiograf har 

professionel helhedsforståelse af 

den enkelte patients sygdomssam-

menhænge og kompetencer til at yde 

professionel omsorg for patienter og 

pårørende”.  

•  Det kræver netop, at man kan se vejen 

i systemet og ved hvad pt. oplever, 

men måske kursus løbende kan opda-

tere os på ny viden udenfor egen af-

deling og gevinsten af dette og være 

et godt input i gruppen.

 

Netop omsorg rent kommunikations-

mæssigt - ja det kan vi ved at henvise til 

hvor der kan hentes hjælp af uddannet 

personale, hvis du kender svaret - men 

plejefagligt nej ... det er fravalgt nu i den 

nye uddannelse.

Ved ikke hvor I har lagt jeres niveau for 

den del.

Patientpleje hører ikke ind på højt niveau 

i vores verden – kald det omsorg i ste-

det for, da vi ikke er uddannet godt nok 

her i dag. Basalpleje er en udfordring for 

mange og udføres desværre for sjældent 

til at få rutine.

Måske et højere niveau i stråleterapien?

 

Medicinadministration er ikke en del af 

min uddannelse - at lægge drop og give 

kontrast er ikke medicinarbejde. Iodkon-

trast er ikke klassificeret som medicin, 

men som et kontraststof. 

Så ordet medicin hører ikke hjemme her 

brug anden formulering. Uddelegering af 

medicingivning ved CT hjerte us. er noget 

andet end det jeres tekst ligger op på.

Ved ikke hvorledes det forholder sig er i 

de andre grene af vores fag! – nuklear-

medicinsk? 

 

Ellers godt arbejde

Jeg blev vred og ked af det, da jeg læste 

artiklen i Radiografen.

CPD bliver ikke med min gode vilje. Der er 

ikke noget i vejen med kurser og at holde 

sig opdateret om viden, men hvis det 

kommer til at koste os vores autorisation, 

som den tyske model, så siger jeg STOP.

Vi bliver hver dag vurderet på kvaliteten 

af vores arbejde, og jeg håber så sandelig, 

at der er nogen, der tager kontakt til den 

person, der ikke leverer kvalitet.

Hvad med den danske kvalitets model? 

Den skulle vel sikre kvalitet og ensartet-

hed i det daglige arbejde?

Hvor er der i modellen plads den brede 

faglige Radiograf?  Den der både kan tage 

røntgenbilleder, lave ct og mr?

Tænk hvis man skulle til eksamen i det 

hele, det kunne godt gå hen at blive svært.

Hvad med dem der udelukkende beskæfti-

ger sig med ct eller mr, men som en gang i 

mellem er i knogle rummet. Hvad skal de til 

eksamen i?

Hvis der skal ske en ændring, og hvis det 

ikke skal koste kassen at sende alle med-

arbejder løbende på kursus, så har jeg et 

forslag:

Man uddanner en eller flere personer på 

afdelingen til løbende at opdatere medar-

bejder om det nye.

De uddannede medarbejdere kan følge 

de enkelte medarbejdere en halv dag med 

passende mellemrum, og "overvåge" om 

medarbejder er up to date mht kvalitet og 

faglighed. Det vil også give mere tryghed 

for den enkelte medarbejder og sammen-

hold i afdelingen.

Ellers bliver vi nogle selvstændige indi-

vidualister alle sammen, som kun meler 

deres egen kage. 

Jeg kender heller ikke nogle andre fag-

grupper, der kommer til at have så 

strenge krav. Der var måske nogle andre 

faggrupper, som begår fejl på fejl, der 

burde ses grundigere efter før os.
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ARBEJDSGRUPPENS 
GENERELLE KOMMENTARER
TIL HØRINGSSVARENE SES
HERUNDER
Med indførelse af CPD for radiografer - 

bliver jeg nu fyret?

Der stilles også sikkerhedsmæssige krav 

til andre grupper i samfundet, som en 

garant for, at der er styr på borgernes 

sikkerhed, det gælder bl.a.: Chauffører 

med erhvervskørekort skal testes hvert 

4. år for at bevare retten til at køre er-

hvervskørsel, stewardesser skal testes 

hvert andet år, piloter skal testes fysisk 

og psykisk årligt og der er smileyordninger 

for slagtermestre, bagermestre mm.

Med indførelse af CPD sikres radiografer, 

at der iværksættes et kompetenceudvik-

lingsforløb, hvor målet er, at kompeten-

cetrin 2 som minimum opnås. Radiografer 

skal være stolte af deres fag og omver-

den skal have tillid til professionen.  Ingen 

sætter spørgsmålstegn ved en pilots 

kompetencer til at flyve. Ingen borgere 

skal tvivle på radiografers kompetencer.  

For således bl.a. at sikre patientsikkerhed 

indenfor radiografien, lægger CPDmodel-

len op til, at en radiograf skal dokumen-

tere de kompetencer, der berettiger til 

at være på trin 2. Dokumentationen kan 

ses på linje med dokumentation i forhold 

til e-learning i brandsikkerhed, hjertestop 

og hygiejne. 

CPDmodel for radiografer koblet til 

autorisation

CPD ønskes koblet op på autorisation for 

at manifestere, at radiografer har kom-

petence til varetage billedvejledt behand-

ling og billeddiagnostik. CPD skal derfor 

sikre radiografer ens rammer til at opnå 

eller fastholde kompetenceniveau sva-

rende til trin 2 beskrevet i CPDmodellen. 

På dette niveau vil det typisk være den 

meget rutinerede og kompetente radio-

graf, der har opnået brede og nuancerede 

færdigheder, erfaringer og dømmekraft. 

Målet er, at alle som minimum når dette 

niveau indenfor alle 5 kernekompeten-

cer og det vil være en leders såvel om en 

medarbejders ansvar, at det sker.

Afsat tid til CPD – aktiviteter

CPDaktiviteter tænkes meget bredt, hvor 

kursusaktiviteter naturligt vil være en del 

heraf. Derudover tænkes der i network-

ing på tværs af afdelinger, ERFAgrupper, 

sidemandsoplæring, mentorordning, ar-

tikellæsning, journalclub mm. Se desuden 

CPDmodellen.

Det er en forudsætning, at der afsættes 

og anvendes tid til kompetenceudvikling. 

Medicinhåndtering i radiografi

Med udgangspunkt i bekendtgørelsen LBK 

nr 506 af 20/04/2013 defineres kontrast 

som medicin: Enhver vare, der præsen-

teres som et egnet middel til behand-

ling eller forebyggelse af sygdomme hos 

mennesker eller dyr eller kan anvendes i 

eller gives til mennesker eller dyr enten 

for at genoprette, ændre eller påvirke 

fysiologiske funktioner ved at udøve en 

farmakologisk, immunologisk eller meta-

bolisk virkning eller for at stille en medi-

cinsk diagnose. Flertallet af radiografer 

administrerer således medicin som en 

væsentlig del af radiografens kerne-

kompetencer. Desuden står der nu i den 

nye bekendtgørelse om uddannelse til 

professionsbachelor i radiografi BEK nr 

507 af 30/05/2016 ”at den uddannede kan 

selvstændigt tage ansvar for medicin-

håndtering og medicinordination inden for 

en rammedelegering,” 

Pleje og omsorg i Radiografi

I bekendtgørelse om uddannelse til pro-

fessionsbachelor i radiografi BEK nr 507 

af 30/05/2016 står følgende, ”at den 

uddannede selvstændigt skal påtage sig 

ansvar for omsorg, pleje, information, råd-

givning og inddragelse med udgangspunkt 

i det enkelte menneskes behov i forbin-

delse med udøvelse af professionen”

En CPDmodel kan netop sikre, at der 

etableres læringsforløb i tilfælde, hvor en 

medarbejder ikke opfylder disse kompe-

tencer. 

Afslutning 

Målet er, at CPDmodellen skal virke som 

en model for gensidig sikring af radiogra-

fens vedligeholdelse af kompetencer. Det 

er rigtigt at CPD stiller krav til medarbej-

deren, men i lige så høj grad til ledelsen. 

Ledelsen har ansvaret for, at der findes 

en plan for medarbejderens kompetence-

udvikling eller kompetencefastholdelse. 

Medarbejderen har ansvar for at holde sig 

opdateret og indgå aktivt i de aktiviteter, 

som er aftalt med ledelsen. 

Ud over den danske arbejdsgruppe, arbej-

des der også på etablering af en CPDmo-

del for radiografer i Europa. Det danske 

arbejde kan ses som en del af det euro-

pæiske samarbejde. 
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ER RØNTGENAFDELINGERNE 
BLEVET REDUCERET TIL BLOT AT 
VÆRE ”PØLSEFABRIKKER”?

Er der evidens for at vi faktisk foretager unødige skanninger i Danmark? Eller er det bare noget 

nogle radiografer bilder sig selv ind?

Af Thomas Hessellund og Bjarne B. Madsen

Er de radiologiske afdelinger blevet redu-

ceret produktionsenheder underlagt an-

dres efterspørgsler, til ”pølsefabrikker”?

Ja, se det er jo noget af et spørgsmål, og 

efter at en af os vi fik præsenteret vores 

afdeling som en sådan på et personale-

møde, så har vi grublet en del over det. 

Og vi er kommet frem til, at ved nærmere 

eftertanke, så kan det måske godt være, 

at det er sådan sundhedssystemets ”eks-

terne” afdelinger, altså de dele der ikke er 

røntgenafdelinger, men som benytter vo-

res service, ser os. Og i så fald, så kan man 

vel efterhånden give dem ret?

I vores daglige virke som radiografer, ople-

ver vi i hvert fald ofte at henvisningerne 

og de kliniske undersøgelser er utroligt 

dårligt udført. 

Når man som radiograf eksempelvis betje-

ner en konventionel stue, så vil man opleve, 

at det ikke er ualmindeligt, at årsagen til 

at røntgenbilleder skal tages er ”smer-

ter”. Og i den beskrivende tekst kan der fx 

stå noget a la ”ondt gennem længere tid". 

Eller man kan måske modtage en henvis-

ning fra akutmodtagelsen/lægevagten på 

en hoftefraktur, og opleve at patienten 

kommer fuldt påklædt og rent faktisk kan 

løfte det syge ben ret højt (dette er dog 

ikke reglen, men vi har prøvet det).

SMERTER

Nu har vi ikke spurgt andre radiografer, 

men vi har i hvert fald ikke fundet ud af 

hvordan ”smerter” ser ud på et røntgen-

billede.

