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FORMANDEN HAR ORDET

Årets sidste leder er skrevet af Radiograf Rådets næstformand Christian
Gøttsch Hansen, der gennem de seneste snart 10 år har varetaget posten med
frikøb 1 dag om ugen og pr. 1. november midlertidigt er næstformand på fuld tid.
Indtil 1. november var Christian undervisende radiograf på UCL, hvor han gennem 16 år har undervist i stort set alle fag på radiografuddannelsen. Christian har
samtidig fungeret som TR for underviserne på Bioanalytiker- og Radiografuddannelsen, og er i denne funktion indgået i alle relevante MED-udvalg på UCL.

PERMANENT
SAMTYKKE

Så kom tiden hvor Radiograf Rådets
Hovedbestyrelse og Regionsbestyrelser blev klar til at udvide på det politiske
niveau, ved at gå fra en fuldtids formand
til et fuldtids formandskab. Vi vil full time
være med til at varetage, kvalificere og
tydeligøre radiografernes rolle og dermed jeres interesser i en sundhedspolitisk dagsorden, der ustandselig stiller
flere og flere komplekse udfordringer til
jer som sundhedsprofessionelle. Udfordringer der fordrer, at vi som Radiograf
Rådet i de politiske systemer deltager
aktivt i fora, der på den ene eller anden
måde får konsekvenser for jer, og i sidste
ende de borgere, der kommer i kontakt
med sundhedsvæsenet.
Det er fx på det uddannelsespolitiske

område, hvor radiografen af i morgen ikke
bare skal kunne forholde sig til sit eget
virke, men også til andre sundhedsprofessionelle. Det kan være tværfagligt i
den tætte relation omkring patienterne,
men fremadrettet også tværsektorielt. Grænserne mellem hvem der gør
hvad, som vi kender dem i dag, bliver mere
og mere flydende og skaber mulighed
for fortolkning og dermed også misforståelser. Dette kan ses når Sundheds- og Ældreministeriet, det tidligere
Sundhedsministerium, kommer med et
ændringsforslag til Sundhedsloven, der
blandt andet, under forældres samtykke
til behandling af børn, åbner mulighed for,
at der kan gives et generelt og udtrykkeligt samtykke fra forældremyndighedens
indehaver. Et samtykke, som omfatter
fremtidige undersøgelser og behandlinger, der må betragtes som mindre
indgribende.
Lovforslagsændringen tager sit afsæt
i den kommunale tandpleje og hos den
kommunale sundhedspleje, hvor det i en
vis udstrækning vel kan ses som et forsøg
på at gøre behandlingsforløb mere glidende og effektivt.
Men hvad kunne en tilsvarende ændring
betyde på landets radiologiske afdelinger? Kan man forestille sig en fremtid,
hvor børn undersøges uden at forældrene har givet sit samtykke til hver enkelt undersøgelse i et behandlingsforløb,