Selv plejer vi typisk at behandle vores 

egne ”smerter” i benene” med smertestil-

lende og ro, men vores rolle er jo hverken 

at være diagnosticerende eller behand-

lende, og mon ikke andre faggrupper ville 

tage det ilde op hvis vi forsøgte på dette.

Pointen er jo, at selvfølgelig kan en patient 

have ondt i sine led, men der er altså for-

skel på, om det er artrose eller måske en 

fraktur henviseren mener vi skal fremstille. 

Hvis vi som radiografer fik en ordentlig indi-

kation, ville vi også kunne foretage en bedre 

undersøgelse. Og dermed mindske risikoen 

for unødvendige om-undersøgelser.

Og på en dag på CT, så kan vi opleve en, to, 

tre, måske op til fire, OBS-diagnoser på 

patienter fra fx akutmodtagelsen/afdelin-

gerne, hvor der ikke altid er kommet svar 

på alle blodprøver inden CT’en bestilles. Og 

selvfølgelig er ”mavesmerter” ubehagelige, 

men det er der da mange, der oplever af 

og til i kortere eller længere perioder, uden 

det skal kaste en CT scanning af sig. 

Men igen, så har vi jo heller ikke her til op-

gave at diagnosticere eller behandle. Det 

er IKKE radiografens kompetence. Dog er 

vi i rollen af, at skulle beskytte patienten 

mod unødig røntgenstråling, og i den rolle 

har vi da lov/pligt til at undre os over, hvor 

ofte det tilsyneladende vurderes, at man 

IKKE kan vente på alle svar fra blodprø-

ver, før man benytter skadelig ioniserende 

stråling.

PØLSEFABRIK

Men måske er tankegangen hos henviser, 

at når de jo nu er på sygehuset alligevel, og 

de siger, at de har ondt i maven, så må vi da 

hellere scanne…

Og det er her, hvor vi mener, at vi måske 

med rette kan kaldes for en ”pølsefabrik”, 

eller i hvert tilfælde en fabrik. Vi bliver 
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faktisk brugt som screeningsorgan for de 

kliniske afdelinger, og det er besnærende 

at konkludere, at det er fordi det er nemt 

og det er hurtigt. Men er det nu også altid 

nødvendigt? Og er der tænkt over, om 

man virkeligt skal påføre patienten den 

mængde stråling, der jo trods alt kommer 

med en CT scanning?

Hver især tænker vi ofte på om klinikerne 

er klædt ordentligt på til den radiologi-

ske verden. Ved de, hvad der er bedst at 

bestille af de undersøgelsesmetoder, de 

har til rådighed (røntgen, ultralyd, CT eller 

MR)? Nogle gange virker det lidt som om de 

”bare” plukker ned fra en hylde, og så retter 

de ( læs: os radiografer/ radiologer) jo nok 

hvis det er forkert. 

GLIDEBANE ELLER VILKÅR?

Efter vores mening er det en glidebane, 

der lader til at bliver stejlere og stejlere. 

Der kommer stadigt flere og flere patien-

ter igennem de billeddiagnostiske afdelin-

ger. Og en relativ stor del af dem skulle ef-

ter vores mening slet ikke have været der 

– i hvert fald ikke på det tidspunkt hvor de 

ankommer, uden en ordentlig henvisning.

Spørgsmålet er jo så nu. Kan vi komme af 

med det image at være en ”pølsefabrik”? 

Vi ser os selv i et fag der er i utrolig ud-

vikling. Vi kan undersøge ting i dag der 

ikke var mulige for bare år tilbage. 

Vores modaliteter bliver bedre og 

bedre og hurtigere og hurtigere, og 

det er her vi mener, at vi som fagprofes-

sionelle skal hjælpe klinikerne med at navi-

gere i den billeddiagnostiske verden. 

Vi er forpligtigede til at benytte ”ALARA”-

princippet, og vi skal forholde os kritiske. Vi 

kan ikke afgøre, hvorvidt en undersøgelse 

skal foretages eller ej, da det er en radio-

log der skal træffe den beslutning. Men vi 

kan være med til at i talesætte brugen af 

ioniserende stråling. Så set i lyset af det 

mener vi, at det ville være yderst interes-

sant at foretage en landsdækkende un-

dersøgelse af, om vi ”scanner for lidt, for 

meget, forkert”. 

Altså om det nu også er nødvendigt, at 

vi foretager alle disse undersøgelser a 

la det, de har g jort i bl.a. Sverige. Vi vil 

i hvert tilfælde gerne af med ”pølsefa-

brikken”.

Når man som radiograf eksempelvis 
betjener en konventionel stue, så vil 
man opleve at det ikke er ualmindeligt, 
at årsagen til at røntgenbilleder skal 

tages er ”smerter”.
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Af Thomas Hessellund og Bjarne B. Madsen

Er der indikation for alle CT scanninger, 

der ordineres? En svensk rapport udført 

for Strål Säkerhets Myndigheten i 2009 

påviser, at 20 % af henvisningerne ikke 

var berettigede (Almén, Leitz, & Richter, 

2009). Direkte overført til danske forhold, 

vil det svare til, at der i 2014 blev udført 

170.000 CT-scanninger, der ikke var indi-

kation for (Sundhedsstyrelsen, 2015). 

HVORDAN UNDERSØGTE SVERIGE 
DERES HENVISNINGER?

Den svenske undersøgelse blev iværk-

sat for at vurdere indikationsgraden og 

kvaliteten af henvisningerne. For at gøre 

det, blev alle CT scanninger udført på alle 

røntgenafdelinger i Sverige tirsdag den 

22/3-2006 evalueret. 

Et spørgeskema, med spørgsmål om mo-

dalitet, rutiner vedrørende henvisninger 

og en vurdering af indikationen (Almén et 

al., 2009) blev sendt til alle røntgenafde-

linger. Spørgeskemaet skulle udfyldes for 

hver undersøgelse.

De vigtigste mål med undersøgelsen var:

1)  At vurdere graden af indikation for CT 

scanninger i Sverige. 

2)  At få oplysninger om årsagen til at 

henvisningen ikke var berettiget.

3)  At undersøge om der var en geografisk 

påvirkning, anatomisk spredning, køn 

og alder, kvaliteten på henvisningen og 

hvem der var henvisnende instans.

Nu er fraværet af en indikation ikke 

nødvendigvis ensbetydende med at en 

undersøgelse er overflødig, for den kan 

stadig være årsagen til at man finder fx en 

tumor eller anden patologi som bifund. Men 

en sådan undersøgelse udgør alligevel et 

problem, da det er usandsynligt, at ingen af 

undersøgelserne uden berettigelse skulle 

være overflødige. Derfor giver det mening 

at starte en undersøgelse af, hvorvidt de 

undersøgelser vi foretager, er overflødige 

ved berettigelsen.

UNDERSØGELSE AF BERETTIGELSEN 

Den medicinske bestråling er beretti-

get, når den stokastiske variabel for en 

strålebetinget skade er mindre end den 

fordel patienten vil have ved at den fagligt 

begrundede undersøgelse gennemføres 

(Almén et al., 2009). Helt på linje med ALARA 

princippet (Health Physics Society, 2014). 

Vurderingen af indikationsgraden for den 

enkelte henvisning er en kompleks sag. 

Der er mange faktorer der skal tages i be-

INDIKATION 
FOR EN 
CT-SCANNING…?

Udenlandske undersøgelser af grundlaget for henvisninger giver 

belæg for påstanden om unødige undersøgelser i Danmark.
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tragtning, såsom stråledosis, patientens 

anamnese, resultatet af andre undersø-

gelser og de radiologiske ressourcer til 

rådighed i den enkelte situation. Fælles 

for alle undersøgelser er, at de skal starte 

med en henvisning, der er dækkende for 

det kliniske billede, som ønskes afklaret. 

Denne kan så  danne grundlag for et opti-

meret valg af modalitet og protokol (Almén 

et al., 2009). 

På dagen for den svenske undersøgelse 

blev der blev indsamlet data på 2435 CT- 

undersøgelser fra 93 af de 95 adspurgte 

røntgenafdelinger. 

Til at vurdere kvaliteten af henvisnin-

gerne og indikationen for CT-undersø-

gelserne var der udpeget 18 surveyors, 

bestående af erfarende læger, både 

klinikere og radiologer. 

Alle surveyors blev instrueret i at ba-

sere deres vurdering på baggrund af det 

Europæiske direktiv Referral Guidelines 

for Imaging (European Commission, 2001), 

nationale retningslinjer, sundheds-/pleje-

regimer og deres egne erfaringer (Almén 

et al., 2009). 

Målet var at alle undersøgelser skulle 

dobbeltgranskes, hvilket dog af praktiske 

årsager ikke kunne gennemføres. Ud af de 

2435 prøver blev 280 evalueret af én sur-

veyor,2176 undersøgelser af to surveyors, 

50 undersøgelser af tre og 1 undersøgelse 

blev vurderet af fire surveyors. I alt gav det 

4714 evalueringer.

Alle surveyors blev instrueret i at ba-

sere deres vurdering på baggrund af det 

Europæiske direktiv Referral Guidelines 

for Imaging (European Commission, 2001), 

nationale retningslinjer, sundheds-/pleje-

regimer og deres egne erfaringer (Almén 

et al., 2009). Sundheds-/plejeregimer skal 

i denne sammenhæng forstås som, lokalt 

nedskrevne instrukser for, hvordan en na-

tional retningslinje udmøntes. 

Til at vurdere kvaliteten af henvisningerne 

skulle surveyorene svare ud fra en fire-

trins skala: 

1) Henvisningen er tilstrækkelig

2)  Henvisningen er relativt fyldestgø-

rende

3)  Henvisningen er egentlig ikke tilstræk-

kelig og 

4)  Henvisningens oplysninger er util-

strækkelige 

Til at vurdere indikationen for undersøgel-

sen skulle surveyorene ligeledes svare ud 

fra en fire-trins skala: 

1) Henvisningen er berettiget

2)  Henvisningen er sandsynligvis  

berettiget

3)  Det er tvivlsomt om henvisningen er 

berettiget og

4) Henvisningen er ikke berettiget 

For at kvalificere den enkelte bedømmelse 

af indikationen for CT undersøgelsen, skulle 

svaret i spørgeskemaet vurderes i forhold 

til 11 definitioner, hvor svar 1-3 angiver, at 

der er indikation for undersøgelsen og svar 

4-10 angiver, at der ikke er en indikation og 

en anden modalitet/metode end CT fore-

trækkes. 

1)  CT er den korrekte indledende radiolo-

gisk procedure 

2) Kontrol med CT er indiceret 

3)  CT er angivet som en yderligere under-

søgelse 

4) MR eller UL skulle have været valgt 

5)  Konventionel røntgen eller scintigrafi, 

herunder PET uden CT burde have væ-

ret det første valg 

6)  En anden metode bør anvendes til  

kontrol. 

7)  Der burde have været anvendt en  

anden metode til den fortsatte under-

søgelse 

8)  Radiologisk undersøgelse ikke beretti-

get på tidspunktet for indbringelsen 

9)  Kontrol er ikke tilstrækkelig eller gen-

tagen undersøgelse 

10)   CT er ikke nødvendig, fordi under-

søgelsen med anden metode(r) er 

tilstrækkelig 

11)  Kan ikke bedømme, om valg af metode 

er hensigtsmæssigt

RESULTATERNE FRA SVERIGE

Undersøgelsen viste, at de ordinerende 

læger fra de fire forskellige kategorier af 

organisationer, Universitets- , regional-,  

Til at vurdere kvaliteten af henvisningerne og 
indikationen for CT undersøgelserne var der 
udpeget 18 surveyors, bestående af 
erfarende læger, både klinikere og radiologer.

INDIKATION 
FOR EN 
CT-SCANNING…?
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mindre hospital eller Sundhedscenter, 

havde nogenlunde det samme antal hen-

visninger hver.  Figur 1 (Almén et al., 2009) 

viser graden af berettigelse  for de fire 

forskellige organisatoriske kategorier.  

De tre fra hospitalerne viser nogenlunde 

enslydende  værdier (82-84% begrun-

det), hvorimod ordinerende læger fra 

sundhedscentre  har en signifikant lavere 

værdi af berettigelse (64% begrundet).  

Af særlig interesse er de undersøgelser, 

hvor surveyorene foreslog alternative 

modaliteter, hvor der ikke anvendes ioni-

serende stråling, dvs. magnetisk reso-

nans imaging (MR) eller ultralyd (UL). 

Ved de 384 af evalueringerne (8 % af 

alle) havde surveyorene foretaget denne 

vurdering:

Tabel 1 Almén et al., 2009) viser en detal-

jeret opdeling af de seks regioner, med 

resultaterne for de tre hyppigt forekom-

mende undersøgelser. 

Den svenske rapport National Survey 

on Justification of CT-examinations in 

Sweden har vist, at der er behov for for-

bedringer vedrørernde indikation for CT-

scanninger, hvor 20 % af henvisningerne 

ikke var berettigede. Raporten fremsæt-

ter tillige nogle anbefalinger for hvordan 

dette kan opnås. 

A.  Uddannelse og træning af både de or-

dinerende læger og radiologerne mhp. 

indikaion. 

B.  Information til de ordinerende læger, 

især dem fra sundhedcentre, om krav 

og kriterier for henvisninger.

C.  Fremme anvendelsen af henvisnings-

kriterier fx Referral guidelines for 

imaging for både henvisnende læger 

og radiologer.

D.  Forbedret kommunikation mellem or-

dinerende læger og radiologer.

E.  QA dokumenter om indholdet og for-

matet af den gode henvisning.

F.  QA dokumenter på indikation for CT-

scanning. 

NORGE OG FINLAND UNDERSØGER 
OGSÅ GRADEN AF BERETTIGELSE

Med reference til den svenske under-

søgelse, er der i Norge og Finland lavet 

undersøgelser på klinikernes indikations-

forståelse af henvisninsningen: Spiller 

stråleproblematikken en rolle (Borgen, 

Stranden, & Espeland, 2010) og Uhen-

sigtsmæssig brug af MR undersøgelser 

(Oikarinen, Karttunen, Pääkkö, & Tervonen, 

2013). 

DEN NORSKE UNDERSØGELSE

Ligeså vel som i Danmark (Sundhedssty-

relsen, 2015) er der også i Norge sket en 

stigende mængde af medicinsk billedbe-

handling og især CT, der i løbet af de se-

neste årtier har forvandlet strålingsbe-

skyttelse til en af de største bekymringer 

på det radiologiske område. Indikation og 

optimering er hjørnestenene i strålings-

beskyttelse. 

Den norske rapport ”Clinicians’ Justifica-

tion of Imaging: Do radiation issues play a 

role?” har til formål at udforske kliniker-

nes viden og overvejelser om stråling, i 

forhold til deres henvisningspraksis og 

brug af indbringelsen af retningslinjer for 

billedbehandling (Borgen et al., 2010). 

Her blev et spørgeskema uddelt til 213 

klinikere med en 100 % respons: 77 prak-

tiserende læger, 71 hospital læger og 65 

ikke-læger (55 fysioterapeuter, 10 kiro-
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praktorer). Spørgeskemaet omhandlede 

vægtning af stråledosis, brug af guideli-

nes, doser for billeddiagnostiske pro-

cedurer, rangordning af billeddannelse 

som strålekilde samt deterministiske og 

stokastiske skader. 

Tabel 2 (Borgen et al., 2010) viser, at der 

 
 

var bemærkelsesværdig forskel på sco-

ren mellem de forskellige respondent-

grupper, hvilket antageligt kan sammen-

holdes med Tabel 1 Almén et al., 2009), 

hvor ordinerende læger fra sundheds-

centre havde en signifikant lavere værdi 

af berettigelse på indikationen af hen-

visningen (64% begrundet).  Antagelsen 

Kun 20% 
af læger og 

72% af ikke-læger 
brugte indbringel-
sen af retningslinjer, 
hvilket der for sidst-
nævnte skyldes at 
fysioterapeuterne 
havde indført egne 
retningslinjer. 

er lavet på baggrund af, at praktiserende 

læger og ikke læger (55 fysioterapeuter, 

10 kiropraktorer) må formodes at prakti-

sere i sundhedscentre. 

Den gennemsnitlige viden om stråling var 

en score på 30,4 %. De fleste responden-

ter undervurderede doser fra højdosis 
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billedbehandling, fx barium lavement 

(94,7%), thorax CT (57,7%) og abdomi-

nal CT (52,7%). Den begrænsende viden 

omkring stråling blev ikke kompenseret 

ved hjælp af retningslinjer. 

Kun 20% af læger og 72% af ikke-læger 

brugte indbringelsen af retningslinjer, 

hvilket der for sidstnævnte skyldes at 

fysioterapeuterne havde indført egne 

retningslinjer. 

Ikke-læger vægter strålingsdosis hø-

jere end læger, når der henvises; de sen-

der også færre henvisninger, hvilket ikke 

skønnes at påvirke behandlingen. Antallet 

af henvisninger og den manglende brug 

af retningslinjer var relateret til lavere 

vægtning af stråledosis, men ikke for vi-

den omkring stråling.

Den begrænsede strålingsviden og brug 

af retningslinjer og vejledninger indike-

rer suboptimal indikation for henvisnin-

ger. Ved en indikation for en ioniserende 

undersøgelse, kan en viden om vægtning 

af stråledosis spille en større rolle end 

detaljeret viden om stråling (Borgen et 

al., 2010). 

DEN FINSKE UNDERSØGELSE

Den finske undersøgelse har et økono-

misk fokus med en bekymring for, at ikke 

alle dyre avancerede billedbehandlinger 

er relevante. Formålet med undersøgel-

sen var at gennemgå MR-undersøgelser 

udført på et universitetssygehus, for at 

afgøre hvorvidt, der er uhensigtsmæs-

sig brug. I alt blev 150 almindelige MR-

undersøgelser (øvre abdomen eller lever, 

columna lumbalis, knæ, hoved og børn i 

anæstesi – 30 af hver) revideret. 

Henvisningerne og tilsvarende patien-

tjournaler blev analyseret ved ledende 

radiologer, og indikationerne af undersø-

gelserne blev sammenlignet med referen-

cekriterier. De mest almindelige hen-

sigtsmæssige indikationer var tvetydige 

lever-, pancreas- eller adrenale læsioner, 

langvarige lændesmerter, mistanke om 

meniskbrud, hjernemalignitet og udvik-

lingsforstyrrelse hos børn. Men i alt blev 7 

% af undersøgelserne anset for uhen-

sigtsmæssige, hvilket vil sige, at MR ikke 

er den bedste modalitet at anvende, ud 

fra anamnesen. 

KONKLUSIONEN

De svenske anbefalinger bør perspek-

tivers på danske forhold, hvis en ligende 

undersøgelse skal gennemføres i Dan-

mark. Både med henblik på uddannelse 

og træning, men bestemt også på hvilken 

baggrund og hvilke tilgængelige infor-

mationer de henvisende læger har, for at 

tilvejebringe en saglig og faglig velfunde-

ret henvisning. 

I forbindelse med udarbejdelse af hen-

visningen, både for læger og ikke-læger, 

er der brug for viden omkring stråling 

og forståelse for de deterministiske og 

stokastiske skader. Dette for at hindre en 

suboptimal udnyttelse af de radiologiske 

ressourcer. 

Ydermere bør en henvisningsvejledning 

være fuldt tilgængelig. Borgen et al., 

I forbindelse med udarbejdelse af 

henvisningen, både for læger og ikke-læger, 

er der brug for viden omkring stråling og 

forståelse for de deterministiske og 

stokastiske skader. 
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LITTERATUR 

2010 anbefaler, at man kunne indarbejde 

sådanne retningslinjer i alle hospitalets 

EDB henvisningssystemer, der giver real-

time, let tilgængelig beslutningsstøtte 

for alle henvisende klinikere, hvilket 

ligeledes underbygges af Bautista et al., 

2009 og  Sistrom, 2005.

Et argument som understøtter de sven-

ske anbefalinger, herunder ”Information 

til de ordinerende læger, især dem fra 

sundhedcentre, om krav og kriterier for 

henvisninger”. Også ved perspektive-

ringen på danske forhold, som tidligere 

nævnt, med  henblik på uddannelse og 

træning. Men bestemt også på hvilken 

baggrund og hvilke tilgængelige infor-

mationer de henvisende læger har for at 

tilvejebringe en saglig og faglig velfunde-

ret henvisning.

PERSPEKTIVERING 

Selvom andelen af uhensigtsmæssige MR 

undersøgelser i den finske undersøgelse 

ikke var høj, så er det finansielle spørgs-

mål relevant. Måske især sammen med 

det stigende antal patienter og heraf 

kommende røntgenundersøgelser, som 

visualiseres i Sundhedsstyrelsens rap-

port omkring Udviklingen i brug af rønt-

genundersøgelser i Danmark (Sundheds-

styrelsen, 2015).