hvis bare den undersøgelse radiografen
udfører, er ”mindre indgribende”?
Betyder det så at forældrene og barnet
ikke længere behøves at informeres dels
om undersøgelsens formål og eventuelle
komplikationer, blot barnets behandling
indledes med den mest vidtrækkende
undersøgelse? Et dilemma der måske i
en fortravlet hverdag vil kunne presse
radiografen til at udføre en dosistung undersøgelse som førstevalg, fremfor andre typer af undersøgelser, der er mere
strålehygiejnisk skånsomme for barnet.
Hvis det vel at mærke efterfølgende vil
betyde at barnet eller dets forældre ikke
behøver at blive informeret til hver supplerende undersøgelse, da samtykket er
givet permanent. I lovforslagsændringen
er der argumenteret med, at forsøget
har muligg jort undersøgelse af patienter,
der normalt er svære at få i behandling
på grund af ressourcesvage forældre.
Men hvor går grænsen for patientens ret
til at sige fra?
Dette eksempel var blot for at vise, hvor
vidtrækkende lovforslag kan blive – tilsigtet eller utilsigtet – og hvorfor det er
vigtigt, at vi i Radiograf Rådet skærper
opmærksomheden og holder fingeren på
pulsen.
Glædelig jul og godt nytår.
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KORT NYT
ER DU MED I ET PROJEKT SOM KAN
VINDE DIGATILISERINGSPRISEN?
Digitaliseringsprisen øger opmærksomheden på succesfulde og værdiskabende Digitaliseringsinitiativer i den offentlige sektor. Ved at præmiere konkrete projekter belønner
prisen foregangseksempler, der gavner samfund og borgere, eksempler som inspirerer
andre til nye visioner og initiativer.
- hvornår er et projekt modent til tilmelding
Der er altså tale om projekter, digitale services og løsninger, som er udviklet. Normalt vil det være løsninger,
som er i sin første fase af ibrugtagningen. Men der er
altså ikke tale om en ide eller idekonkurrence. Vi skal
kunne se og tale om erfarede effekter. Om
det er årelange erfaringer eller korterevarende er lidt forskelligt.
Christian Ohm,
Head of Public Affairs, KMD

OUH FÅR NYESTE UDSTYR TIL
KRÆFTBEHANDLING
Odense Universitetshospital bliver et af de første steder i verden, der får mulighed for
at tilbyde kræftpatienter strålebehandling i en MR-accelerator. Forventningen er, at
MR-acceleratoren vil give patienterne mere præcis strålebehandling, færre bivirkninger
og bedre mulighed for helbredelse.
Region Syddanmark har nu underskrevet en aftale om køb af en MR-accelerator
til Odense Universitetshospital (OUH) til en samlet anskaffelsessum på 60 millioner
kroner. Der blev afsat midler til acceleratoren i budgettet for 2017, og købet blev
endelig godkendt af regionsrådet på et møde mandag 24. oktober 2016.

SKAL DU ARBEJDE
JUL OG NYTÅR?
Det havde vi åbenbart ikke i sidste nummer, da der havde sneget sig en lille fejl
ind vedr. Juledag og Nytårsdag. Så vi
prøver igen.
Når der forekommer en søgnehelligdag
(det vil sige en helligdag, der ikke er en
søndag), skal antallet af timer, der kan
tjenesteplanlægges i mødeplanperioden/
normperioden nedskrives med
7,4 timer for fuldtidsansatte. For
deltidsansatte 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 søgnehelligdag
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, men er
at betegne som arbejde på søgnehelligdage, da de ikke altid falder på søndage.
Normtimeregnskabet nedskrives derfor
svarende til ansættelsesbrøken for alle
ansatte.
2. juledag 26. december 2016:
2. juledag falder på en hverdag og er
søgnehelligdag. Normtimeregnskabet skal
derfor nedskrives svarende til ansættelsesbrøken 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. Normtimeregnskabet skal ikke nedskrives (fordi den 31.
december ikke ligestilles med en søgnehelligdag), og der gives ikke erstatningsfri
for at arbejde efter klokken 12. Efter midnat er det søndag (og nytårsdag).
Er du i tvivl? Spørg din tillidsrepræsentant eller se arbejdstidsaftalen på
radiograf.dk.
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SELVSTÆNDIGE OG
PRIVATANSATTE KAN FÅ
PENSIONSOPSPARING I PKA
Er du privatansat eller selvstændig, så kan du som noget nye få pension i Pensionskassen for Sygeplejersker og
Lægesekretærer, der administreres af PKA. Dermed kan
du - ligesom OK-ansatte - blive en del af PKA-fællesskabet
sammen med 275.000 medlemmer, som fortrinsvis er ansat
inden for social- og sundhedsområdet.
Pension og forsikringer: Du kan vælge
at få den samme pensionsordning som
OK-ansatte. Her får du bl.a. livsvarig
alderspension og en række forsikringer ved sygdom og dødsfald.
Minimumsindbetalingen er 975 kr.
om måneden.
KOM GODT I GANG
Du starter din opsparing ved at udfylde
og sende en blanket til PKA. Du kan
læse mere om dine muligheder og hente
blanketten på pka.dk/pkaprivat. Har du
yderligere spørgsmål, så kan du ringe til
PKA på 3945 4540.