Uddannelse og anvendelse af en henvis-

ningsvejledning kunne bidrage til at mindske 

et uhensigtsmæssigt brug af MR (Oikarinen 

et al., 2013). Et argument som understøtter 

den svenske anbefaling; A) Uddannelse og 

træning af både de ordinerende læger og 

radiologerne mhp. indikaion.

Hvis man overfører den manglende indi-

kation på 20% fra den svenske og de 7% 

uberettigede undersøgelser fra den finske 

undersøgelse på danske -forhold, giver det 

et interessant regnestykke. 

I Danmark blev der i 2014 udført 850.000 

CT- scanninger (Sundhedsstyrelsen, 2015) 

med en gennemsnitlig DRG pris på 2.050,-kr. 

(Statens Serum Institut, 2014). 

Hvilket giver et frigørelsespotentiale på 

348,5 mio. kr. alene på CT- scanninger. Hertil 

kommer reducerede udgifter til venteli-

ster, befordring osv. 

Det er vigtigt at fastholde og udbygge 

det danske sundhedsvæsen, så vores ho-

spitaler er godt rustet til fremtiden, og 

at der sikres sammenhængende patient-

forløb. Med et frigørelsespotentiale på 

500 mio. kr. om året, virker det jo umid-

delbart lige til. Ud af et samlet syge-

husbudget på ca. 82 mia. kr. virker det 

måske ikke af så meget, men det kunne fx 

udgøre 25 % af finansieringen til regerin-

gens Kræftplan IV. 

Selv om de tre rapporter fremstiller 

videnskabelige undersøgelser fra lande, 

som vi plejer at sammenligne os med, vil 

resultaterne måske ikke kunne overføres 

direkte til danske forhold. 

Eller kan de?

(850.000 CT scanninger ×20%) × 2.050kr = 348.500.000 kr 

Herudover blev der i 2014 udført 400.000 MR- scanninger (Sundhedsstyrelsen, 

2015) til en gennemsnitlig DRG pris på 5.471 kr (Statens Serum Institut, 2014). 

(400.000 MR scanninger×7%) × 5.471 kr = 153.188.000 kr

      348.500.000 kr 

501.688.000 kr

REGNESTYKKET:



Rejsebeskrivelse fra udvekslingsophold til Grønland

Af Adam Drejer, radiografstuderende på UCL

Henrik Pontoppidan skrev i 1887 novellen 

’Isbjørnen’. Hovedpersonen pastor Müller 

har været præst i Grønland i mange år 

og er nu vendt tilbage til Danmark. Han fik 

den absolut dårligste teologiske embeds-

eksamen her i landet og bestod kun, da 

han kunne svare ja til, at det var mere end 

300 år siden Luther levede. ”Nu havde han 

dog svaret” havde professorerne sagt, og 

lod ham bestå. Herefter blev han sendt 

til Grønland. Jeg drog nu til Grønland med 

Pontoppidans novelle i baghovedet og var 

spændt på, om Grønland var stedet, man 

placerede radiografstuderende og andre, 

man ikke skulle nyde for meget af her i lan-

det pga. deres faglighed. I perioden 22/8-

7/10 var jeg i Nuuk i forbindelse med modul 

13. Klinikopholdet foregik på Dronning 

Ingrids Hospital, til daglig kaldt Sana. Føl-

gende rejseberetning er et sammendrag 

af mine dagbogsnotater fra perioden:

Hvilken herlig måde at tage afsked med 

Danmark på. I en fyldt hotellobby så jeg de 

danske håndboldherrer slå Frankrig 29-

26 i en nervepirrende OL finale. I hotellob-

byen var der både danskere og fransk-

mænd. Franskmændene tog nederlaget 

pænt og der kom da også et lille ”Félicita-

tions”, da slutfløjtet lød i Rio.

Mandag morgen kl. 9 skulle jeg flyve 

med Air Greenland fra København mod 

Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) og 

derfra videre til Nuuk. Når man rejser til 

Grønland, lander alle fly først i Kangerlus-

suaq og derfra skifter man fly ud til ens 

endelige destination. Allerede her fik jeg 

lov til at mærke, hvor afhængig man er 

af, om vejret er til at flyve i. Efter planen 

skulle jeg have en lille times ventetid i 

Kangerlussuaq, hvilket blev til næsten tre, 

da der var tåge i Nuuk. Ja, så venter man 

bare og håber man kommer afsted i dag. 

Jeg kunne høre, at der var flere, som havde 

været strandet på hotellet hele weeken-

den, da de ikke kunne komme til Sisimiut 

pga. dårligt vejr. 

Vi kom endelig afsted mod Nuuk, og i luft-

havnen lå der en værelsesnøgle og en ta-

xabon til mig. Jeg fik en taxa ud til min bolig, 

og da jeg ankom til blokken, var jeg ved 

at bede chaufføren om at køre tilbage til 

lufthavnen igen.  Her skulle jeg ikke bo, det 

så så skummelt ud! Faldefærdige blokke og 

en møgbeskidt opgang. Jeg var blevet ind-

logeret i en af de, for Nuuk, så karakteri-

Nordlys over Nuuk.

RADIOGRAFI I 
NORDLYSETS SKÆR
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stiske cementboligblokke, som blev opført 

i 70’erne, da man ville samle alle folk fra 

kysten inde i byerne. Lejligheden skulle dog 

vise sig at være ganske udmærket, når jeg 

ikke skulle bo der længere tid. I begyndel-

sen delte jeg lejligheden med en sygeple-

jerske, som også var på Sana. Hun havde 

været her lidt tid, så hun kunne lige nå 

at give mig en hurtig opdatering på, hvor 

tingene lå i byen, inden hun gik i aftenvagt. 

Så sad jeg der – meget alene i en meget 

fremmed by. Uden internet eller nogen 

man kendte. Heller ikke fjernsynet kunne 

jeg trøste mig ved, da det ikke virkede. Det 

med internet og ustabilt tv-signal skulle 

blive et tilbagevendende irritationsmo-

ment under mit ophold.

Det var det flotteste solskin om efter-

middagen, så efter at have pakket ud gik 

jeg på sightseeing i Nuuk for at få købt ind 

og lige få et indtryk af byen. ’Sightseeing 

i Nuuk’, det lyder flot, hva’, men det kan 

hurtigt overstås. Det tog omkring 10 min. 

at gå ned til Sana, som lå i den modsatte 

ende af byen ift. min blok. Er du gået der-

ned, så er du igennem det meste af byen. 

På indkøbsturen kom kulturchok nr. 1: 56 

kr. for en liter økoletmælk! Man vænner 

sig hurtigt til at undvære frisk mælk, og 

lærer at drikke langtidsholdbar mælk. 

På første dag på Sana, fik jeg en rundvis-

ning og fik set det apparatur de har her: 

-  To Santax knoglerum, et med DR og et 

med CR. 

-  Et kombineret gennemlysnings- og 

mammografirum. 

- En Phillips 64-slice CT-scanner, 

- En 0,4 T Hitachi MR-scanner, 

- Et ultralydsrum.

 Jeg fik flere gange af vide, at skulle jeg se-

nere komme tilbage til Sana for at arbejde, 

ville alt apparatur være skiftet ud. De var i 

gang med at læse tilbud på nyt apparatur 

til alle rum. Den indkøbsproces blev der talt 

meget om i de uger, jeg var på afdelingen.

Deres MR-scanner er med en fast magnet 

og inden jeg rejste derop hørte jeg histo-

rien om scanneren. Da man skulle indkøbe 

scanneren, var idéen, at man ville have en 

1 eller 1,5 T scanner, men det ville blive for 

omstændeligt at fragte flydende helium 

derop. Så ville de have en scanner med 

en elektromagnet og én var så smart at 

høre elværket ad, om levering af strøm 

til sådan en scanner. ”Det kan I godt 

glemme!” var beskeden. I så fald skulle 

strømmen slukkes i ca. halvdelen af Nuuk. 

Så derfor endte de med en scanner med 

en fast magnet.

Man er meget godt vant, når man har 

arbejdet med DR systemer i Danmark. 

Deres DR-rum lignede det jeg kendte fra 

tidl. klinikophold, men autopositionering, 

og det, at rør og plade følges ad, når man 

ændrer på pladens højde. Sådan var det 

ikke her hver gang. Ligeledes var der en 

helt anden standard og krav til deres bil-

leder, end dem jeg var vant til. Jeg skulle 

hele tiden sparke mig selv over skinne-

benet for ikke at sige: ”Sådan gør vi ikke i 

Danmark!” Det har sine gode grunde, for 

vi er ikke i det danske sundhedsvæsen nu.

Afdelingens personale er en blanding af 

danskere og grønlændere. Der er 1 afde-

lingsradiograf, 7 radiografer, 1 røntgen-

sygeplejerske, 1 røntgenassistent, som er 

den grønlandske uddannelse af røntgen-

personale, og 2 assistenter. Afdelingen er 

normeret til 3 radiologer, men lægerne 

står ikke ligefrem i kø til et job her, så der 

er pt. kun én fast radiolog og så bliver der 

hyret vikarer ind efter behov. Til foråret 

bliver der vist fastansat en yderligere 

radiolog. Det er ikke kun i Nuuk, at pa-

tienter kan få taget røntgenbilleder. Alle 

de andre byer langs kysten har røntgen-

klinikker. Disse steder bliver betjent af 

røntgenassistenter, som primært er en 

SOSU/SOSA, som har fået undervisning i 

røntgenteknik, anatomi, projektionslærer 

mv., så de kan tage røntgenbilleder. Der 

er ikke nogen radiolog på kysten, så det 

er den henvisende læge, som selv kigger 

på billederne, og han har så den mulighed 

at kontakte Sana, hvis han gerne vil have 

en radiolog til at vurdere et billede. Ellers 

bliver de ikke beskrevet. Så kan man jo 

gisne om, hvad det kan have af betydning 
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for patienten. Alt ud over konventionel 

røntgen skal tages på Sana. Derfor er 

der i tilknytning til hospitalet et stort pa-

tienthotel, hvor folk fra kysten indlogeres 

og bor i en kortere eller længere periode, 

hvis de skal i gennem nogle undersøgel-

sesforløb.

Mødetiderne på afdelingen er 7:30-15:30. 

Da jeg er lidt af den lidt punktlige type, 

kan jeg godt lide at være der i god tid. 

Især de første dage. Jeg gik hjemmefra, 

så jeg var på afdelingen omklædt ca. 7:20. 