Mobile DR

Du skal være medlem af Radiograf Rådet
for at blive medlem af pensionskassen.

L e t o g u Lt r a k o m pa k t
røntgensystem

FÅ ADGANG TIL FTF’S ONLINESKOLE
Radiograf Rådet har indgået en aftale med FTF, så
vi nu kan tilbyde dig kurser via FTF's onlineskole. Det
har vi g jort for at kunne give dig ekstra værdi for
dit kontingent og en mulighed for at styrke dine
IT-kompetencer.
Læse mere på www.radiograf.dk.
•
•
•
•
•

Adobe
Projektledelse & Økonomi
Sociale Medier
Google Docs Kurser
MS Office
- 365 online
- 2010 Kurser
- 2007 Kurser

• Windows Kurser

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
www.santax.com

Santax Medico A/S
Bredskifte Allé 11 | 8210 Århus V
Produktionsvej 3 | 2600 Glostrup
Tel: 7013 3020 | www.santax.com
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Billedet
rummer
selvsagt
en del
anatomi

Fodboldkampen
mellem studerende
og undervisere er der
også blevet plads til.

Scanning af barn og omsorgsfulde
radiografer

Gamle
glasbilleder indgår
også i det
samlede
værk
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Scanning
af barn og
omsorgsfulde radiografer

Fysikundervisning
ved Claus Outsen,
ifølge Steen selv.

Den 18. november var der indvielse af UCL’s radiografiske
læringslaboratorier og af et hovedværk i Steen Schacks
kunstneriske virke.
Af Michael Dreyer

et skete med deltagelse af
ledelse, studerende, undervisere, leverandører og andre
med berøring til profession
og uddannelse, herunder også
– selvfølgelig – repræsentanter fra
Radiograf Rådet.

Wien med
ECR og - i
særdeleshed Café Hawelka
har en central
plads, også på
billedet.

Lokalerne og det nye læringsmiljø tog
sig lyst og lækkert ud i den regnfulde
novemberkulde, med alt hvad der
skal til af udstyr og modaliteter. Der
er tale om et noget nært komplet
laboratorium, med både MR-scanner
(endnu kun ekstremiteter), CT scanner, konventionel røntgen og ultralydsrum. Og med hvad der hører af
fantomer og måleapparatur.
Læringslaboratorierne giver de
studerende optimale muligheder for
at dykke ned i radiografien og forbe-

rede sig bedst muligt til arbejdet med
patienter. Og netop det, at dykke ned
i radiografien gør også Steens store
værk.
Kunstværket er en mosaik af farvemættede malerier og collager,18 styk i
alt med motiver knyttet til den radiografiske profession og uddannelse.
De kan ses som et samlet værk, men
som publikum kan man også gå på
opdagelse i det enkelte billede og finde
både sjove og indsigtsfulde detaljer,
som I som læsere kan få et lille indblik
i, på opslaget.

UMIDDELBART I BRUG
Det var en stolt uddannelseschef, der
bød velkommen til indvielse og kunstafsløring. Marianne Gellert Olesen beskrev bygningen som et unikt læringsrum med højteknologiske laboratorier.
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›

›
De studerende har for længst taget faciliteterne i brug. Det g jorde de så såre, der
var strøm på teknikken og hul igennem til
nettet. Selv under indvielsen var der studerende, der arbejdede ved MR scanneren.
– Bygningen er indrettet med blik for, at
grupper af studerende skal kunne følge
scanninger og røntgenfotograferinger på
nærmeste hold uden at udsætte sig selv for
sundhedsfare, fortæller Marianne Gellert.
Marianne Gellert takkede de mange aktører der har andel i, at idéen om et moderne
læringscenter er fastholdt og realiseret.
Der var en særlig tak til rektor Erik Knudsen,
som fra begyndelsen kunne se mulighederne
i at skabe et radiografisk univers i UCL.
– Sammen med den øvrige ledelse har Erik
Knudsen været lydhør og forstået, at gode

professionsrettede læringsfaciliteter
er afgørende for uddannelsen af kompetente dimittender.