Hele afdelingen var mørk og tom. Omkring 

kl. 7:30 begyndte folk så småt at møde ind 

”Du er tidlig på den” sagde én til mig. Jeg 

skulle senere forstå, at det med mødeti-

der anses som vejledende heroppe.

Jeg var en uge ad gangen hvert sted, og 

da jeg var i knoglerum, var der også no-

gen ventetid, der skulle slås ihjel. Selvom 

mange grønlændere er ret generte eller 

reserverede, så var der alligevel én, som 

gerne fortalte om ”dengang”: ”Ork, jeg 

kan masser af historier fra dengang, 

Adam!” Jeg fik historier om udviklingen i 

Grønland, og hvad denne tilflytning til by-

erne betød – både af kulturomvæltninger 

og af sygdomsrisiko. TB er meget udbredt 

og det stammer helt fra den tid. Når man 

stuver så mange folk sammen, breder TB 

sig ganske hurtigt. Så rent historisk er TB 

almindeligt forekommende og derfor går 

man heller ikke til læge med det, før det 

bliver slemt. Mange grønlændere kom-

mer først til læge, når de er meget syge, 

og derfor ser man tit nogle ret grimme 

tilfælde af bl.a. cancer og nyreproblema-

tikker. Der er ikke praktiserende læger, 

som vi kender det i Danmark. Har man be-

hov for at blive tilset af en læge, kan man 

møde op på en af de 16 sundhedscentre 

der er i Grønland, hvor ét af dem ligger 

på Sana. Fra centrene kan patienten blive 

henvist til supplerende undersøgelser. 

De første uger var ikke så sjove. Jeg gik 

mange ture op til Hans Egedestatuen 

oppe ved domkirken og kiggede ud over 

fjorden. Hans var god at tale med, når 

man var meget alene i en meget ny by. 

Han sagde ikke så meget, men var god 

til at lytte. Hver fredag er der tradi-

tion for fredagsbar nede på den irske 

pub Daddy’s, hvor primært danskere, 

deriblandt vikarer fra Sana og danskere 

ansat i Landsstyret, mødes og kan vende 

verdenssituationen. Det var jeg også 

med til og faldt også tit i snak med nogle 

nyankommne, som var på Sana. Det var 

rigtig hyggeligt, og vi havde som regel 

nogle sjove timer sammen. Derefter så 

jeg dem ikke mere. Sådan var det tit. Man 

faldt i snak med nogle søde sygeplejer-

sker, skålede og grinede og så så man 

ikke dem igen. Det var så underligt at folk 

bare forsvandt – ikke engang på gangene 

mødte jeg dem. Det g jorder det ikke just 

nemmere at være her, at de få ansigter 

man så lærte at kende, forsvandt. 

Som ugerne gik begyndte modul 13-opga-

ven at hænge som en tung baldakin over 

opholdet, og den satte unægteligt sit 

præg på hyggen. Jeg fik dog set lidt af na-

turen omkring Nuuk og blev lokket med på 

en heldagstur, hvor vi skulle bestige Store 

Bjergbestigningstur på Store Malene. 
Selvom jeg nok var genstand for 

meget morskab på den tur, grundet 
min påklædning, så kan man sagtens 

bestige et bjerg i den mundering.
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Malene, ét af de meget karakteristiske bjerge man kan 

se stort set fra alle steder i Nuuk. Store Malene er 790 m 

højt og det anbefales kun at gå derop ifølge med en lokal 

guide, så man går den mest hensigtsmæssige vej. Der er 

ellers en markeret rute hele vejen, men den skulle vi ikke 

gå ifølge guiden, da den ikke var den bedste egnede rute 

for uprøvede. Vores guide, Jakob, havde besteget Store 

Malene mange gange. Vores tur derop var hans tur nr. 120 

i år! Så vi var i de bedste hænder. Jeg var lidt, for ikke at 

sige meget, til grin, da jeg mødte ved bussen. Jeg har ikke 

bjergbestigningstøj, ej heller vandrestøvler, da jeg ikke så 

tit leger bjergged. Jeg havde det tøj jeg nu havde med – et 

par gode vintersko, en varm frakke samt en rygsæk. Min 

påklædning var de andre deltagere meget interesseret i. 

Den blev i hvert fald flittigt kommenteret undervejs.

Ugerne gik og jeg fik set en masse på Sana. Kulturen 

på sygehuset var en helt anden end den, jeg kendte fra 

Danmark. Det var egentlig også et af formålene med at 

komme på udveksling. Jeg ville gerne prøve at se, hvordan 

man arbejder andre steder uden for Danmark. Jeg fik set 

arbejdsgange og patienttyper, som jeg ikke havde set før. 

Jeg fik også set den side af grønlændere, som flest har 

spurgt til. Drikker grønlænderne virkelig så meget? Dertil 

kan man svare både ja og nej. Én fortalte mig engang, at 

grønlændere er udpræget vegetarer. De lever mest fra 

grøn Cecil og grøn Tuborg. Og dog, den almindelige grøn-

lænder drikker egentlig ikke mere end danskere gør. Det 

er også ret dyrt at købe alkohol der. Men de grønlændere, 

der så drikker meget, gør det også eftertrykkeligt. Om af-

tenen kunne man godt opleve folk vælte rundt på stierne, 

fordi de ikke kunne stå på benene, men jeg synes ikke, det 

var så tit, man oplevede det. Jeg oplevede at taget rønt-

genbilleder på en herre.  Han lugtede lidt af øl, men virkede 

ikke fuld. Jeg skulle lige være sikker på, at jeg havde tage 

de rigtige billeder og bad ham sætte sig. Da jeg vendte 

tilbage et par minutter efter, sad han på stolen og sov. 

Qvicunque bene bibit, bene dormit (da. ‘Hvo som drikker 

vel, sover gerne vel’).

Selvom jeg efter disse 7 uger har et hav af uopklarede 

spørgsmål og undervejs har observeret og hørt en masse 

ting, som jeg kun kan undre mig over, men ikke skal blande 

mig yderligere i, så fortryder jeg ikke at have taget mit 

modul 13 i Nuuk. Lidt efter lidt kom jeg ind på livet af folk, 

og det blev også ganske tåleligt at være på afdelingen. In-

den jeg rejste derop, var jeg blevet advaret om, at det var 

så stor udskiftning blandt vikarer, så de nok ville spørge 

om, hvor længe jeg blev, før de ville spørge om mit navn. 

Jeg kom godt ud af det med personalet på afdelingen og 

lærte også en del om den grønlandske kultur. 

Jeg skal rette en tak til Radiograf Rådet og til Radiogra-

fuddannelsen på UCL for økonomisk støtte til min tur. 

Sidst, men ikke mindst, tak for opholdet, Sana. Qujanar-

suaq. Bye!

  Frihed med trådløse detektorer

  Stor 17” skærm

  Virtuelt raster

  Hurtig opladning til en hel dags arbejde

  DICOM-kompatibel

Kontakt Santax Medico for at høre mere

Santax Medico A/S
 Bredskifte Allé 11  |  8210 Århus V
 Produktionsvej 3  |  2600 Glostrup

Tel: 7013 3020  |  www.santax.com

www.santax.com

L e t  o g  u L t r a k o m p a k t
r ø n t g e n s y s t e m

Mobile DR



På de seneste 2-3 hovedbestyrelsesmø-

der i Radiograf Rådet er der blevet truf-

fet 2 beslutninger, der efter min mening 

vil føre os ind i en spændende fremtid.

Radiograf Rådet (tidligere FRD) er i sin re-

lative korte levetid vokset fra at de første 

nyuddannede radiografer i 1971 startede 

foreningen til ca. 2200 medlemmer i dag. 

Denne vækst i medlemstal stiller selv-

følgelig på mange områder øgede krav til 

Radiograf Rådet fra medlemmerne, andre 

faglige organisationer og arbejdsgi-

verne. Tilsvarende kan vi tillade os at stille 

større krav til vores samarbejdspartnere.

For at leve op til dette, har vi igennem 

tiderne, når det har været økonomisk 

muligt, oprustet til nu fuldtidsfrikøbt for-

mand, et sekretariat med 4 ansatte samt 

en næstformand og 5 regionsformænd 

med begrænset frikøb.

Da det efter Hovedbestyrelsens mening 

ikke længere slog til, har vi valgt, ud fra en 

prioritering, at styrke 2 områder, nemlig 

områder indenfor det faglige og det po-

litiske, da vi mener, det er dér, behovet er 

størst.

Vi har besluttet at opruste ved at 

ansætte en fagchef på fuld tid, til at 

udvikle vores kursusudbud samt vores 

faglige profil. Vi skal udbyde et endnu 

bedre tilbud til medlemmerne om rele-

vante kurser med et fagligt højt niveau, 

ligesom vi skal markere os endnu mere i 

forhold til faglighed udadtil . Dette tror 

vi kan lykkedes med beslutningen om 

fagchefen.

På det politiske område har vi valgt 

(godt nok kun som en midlertidig ordning 

frem til næste kongres, da beslutningen 

endeligt skal tages af kongressen), at 

fuldtidsfrikøbe næstformanden for at 

styrke det politiske arbejde. Der er et 

stort behov for at sparre med, aflaste 

og supplere formanden, således at Ra-

diograf Rådet kan være med endnu flere 

steder, hvor vigtige emner debatteres 

og beslutninger tages. På dette område 

har vi i nogle situationer måtte melde 

fra, da vi ikke har haft den nødvendige 

kapacitet til at varetage dette. Jo flere 

steder Radiograf Rådet er repræsente-

ret jo mere indflydelse får vi. Dette kom-

mer medlemmerne til gavn, når radio-

grafernes synspunkter også kommer ind 

i de beslutningerne der tages.

Beslutningen gælder kun frem til næste 

kongres, men jeg er overbevist om, at 

denne øgede politiske indsats allerede 

på næste kongres vil havde givet re-

sultater, så den endelige beslutning om 

fuldtidsfrikøbt næstformand vedtages 

med et stort flertal af kongressens 

delegerede.

RADIOGRAF RÅDET PÅ VEJ IND I FREMTIDEN
REGIONAL LEDER Lars Jensen, Formand i Radiograf Rådet Region Syddanmark

R E G I O N  H O V E D S T A D E N

Tirsdag den 7. februar klokken 16.30 – 19.30 i
Radiograf Rådets lokaler

Der er kaffe/te og kage fra klokken 16.30 og 

foredraget begynder klokken 17.00

Storm Stensgaard giver et underholdende foredrag om 
”den forstyrrede medarbejder”.