EN LANG REJSE
Indvielsen er afslutningen på en lang rejse
for radiografuddannelsen, fastslog rektor Erik Knudsen.
– At det ikke lykkedes at få alle campusbygninger helt færdige til tiden, tager
ikke glæden fra at stå her i spritnye
rammer som et symbol på en afsluttet
uddannelsesrejse – fra mesterlære til
professionsbachelor og fra en mere traditionel uddannelse til en højteknologisk
uddannelse.
Med indvielsen bindes samtidig en sløjfe
på en rejse, hvor Steen Schack har været
en central aktør. Som en af landets første radiografer har han spillet en central

rolle i at udvikle professionen, uddannelsen og tilhørende organisationer.
Som uddannelsens rektor var Steen
Schack med til at skabe grundlaget for, at
uddannelsen er på omdrejningshøjde med
den teknologiske udvikling.
Steen Schack udtrykte i sin tale glæde
over at have fået udsmykningsopgaven.
Han opfordrede studerende og medarbejdere til at gå på jagt efter detaljer i de
18 billeder. En opfordring vi hermed giver
videre.
Med professionskasketten på glædede
Steen Schack sig som alle andre tilstedværende over de nye rammer for uddannelsen i UCL Campus Odense.
Og direkte henvendt til Erik Knudsen lød
det: ‘Du holdt ord. I har skabt et fyrtårn.’

Steen Schack er kunstneren bag ”Radiografiens Univers”
Radiografi og kunst har altid gået hånd i

PACS som en central læringsplatform.

hånd for Steen Schak. I sine unge år gik

l sin tid som studierektor deltog han i

han først på Det Fynske Kunstakademi i

flere uddannelsesreformer og indgik i

to år, men siden valgte han radlografien

arbejdet for den skelsættende ændring,

som profession.

hvor uddannelsen ændrede status fra

Han blev færdiguddannet i 1972 og
blev ansat som Danmarks første 1.
radiograf i det kardiovaskulære afsnit

en mesterlæreruddannelse til en professionsbachelor i Radiografi.
Sideløbende med sit lederjob opbyg-

på OUH, hvor han var med til at udvikle

gede han især i de seneste 20 år sin

koronararterieografier i Danmark. Der-

i ind- og udland velkendte og anmel-

næst blev han underviser og sidenhen

derroste stil inden for abstrakt kunst.

leder og studierektor på Radiografsko-

Steen Schak er blevet antaget på flere

len i Odense.

censurerede udstillinger.

Steen Schak har haft stor betydning

"Radiografiens Univers" er sammen-

for radiografuddannelsen både lokalt og

sat af 18 billeder som et udtryk for, at

nationalt. Uddannelsens underviserne

pixels er en central del af radiografens

og studerende har altid stået ham

digitale hverdag. Hvert billede visualise-

meget nær, og han lagde mange kræfter

rer og symboliserer glimt af radiogra-

i opbygningen af et godt læringsmiljø.