I dette foredrag vender Storm hele stres og trivselsområ-
det på hovedet.

Med masser af kærlighed og humor får han os til at grine 

SUPER SJOVT OG UNDERHOLDENDE FOREDRAG

Tilmeldingsfrist:
Sidste frist for tilmelding er den 5. januar 2017.

Kontaktinfo/tilmelding:
Tilmelding skal ske til regionsformand  

Gladys Geertsen gladys.geertsen@gmail.com

højt af os selv og giver generelt en underholdende vinkel på 
et ellers alvorligt emne. 

Gå ikke glip at dette forrygende foredrag.

Du er velkommen til at tage en ledsager med til arrange-
mentet.
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RADIOGRAF RÅDETS 
LANDSKONFERENCE 2017

Vi samler radiografien over Landskonferencens 2 dage. Som 

det er planerne nu vil første dag byde på flersporet fore-

dragsrække som kommer rundt om MR, CT og konventionel 

røntgen. På anden-dagen vil vi køre et fælles spor, hvor pa-

tienten sættes i centrum og hvor der også vil være fokus på 

ansvar og rettigheder, og hvor den lovgivning, vi alle er under-

lagt på området, bliver inddraget.  

Det faglige niveau vil være videnskabeligt underbygget og 

foredragene vil foregå på både dansk og engelsk.

Som noget nyt vil medicoindustrien være repræsenteret den 

første dag med indlæg om ny viden og udvikling og der vil sam-

tidig være et mindre udstillingsområde, hvor der er mulighed 

for at få en snak med dem. På anden dagen kårer vi bed-

ste videnskabelige poster.

Men udbyttet af Landskonferencen er også mulig-

heden for at mødes og sparre med kollegerne fra 

andre afdelinger. Vi vil derfor også lægge vægt på mulighe-

derne for at mødes under faglige forhold og udnytte chancen 

for netværksdannelse.

 

Prisen for de 2 dage vil ligge på 2.795 kr. for medlemmer af 

Radiograf Rådet samt Dansk Sygeplejeråd -  seneste tilmel-

ding til denne pris vil være 1. marts 2017 hvorefter prisen er 

2.995 kr.  Priserne er inklusiv forplejning under konferencen 

men ekskl. evt. overnatning /festmiddag.

 

Reservér allerede dagen i din kalender nu og fortæl din kollega 

og leder om konferencen.

 

Spørgsmål kan rettes til Claus Brix Fagchef i Radiograf Rådet 

claus@radiograf.dk 53 37 38 06

Så er det tid til at banke på hos lederen og sætte kryds i kalenderen. 

TID: Radiograf Kurser indbyder til 1. Landskonference den 1.-2. juni 2017 
STED: Radisson Blu Scandinavia Hotel, København*
PRIS: 2.975 kr. for medlemmer (ved tilmelding inden 1. marts 2017)
(Studerende der er medlem af RSD får en studierabat på 1.475 kr)
PROGRAM: Det endelige program forventes at være på plads i løbet af marts måned 2017*

*�Der�tages�forbehold�for�ændringer�i�forhold�til�sted�og�program.

LANDSKONFERENCE DEN 1.-2. JUNI 2017
RESERVÉR ALLEREDE DAGEN I DIN KALENDER NU OG FORTÆL DIN KOLLEGA OG LEDER OM KONFERENCEN.
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ISRRT World Congress 2016 Seoul 

I forbindelse med Radiograf Rådets bud 

på verdenskongres 2020 deltog jeg som 

fagchef for at kunne besvare på spørgsmål i 

forbindelse med organisationen og specielt 

den videnskabelige del af opsætningen.  

Som bekendt vandt vi desværre ikke kon-

gressen  - trods et intensivt og hårdt 

arbejde sammen med Visit Ålborg forud, og 

en særdeles professionel præsentation, så 

gik konferencen til Irland. Men processen 

har sat skub i Radiograf Rådets udvikling på 

hjemmebanen, så noget godt er der sket.

Verdenskongressen havde 1706 deltagere, 

heraf flest fra Korea og nærmeste lande. 

Der var repræsentanter fra 57 lande og 

omkring 600 oplæg inklusive knap 250 po-

sters  - så den var overraskende omfat-

tende, selvom Koreanerne fyldte godt i 

antallet.

Jeg deltog i et udvalg af foredrag, der 

overvejende var fokuseret på teknik, men 

der var også en del af uddannelses- og le-

delsesmæssig karakter.  Der var emner fra 

hele radiografiens område – dvs. Ultralyd, 

røntgen, CT, MR, stråleterapi og nuklear-

medicin.

UNDERTØJ

Foredragene var af meget forskellig ka-

raktér og kvalitet. Generelt var de vest-

lige (inklusive Singapore/Hong Kong) og 

Australien af høj kvalitet, mens de øvrige 

asiatiske svingede. Man skulle her spidse 

sprogøret, idet det nogle gange kunne 

være svært overhovedet at høre det var 

engelsk – der var en del underholdende 

oplæg på den bekostning (måske utilsig-

tet) – blandt andet oplevede jeg en frem-

lægning af strålebeskyttelsesundertøj til 

personalet. Undertøjet blev fremstillet 

som silketryk dog med en absorber og 

det kunne bruges i op til 4 dage(!). Forde-

len var den tidsbesparelse der normalt  

bruges ved anlæggelse af blyforklæde og 

opnåelse af mindre vægtbelastning. Der 

var desværre ikke mulighed for dokumen-

tation eller spørgsmål her.

Der var meget fokus på ALARA i foredra-

gene  - bla fremlagde Elizabeth Lorusso, 

MRT (MR), MRT(R), RTR, B Appl Sc fra  

professor på School of Health Sciences, 

Fanshawe i Canada et meget omfattende 

fantomstudie, hvor der blev påvist dosis-

reduktion på mere end 30% når kV øges 

med 20 og mAs tilsvarende reduceres. 

Studiet omfattede de fleste områder i 

kroppen modsat tidligere studier.  Bil-

lederne blev både vurderet af radiologer 

og radiografer, der påpegede støj som 

forventet, men med mulig diagnostik.  

TEKNISK UDSTILLING

Den tekniske udstilling var stor og om-

fattede 3 haller.  De fleste producen-

ter kender vi i 

Danmark – ko-

reanernes kæle-

dække Samsung var 

selvfølgelig centralt 

placeret.  En spændende 

virksomhed Virtual Medical 

Coaching Ltd fra New Zeeland 

demonstrerede det virtuelle 

røntgenlaboratorium, som virkede 

oplagt til træning af radiografstu-

derende, hvis der er trængsel i rønt-

genrummene.  

Posterudstillingen var omfattende og 

opdelt i modaliteter – og af meget svin-

gende kvalitet.

En samlet vurdering af besøget på 

Verdenskongressen var, at den kunne 

give et udbytte til undervisere, men den 

er for bred til at den danske specialise-

rede radiograf vil kunne få et udbytte, 

der kunne forsvare tiden det tager 

at rejse så langt, ud af opholdet.  Til 

gengæld havde jeg nok gerne set nogle 

oplæg fra danske projekter – der findes 

mange af en kvalitet der kunne gives vi-

dere hér, og det engelske kongressprog 

kan de fleste danskere matche.  Vi får 

muligheden i Tobago 2018, men mon ikke 

mange drager til Irland 2020, så vi kan 

dele vores mange projekter med den 

øvrige verden dér.

ALARA 
I FOKUS 

Af Claus Brix, fagchef

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

23rd EACRT & 51st KRTA Annual Meeting

www.isrrt2016.kr

WORLD CONGRESS
19th ISRRT
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I forbindelse med generalforsamlingen er 

der også regionale møder. På det regio-

nale møde for Afrika – Europa bad Spanien 

om hjælp fra ISRRT til at få hævet deres 

uddannelse fra en 2 årig til en Bachel-

orgrad. ISRRT (International society of 

Radiographers & Radiological Technolo-

gists) har flere gange forsøgt at komme 

i dialog med de spanske myndigheder, 

dog uden resultat. Der har faktisk været 

arbejdet på det siden 1994, uden at der er 

sket noget.

Det blev aftalt på Radiograf Rådets for-

mand Charlotte Graungaard Falkvards 

opfordring, at få EFRS (European Federa-

tion of Radiographers Societies) til at ar-

bejde på sagen, da EFRS har mulighed for 

at arbejde mere politisk. Når der derefter 

er skabt mulighed for dialog, så kan ISRRT 

blive medinddraget.

Der har tidligere her været beskrevet 

det manglende samarbejde mellem disse 

to organisationer, så er det herligt at se, 

RAPPORT FRA ISRRT’S 
19. GENERALFORSAMLING 

OPMÆRKSOMHED PÅ UDDANNELSE 
Generalforsamlingen blev traditionen tro holdt i forbindelse med Verdenskongressen, denne 

gang i Seoul, i perioden 18. og 23. oktober.

Af Erik Roland 

hvordan der i dag er et frugtbart sam-

arbejde om flere projekter bl.a. ovenstå-

ende.

Charlotte Graungaard Falkvard havde 

deltaget i et udvalgsarbejde der til dette 

møde skulle fremlægge et forslag til æn-

dring af vedtægterne for Counsilmøder. 

Erfaringer siger, at netop vedtægtsæn-

dringer altid kan give anledninger til lange 

debatter, men gruppen må have g jort sit 

forarbejde godt, for det blev vedtaget 

meget hurtigt og uden ændringer.

ØKONOMI

ISRRTs økonomi blev et debatpunkt. Der 

forventes et underskud på 31.236 £ for 

regnskabsåret 2016, noget af under-

skuddet kan forklares med at ISRRT skal 

have ny generaldirektør, og der ar afsat 

penge til support i en indkøringsperiode. 

Desuden er ISRRT også påvirket af Brexit, 

værdien og udbyttet af investeringerne 

er faldet 10%, selv om ISRRT altid inve-

sterer konservativt. Radiograf Rådets 

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

23rd EACRT & 51st KRTA Annual Meeting

www.isrrt2016.kr

WORLD CONGRESS
19th ISRRT

kontingent til ISRRT er i 2016, 3.333 kr. så 

kontingentindtægterne er ikke det ene-

ste der bidrager til ISRRT’s økonomi. Der 

er også fonde der bidrager til konkrete 

projekter, f.eks. uddannelse af radiogra-

fer i Afrika eller det tidligere Østeuropa. 

Dertil kommer så afkastet af de investe-

ringer, der er fortaget gennem årene.

Der blev nedsat en gruppe med en re-

præsentant fra hver region, der sammen 

med kassereren skal komme med forslag/ 

idéer til, hvordan økonomien sikres frem-

adrettet.

Der var desuden et suppleringsvalg til 

bestyrelsen for Afrika-Europa regionen, 

og det blev Radiograf Rådets kandidat 

der blev valgt ind. Vi siger tillykke til Bodil 

Andersson fra Sverige. 

To nye lande blev optaget, det var Malawi 

og den Demokratiske republik Congo.

Den næste verdenskongres bliver i Trini-

dad & Tobacco 12-15. april 2018.
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INSPIRATION FRA HELE VERDEN
ISRRT i Seoul 2016

Af klinisk uddannelsesansvarlig Radiograf Maj Grevy Ejstrup Bispebjerg & Frederiksberg Hospitaler  
og klinisk uddannelsesansvarlig Radiograf Peter Butty Næstved Sygehus

Vores oplevelse af ISRRT kongressen er at det bestemt er en 

kongres, som vi vil anbefale til andre Radiografer at deltage i. 

Det er til forskel fra RSNA & ECR en ”lille” kongres som kun er 

for Radiografer og ”Radiological Technologists”.

Det betyder at man får netværket en hel 

del mere med Radiografer fra hele ver-

den. Man møder de samme radiografer 

til foredrag, kongresmiddage mm, og får 

her udvekslet erfaringer om hvordan der 

bl.a. uddannes Radiografer i andre lande. 

Den erfaring, som vi bl.a. har fået, er at 

når man deltager på ISRRT, så skal man 

tænke sig om, hvor i verden den ligger, 

da placeringen i Seoul betød at der var 

rigtig mange foredragsholdere der præ-

senterede på kongressen, hvor deres 

engelskkundskaber desværre ikke er så 

gode.

Vi blev hurtigt gode til at spotte, hvilke 

lande foredragsholderene kom fra, og 

hvor vi kunne forvente at de kunne tale 

forståeligt engelsk. Som uddannelses-

ansvarlige valgte vi en del foredrag, som 

omhandlede uddannelse og her hørte vi 

bl.a. om studerendes forståelse af at 

være ”gammel” og hvor de blev iført en 

dragt, som g jorde dem tungere, så de på 

egen krop, kunne prøve, hvor svært det 

kan være at mobilisere sig, når man er 

træt, med stive led og ikke har så meget 

muskelmasse. 

PARISANGREBET

Ligeledes hørte vi et meget interessant 

foredrag om Virtual Medical Coaching, 

som er et Virtual Reality program, hvor 

man fx som studerende kan positionere 

og se hvad der sker med vores billeder, 

når vi fx ændrer på kV & mAs. Vi afprø-

vede ligeledes programmet og selv om 

Peter var noget skeptisk over for det, så 

blev han også meget positiv overrasket 

over hvor livagtigt det var. Man kan se 

mere om programmet på: http://virtual-

medicalcoaching.com/ 

Men det foredrag, som nok har sat de 

mest markante spor, var et foredrag 

af Philippe Gerson, som er ISRRT Board 

Member og leder af Radiologisk Afdeling 

på Hotel Dieu Hospital i Paris. Hospita-

let har i mange år spillet en central rolle 

i forbindelse med diverse terrorangreb i 

Paris, senest i forbindelse med terror-

angrebet efteråret 2015. Philippe for-

talte om, hvordan de var med til at un-

dersøge skudofre, men desværre også de 

ofre, som ikke overlevede terrorangrebet. 

Her viste han hvordan de scannede de 

døde, liggende i en sort ”Body back”. Og på 

CT-Scoutet, kunne man se at ofret havde 

høje hæle på.

Han viste røntgenbilleder og scanninger 

af patienter, som var blevet skudt og det 

var nogle meget voldsomme billeder. Men 

trods det triste emne, formåede Philipe 

Gerson, at holde foredraget på en sober 

måde, og med et lille smil.

PRODUKTION

Vi var også på Hospitalsbesøg til Sam-

sung Medical Center, og her forventede 

vi nok at se et top moderne og super 

indrettet hospital. Deres Cancer center, 

som kun var 5-6 år gammelt var bygget i 

en gang billig krydsfiner i BIVA-kvalitet og 

det var allerede begyndt at skalle i flere 

hjørnerne. Der var slet ingen dagslys i 

nogen af rummene og det var indrettet 

i brune og grå ”farver”. Selv om det var 

et Samsung hospital, så havde de kun ét 

Samsung DR-rum, som til gengæld også 

var helt nyt og indrettet i lyse farver. Og 

så havde de lige fået leveret 2 helt nye 

Samsung mobile apparater, i anledning af 

at vi skulle komme på besøg. Hospitalet 

var delt op i Cancer Center, som var den 

nye tilbygning, en Hovedbygningen, som 

var af ældre dato og så et Proton Center, 

med en Proton Scanner.  De udførte 8000 

undersøgelser om dagen – og der er ikke 

et nul for meget på, selv om man vil tro 

det. De havde fx 9 CT-scannere, hvor de 

havde 800 patienter om dagen, fra 7:30-

21:00. Kvinderne var klædt i Gammel Rosa 

Uniform og mændene var klædt i en blå 

uniform – så man var ikke i tvivl om hvem 

der var hvem.

I 2020 afholdes ISRRT i Dublin og vi vil be-

stemt anbefale andre Radiografer at del-

tage her. Og det at kongressen afholdes 

i Europa, tænker vi kun vil højne standar-

den på kongressen. 

Så vi håber vi ses i Dublin 2020.

Philippe Gerson.

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

23rd EACRT & 51st KRTA Annual Meeting

www.isrrt2016.kr

WORLD CONGRESS
19th ISRRT
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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 ar-
bejdsgang for sundhedspersonalet og mere tid til patienten.

Besøg www.radiology.bayer.com eller kontakte Ina Wettendorff, ina.wettendorff@bayer.com, og lær mere!

Clear Direction. From Diagnosis to Care.

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

23rd EACRT & 51st KRTA Annual Meeting

www.isrrt2016.kr

WORLD CONGRESS
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STUDIE REJSER ATTER KRITIK AF 
    BRYSTKRÆFTSCREENING

men kritikken møder modstand

Den Danske Brystkræftgruppe afviser nyt studie af mammografiscreening. 

”Undersøgelsen er kritisabel på meget væsentlige punkter,” siger formanden 

til Dagens Medicin.

Screening for bryst-

kræft gør mere skade 

en gavn, og mange kvin-

der behandles for bryst-

kræft, der aldrig vil komme til at 

true deres helbred.

Det viser et nye studie offentligg jort i New 

England Journal of Medicine, der – ligesom 

flere tidligere undersøgelser – sår tvivl om 

effekten af mammografiscreening.

Studiet er baseres på data fra to perioder, 

1975 til 1979, hvor mammografi endnu ikke 

var udbredt, og 2000 til 2002, hvor mam-

mografi ofte bruges. Ifølge forskerne fører 

brugen af mammografi til, at flere kvinder 

diagnosticeres og behandles for ellers 

ufarlige tumorer og kun få liv reddes.

Studiet får dog ikke formanden for den 

Den Danske Brystkræftgruppe, DBCG, 

Professor, overlæge, dr.med. ved Aarhus 

Universitetshospital, Peer Christiansen, til 

at anbefale nye retningslinjer herhjemme.

”Mammografiscreening er en gevinst for 

samfundet, og den enkelte patient, der 

får diagnosen stillet på et tidligere tids-

punkt, har en klar fordel af dette både med 

hensyn til risikoen for at dø af sygdom-

men og i forhold til at få betydelige gener 

af behandlingen,” siger Peer Christiansen, 

formand for Dansk Brystkræftgruppe. 

”Undersøgelsen er kritisabel på meget 

væsentlige punkter, og i mine øjne kan dens 

konklusioner, at mammografiscreening har 

ledt til en meget betydelig overdiagnostik 

af brystkræft, og at den kun har haft en 

meget begrænset effekt på dødelighe-

den, ikke tages for pålydende,” siger han.

SCREENING LEVER IKKE OP TIL 
FORVENTNINGERNE

En af de stærkeste kritikere af mam-

mografiscreeringsprogrammerne er 

seniorforsker Karsten Juhl Jørgensen fra 

Cochrane Instituttet på Rigshospitalet.

Han har i flere år har udtalt sig kritisk om 

mammografi, og det nye studie bekræf-

ter hans holdning.

”Hovedproblemet nu er ikke længere 

videnskabeligt, det er politisk. Det vil 

kræve ekstraordinært politisk mod at gå 

imod de stærke patientorganisationer 

og faglige kæpheste,” siger Karsten Juhl 

Jørgensen. 

Han kalder studiet i New England Journal 

of Medicine ét i en lang række af artikler, 

der bekræfter, at de gavnlige effekter 

af mammografiscreening er langt mindre 

end håbet.

”Studiet viser, at det er tvivlsomt, om den 

grundlæggende mekanisme bag scree-

ning om færre tumorer i sene stadier 

grundet tidligere diagnose, virker.” siger 

Karsten Juhl Jørgensen, der mener, at de 

ressourcer, der bruges på screening kan 

anvendes bedre andre steder.

SCREENINGER SKAL FORTSÆTTE

Hos DBCG er man til trods for undersø-

gelserne generelt positive overfor det 

danske mammografiscreeningsprogram, 

som blev indført i 2008.

Det er endnu for tidligt at evaluere den 

samlede effekt på brystkræftdødelig-

heden ud fra dette program, men Peer 

Christiansen peger på, at undersøgelser 

af effekten af den mammografiscreening, 

der i starten af 1990’erne blev indført i 

København og på Fyn, viser, at dødelighe-

den blandt brystkræftpatienter er faldet 

i de områder.

”Indsatsen har nedsat dødeligheden af 

brystkræft i de pågældende områder med 

omkring 25 pct. sammenlignet med resten 

af landet, hvor screening ikke blev tilbudt. 

Dette resultat er i overensstemmelse 

med internationale erfaringer,” siger han.

”Det vil være et stort tilbageskridt for 

danske kvinder med brystkræft, hvis 

screeningen bliver stoppet. Vi har des-

værre i Danmark haft dårligere behand-

lingsresultater på brystkræftområdet 

sammenlignet med f.eks. de andre nordiske 

lande, og vi har vist, at denne forskel beror 

på, at hos en dansk kvinde med bryst-

kræft har sygdommen været mere frem-

skreden. Dette har screeningen rettet op 

på, men stoppes screeningen, vil vi igen 

blive stillet dårligere,” siger Peer Christi-

ansen, der også henviser til, at effekten af 

screening også kan evalueres på et fald i 

antallet af patienter med mere fremskre-

den brystkræft i befolkningen. 