fien. Maleriet skal inspirere til at gå på

Han var drivkraften bag indførslen af

opdagelse i radiografiens univers, hvor

studieture og ideen med opbygning af

det trænede øje vil finde mange detaljer

læringslaboratorier med integration af

og radiografiske finurligheder.
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DA BJARNE VAR
I PRAKTIK SOM
RADIOGRAF
I vores husstand leger vi os igennem
mange hverdagsting. Vækkeuret ringer kl.
5.40 og der skal både barn og voksen op
for at nå alt i en travl hverdag.
Som mange andre har Albert masser af
bamser, og vi har derfor en aftale om at
én må komme med i børnehave ad gangen. Denne decembermorgen gik snakken
som sædvanlig på, hvem der var det heldige plysdyr, som kom gennem nåleøjet og
måtte komme med i børnehaven.
Albert har et par favoritter og opløbet
stod i dag mellem Bjarne og Theodor Theodor er sidstankomne i flokken og han
fik æren af at komme hen og lege med alle
de andre børn. Bjarne, en sød brun hund,
var lidt slukøret men kun et kort øjeblik
for der, klokken 6 i morges, lyste øjnene
på Albert op, ingen tvivl om der var en
genistreg på vej: ”Moooar så kan Bjarne
komme med dig på arbejde». Og sådan gik
det til, at Bjarne og jeg afleverede Albert
og Theodor i børnehaven og forsatte så
mor og hund afsted til arbejdet. For de
voksne læsere kan jeg godt afsløre, at jeg

Bjarne foran afdelingen

En lille historie, I
kan læse for jeres
børn, om hunden
Bjarne der fik en
dag i praktik på en
røntgenafdeling.
Af Christina Thisted-Høeg

ofte har haft sovende plysdyr i bilen tidligere, alt imens jeg passede arbejdsdagen.
Men når man er 4 år, så ved jeg også at
det er vildt sejt at høre om plysdyrenes
dag og alle deres narrestreger, så i dag
skulle de være anderledes. Bjarne hoppede i tasken og kom med indenfor i dag.
På arbejdet startede dagen med, at vi
skulle forberede os dagens undersøgelser, og der var også tid til at læse lidt
mails. Bjarne læste flittigt med - dog med
svingende interesse og han begyndte
hurtigt at være lidt rastløs og bjæffe
noget om vejret - ikke at det på denne
decemberdag var noget at skrive hjem
om, men udsigten fejler aldrig noget fra
Silkeslottet hvor jeg arbejder.
Til kaffepausen livede han lidt op, selvom
han var lidt skuffet over der kun var vand
til hundene. Han havde fundet den fedeste Batman-kop med kaffe, men måtte
aflevere den til en trængende radiograf
der påstod koppen var hans. Efter pausen
drønede han i vild fart ind til scanneren
- der var en blød pude som skulle prøves

Bjarne elsker
ris a la mande

af. Men da han hørte, det var til dem, der
var syge, hoppede han altså op på min
arm og forlangte at få et navneskilt på,
så vi ikke fejlagtigt tog billeder af ham.
Han fik lov at gøre klar og prøve at
trykke lidt på knapperne - altså selvfølgelig ikke mens der var patienter i scanneren, han har jo ikke fået den der autorisation endnu. Resten af dagen brugte
Bjarne på at holde øje med at arbejdet
forløb planmæssigt, tiltuske sig nus bag
øret fra søde forbipasserende kolleger
og spise den risalamande en kollega i et
svagt øjeblik havde sat lige ved siden af
ham.
På køreturen hjem var der ret roligt i bilen, Bjarne snorkede let og man fornemmede han drømte om dagens oplevelser
der lige skulle bearbejdes før han kom
hjem og skulle fortælle det hele til Albert
og Theodor. Albert synes det var fantastisk at Bjarne havde oplevet så meget,
og jeg er da kun lidt bekymret for om
der er en praktikant klar igen i morgen
tidligt, når vi skal ud af døren.

Bjarne scanner
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STUDIEOPHOLD
PÅ KING’S COLLEGE HOSPITAL LONDON
Af forskningsradiograf og Ph.d. studerende Malene Roland Pedersen, Vejle Røntgenafdeling – del af sygehus Lillebælt.

Alle Ph.d. studerende ved Syddansk Universitet bliver opfordret til at deltage i et fokuseret
forskningsophold hos udenlandske forskere eller forskningscentre. Men hvordan gør man nu
lige det, så det bliver meningsfyldt, lærerigt og interessant? I mit tilfælde skrev jeg en mail til
Professor Henrik Møller fra King’s College London, som er epidemiolog, og har bl.a. skrevet doktordisputats om testikel cancer. Dette resulterede i en mulighed for at udføre et mindre forskningsprojekt i London.

Epidemiologi handler om forekomst af
sygdomme og andre sundhedstilstande
hos befolkningen. Det kan f.eks. være at
beskrive hyppigheden af sygdomme over
tid eller på et specifikt tidspunkt. Men
det kan også handle om at analysere
forhold, der kan påvirke fordelingen af
sygdomsforekomst i befolkningen. Epi-

demiologi handler derfor om befolkning
eller grupper heraf, og ikke det enkelte
individ. Epidemiologi anvendes meget
indenfor forebyggende sundhed, men
benyttes også meget i den kliniske forskning. Indenfor epidemiologi studeres ofte
sygdomsforekomst på et specifikt tidspunkt (prævalens) eller over en bestemt
periode (incidens).
Professor Henrik Møller kontaktede sit
netværk for at finde relevante samarbejdspartnere, og i efteråret 2015 besøgte jeg
mulige samarbejdspartnere på forskellige
hospitaler i London, før vi besluttede hvor
forskningsprojekt skulle foregå.
I maj og juni 2016 startede mit ophold på
røntgenafdelingen King’s College Hospital.
King’s College hospital er beliggende i
området Denmark Hill i den sydlige del af
London. I daglig tale omtaltes hospitalet
som ”King’s” eller forkortet ”KCH”.

King’s College Hospital. Her bygges bl.a. et par
ekstra etager og en helikopter landingsplads.
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Projektet kom til at handle om ultralydsskanninger af mænd med mikroforkalkninger i testiklerne. Ved at benytte epidemiologi var det måske muligt at undersøge
sammenhæng mellem mikroforkalkninger,

Her ses jeg foran mit hjem nær Kings Cross
station.

socioøkonomisk status og etnicitet. Befolkningen i London består af mange folkeslag,
og især i den syglige del af London består
befolkningen af mange etniske grupper. King’s College Hospital er et optimalt
sted at undersøge hvilke etnicitetsgrupper som har den højeste risiko for at blive
diagnosticeret med mikroforkalkninger.

Overalt på hospitalsgangene
ses billeder af personale og patienter.
King’s College Hospital benytter også fundraising
til at få hospitals økonomien til at hænge sammen.

Ultralyd er den eneste modalitet som kan
diagnosticere mikroforkalkninger i testiklerne. Mikroforkalkninger ses som 1-3 mm
store højekkogene foci placeret tilfældigt i
testikel vævet. Mikroforkalkninger kan ikke
mærkes, og er typisk et tilfældigt fund ved
ultralydsskanning af scrotum. Vil du vide
mere om mikroforkalkninger henvises til
artiklen ”Testicular microlithiasis – er det
forstadie til cancer” i Radiografen 2015,
årgang 43, nr. 4 Maj, side 6-9.
Forskningsprojektet blev skabt i samarbejde med Professor Paul S. Sidhu, som er
radiolog og arbejder meget med ultralyd
på King’s røntgenafdeling. Han har i mange
år bl.a. forsket i mikroforkalkninger og
relationen til cancer. Professorer Paul
S. Sidhu er en meget anerkendt forsker,
og har publiceret utrolig meget indenfor
sygdomme i testiklerne og ultralyd. Han
kan bl.a. opleves her https://www.youtube.com/watch?v=dGwucyPGhCA. Han er
meget aktiv ved de internationale ultralydsorganisationer som f.eks. European
federation of societies for Ultrasound
in medicine and biology (EFSUMB) og
European Society of Urogenital Radiology
(ESUR).