Der er således ingen planer om at stoppe 

screeningsprogrammet i Danmark på 

baggrund af den nye undersøgelse. 

Kilde:�Dagens�Medicin.
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RSD ÅBENT  
BESTYRELSES-
MØDE
Den 10. oktober 2016 afholdte vi 

vores årlige åbne bestyrelses-

møde. Hvor der var en stude-

rende fra Metropol der mødte 

op. Han fik en kort præsentation 

fra RSD bestyrelse samt Troels 

Jeppsen og Erik Roland fra Ra-

diograf Rådet. Herefter fulgte 

en gennemgang af det åbne 

bestyrelsesmødes program, og 

efterfølgende var ordet frit.  

Jeg vil fra bestyrelsens side, 

sige endnu en gang tak fordi du 

mødte op. Vi er rigtig glade for 

dit engagement! 

Charlotte�Simony��

RSD�Formand�

VIS DIN SKOLE 
FREM 
På alle tre skoler støder vi ofte 

på spørgsmålene; ”Hvordan er 

jeres skole? Hvordan ser jeres 

skole ud? Er det rigtigt at I 

har…”.  

Herved får du muligheden, for 

at beskrive og vise din skole. Du 

kan evt. vælge at vise det sejeste 

studierum, fredagsbaren, cykel-

parkeringen, undervisningsloka-

let eller andet frem, og beskrive 

de bedste ting ved din skole. Det 

er helt op til jer at bedømme, 

hvad der gør netop jeres skole 

speciel.

KONKURRENCE 
Herunder kan i se de bud, der er 

kommet ind på ”månedens …”. Det 

er 4 radiografstuderende, som er 

g jort anonyme indtil afstemningen 

er afsluttet. Du kan stemme på din 

favorit indtil den 2. december. For at 

din stemme er gyldig, kræver det at:

1. Du skal være radiografstude-

rende eller uddannet radiograf 

2. Du er medlem af radiograf rådet

3. Været medlem/meldt ind senest 

30. nov. 2016 

De tre vindere skal være opmærk-

somme på, at der vil blive taget et 

billede af dem, stående med deres 

præmie. 

Hvor de efterfølgende vil blive bedt 

om en lille udtalelse. Du kan stemme 

på din favorit via vores Facebook 

side eller over vores mail.

Ting radiografer aldrig siger: Ja Brian, selvføl-
gelig tror jeg på at du brækkede 5. metacarpus 
fordi du faldt.”

Hvad er radiografens 
yndlings bog?  
Det er 50 shades 
of Grey …”

”Hvad fik radiografen 
at spise i går aftes? 
Raster””

Her er et lille udpluk:
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ST U DIE SIDE N
http://www.radiograf.dk/studerende/
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2016KURSUSKALENDER
DATO SENEST 

TILMELDING TEMA STED ARRANGØR FOR YDERLIGERE
 INFORMATION PRIS

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/uddannelse-
og-karriere/dbio-kurser

2050 kr.

2017

10-13/5 2017 Se hjemmeside 6th ISFRI Congress
Odense 2017

(Retsmedicinsk) 
ISFRI www.isfri2017.com Se hjemmeside

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

1-2/6 2017 Først til mølle Landskonference
Radisson Blu Scandinavia 

Hotel, København
Radiograf Kurser

Claus Brix
Fagchef i Radiograf Rådet

claus@radiograf.dk

2.975 kr. for med-
lemmer (RSD-stud, 

rabat 1.475 kr)

31/10 -2/11-
2017

Slut september
Radiografikursus  

om børn
Rigshospitalet

Radiologisk afd
børnegruppe

Kommer senere Kommer senere

13-17/11-2018 Først til mølle MR kursus 3
Valby Kulturhus

Valgårdsvej 4, 2500 Valby
MR Center

Herlev Hospital
mrskolen@regionh.dk

tlf. 38682011
5751 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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ANNONCEBETINGELSER OG PRISER FOR 2017
REDAKTIONEL MÅLSÆTNING

At formidle viden om faglige og fagpolitiske emner til fremme af 

radiograffaglig udvikling og bevidsthed til gavn for radiografer og 

patienter.

LEVERING AF MATERIALE

Al materiale til radiografen skal leveres til redaktion@radiograf.dk, 

i et højtopløseligt filformat, enten som pdf., eps., eller jpg.  Annon-

cer skal overholde bladets annonceformat og mærkes med korrekt 

formatbetegenelse. 

Kræver det indsendte materiale yderligere opsætning for at kunne 

indgå i radiografens design, vil der automatisk blive pålagt et op-

sætningsgebyr på 500 kr.

DEADLINE

Deadline for indlevering af materiale til Radiografen er den sidste 

hverdag i måneden før en given udgivelse.

OPSÆTNING

Redaktionen kan, mod et gebyr på 500 kr., hjælpe med opsætnin-

gen af annoncer til både blad og web. Det vil stadig være op til 

annoncøren at levere fyldestgørende tekst – og billedmateriale, 

samt evt. logo.

BETINGELSER

Udgiver forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der af redaktionen 

vurderes til ikke at leve op til bladets grafiske standart, være i strid 

med redaktionen vision for bladet, eller ikke er endelig godkendt af 

redaktionen inden deadline. 

Kan en annonce forveksles med en redaktionel tekst, forbeholder 

redaktionen sig ret til at forsyne annoncen med ordet ”annonce”. 

Må en aftalt annonce udgå af produktion som følge af overskridelse 

af den, i produktionsplanen angivende deadline for den pågældende 

udgivelse, hæfter annoncøren for det fulde beløb. Samme forhold 

gælder også i tilfælde af, at der er aftalt en alternativ senere dead-

line med redaktionen.

Annoncører kan frit tilbagekalde en booket annonceplads inden 

deadline for den pågældende udgivelse. Ønsker annoncøren at 

tilbagekalde en booket annonce efter deadline er overskredet for 

den pågældende udgivelse, hæfter annoncøren for annoncens fulde 

beløb. 

BETALING

Alle priser er i DKK og oplyses eks. moms 

Kommercielle 1/1 –kant 1/1 ½-tvær ½ høj 1/3 1/4

Pris eks. moms 8.634,- 8.634,- 4.274,- 4.317,- 2.878,- -

Stilling 1/1 –kant 1/1 ½-tvær 1/4

Pris eks. moms 12.822,- - 6.411,- 6.411,- - 3.205,50,-

Regulering�dækker�inflation,�samt�stigning�i�produktionsomkostninger�for�tryk�og�materiale.

NETANNONCER

Alle stillingsannoncer bringes både i Radiografen og på Radiograf 

Rådets hjemmeside (en kopi af bladannoncen). Mod et tillæg på 

2.250 kr. kan der på hjemmesiden, ved samtidig annoncering i ra-

diografen, frit vælges blandt stillingsannonceformaterne.

Hvis man kun ønsker sin stillingsannonce på hjemmesiden, koster 

det en enhedspris på 5.500 kr. og der kan frit vælges format fra 

radiografens stillingsannoncer. 

Alle kursusannoncer bringes ligeledes både i Radiografen og på 

Radiograf Rådets hjemmeside (en kopi af bladannoncen).

ANNONCEPRISER

KOMMERCIELLE ANNONCER

1/1 side til kant
Format 210x297 mm

8.634 kr. 8.634 kr.

1/2 - tværformat
Format 186 ,6x132 mm

4.317 kr.

1/2 - højformat
Format 93,3x264,3 mm

4.317 kr.

1/3 side
Format 186,6x88 mm

2.878 kr.

STILLINGSANNONCER

1/1 side
Format 186,6x264,3 mm

12.822 kr.

1/2 - højformat
Format 93,3x264,3 mm

6.411 kr.

1/2 - tværformat
Format 186 ,6x132 mm

6.411 kr.

1/4 side
Format 132x93,3 mm

3.205,50 kr.
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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:

FoRmand
Charlotte Graungaard Falkvard 

T:. 2213 8620

E: charlotte@radiograf.dk

Medlem af  

tillidsrepræsentantudvalget

næstFoRmand
Christian Göttsch Hansen

T: 2231 2285

E: cagh@ucl.dk

Uddannelsesansvarlig

Region Hovedstaden:

RegionsFoRmand
Gladys Geertsen

T: 2245 2286

E: gladys.geertsen@gmail.com

Arbejdsmiljøansvarlig 

Anette Rosenklint

T: 2065 4848

E:  anro@geh.regionh.dk

a.rosenklint@webspeed.dk 

Eva Holst

T: 5126 79 19

E: jaeh@post.tele.dk

Region syddanmark:

RegionsFoRmand
Lars Vagn Jensen

T: 6617 6682

E: larsjensen@radiograf.dk

Formand for  

tillidsrepræsentantudvalget 

Johnny Jensen

T: 4042 4535 

E: johnny@dsa-net.dk

Region sjælland:

RegionsFoRmand
Kit Siebken Heinze

T: 3055 1155

E: kshi@regionsjaelland.dk

Region midtjylland:

RegionsFoRmand
Christina Bagge Thisted-Høeg

T: 5192 2483

E: chrithis@rm.dk

Region nordjylland:

RegionsFoRmand
Susanne Kornbeck Thomsen

T: 3028 9220

E: skt@rn.dk

 
Rsd’s (studerendes) repræsentant:

FoRmand  FoR  Rsd
Mia Hald

T: 4236 6584

E: frk.hald@gmail.com 

H. C. Ørstedsvej 70, 2. sal,  

1879 Frederiksberg C

T: 3537 4339, F: 3537 4342,  

Giro: 2 22 35 03 

E: kontakt@radiograf.dk 

www.radiograf.dk

Faglige konsulenteR
Erik Roland  

T: 3537 4339

M: 2281 1182

E: roland@radiograf.dk

 

Michael Dreyer  

T: 3537 4339

M: 4236 7292

E: michael@radiograf.dk

FagCHeF
Claus Brix

T: 3537 4339

M: 5337 3806

E: claus@radiograf.dk

sekRetæR
Jeanette Fischer

T: 3537 4339

M: 4050 8003

E: jeanette@radiograf.dk

kommunikationskonsulent
Troels Jeppesen

T: 3537 4339

M: 2214 2414

E: troels@radiograf.dk

Radiograf Rådets kontor:

Charlotte Simony Pedersen

T: 53 25 79 00

E: pedersen230@gmail.com

christian@radiograf.dk
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