Projektet blev vellykket, og vi inkluderede
over 1.000 patienter med mikroforkalkninger diagnosticeret med ultralyd (på 10
år har vi fundet 250 mænd med mikroforkalkninger i Vejle). Men hvordan finder
man informationer om hvilken etnicitetsgruppe den enkelte patient tilhører, når
studiet foregår retrospektivt? Det vil
sige at man ikke har mulighed for at se
eller tale med hver enkelt patient? I England indsamles utrolig mange oplysninger
om den enkelte patient. Der indsamles
bl.a. oplysninger om religion, etnicitet
og nærmeste pårørende. Så ved hjælp
af den elektroniske patient journal var
det muligt at indsamle informationer om
etnicitet.
Postnumrene i England er anderles opbygget end i Danmark. I England deler ca.
20-100 personer samme postnummer.
Det vil sige at ved hjælp af patientens
postnummer kan man via registre finde
hvilken socioøkonomisk gruppe patienten
tilhører. Typisk er næsten alle sygdomme
og risikofaktorer socialt skævt fordelt, og
oftest ikke til fordel for de lavere sociale
gruppe. Dette forskningsprojektet er en
lidt anderledes måde at kombinere radio-

Uniformer udleveres via denne Scrub automat. Adgangskortet skannes og ud kommer
der en uniform i den ønskede størrelse.

logiske og epidemiologiske forskningsmetoder. Men epidemiologi er vigtig indenfor
alle forskningsgenrer, og kan hjælpe med
at analysere både radiografiske og radiologiske problemstillinger på nye måder.
Projektet forventes at blive publiceret i et
internationalt tidsskrift i 2017.
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Her ses en banner placeret i forhallen på
King’s College Hospital. King’s College Hospitals værdigrundlag er g jort meget personlig
med personlige udsagn fra sygehus personalet om hvordan de vil efterleve værdigrundlagene.

Arbejdstiden i England er længere end vi
arbejdstiden på danske røntgenafdelinger, idet arbejdsugen er typisk 40 timer.
Personalet typiske møder f.eks. fra 9 til
17 eller 8 til 16. Radiografer/sonografer/
læger som ultralydsskanner bærer typisk
ikke uniform. De er alle meget nydelig
påklædt med habitbukser, hvid skjorte og
slips, og kvinderne bærer typisk kjole eller
nederdel. De fagpersoner som er ”meget” bevidste om hygiejne bærer desuden
også slipsenål, og rykker ærmerne lidt op.
Udføres der f.eks. finnålsbiopsi, så tages
en kittel over tøjet under proceduren.
Overalt på Kings’ College Hospital findes
der skilte og banner med udsagn fra
sundhedspersonalet om hvordan de vil
efterleve King’s College Hospitals værdigrundlag (se billede nr. 1). Der er også
skilte på væggene med patient udsagn
om deres oplevelse på King’s. King’s værdigrundlag er grundlagt af personalet,
og de går meget op i disse værdier. King’s
har også deres egen profil på Youtube,
som hedder ”King’s College Hospital NHS
foundation trust”. Her kan man se diverse
videoer om f.eks. King’s values, ombygning af hospitalet, guide til barselsophold
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King’s College Hospital forhal.

og meget meget mere. Om dette højner
patienttilfredsheden vides dog ikke! Men
det er meget illustrativt at se på.
Derudover er der også en del skilte som
opfordrer patienterne til at donerer
penge til hospitalets og dets forskningsfond. Fundraising er en vigtig del af hospitalets økonomi.
Jeg fik en kontorplads på Professor Paul
Sidhus kontor. Derudover kom der andre
forskere ind på kontoret et par gange
om ugen. Herunder den verdensberømte
Professor David Cosgrove. David Cosgrove er en pioner indenfor ultralyd. Han

er forfatter til utallige videnskabelige
artikler, og bliver stadigvæk inviteret som
key note speaker til kurser og kongresser
world wide – og det på trods af at han er
blevet en ældre herre på 78 år.

EFTERTANKER
Jeg havde et helt fantastisk ophold på
King’s, mødte en masse spændende og
fantastiske behjælpsomme fagpersoner,
men jeg er nu meget glad for at være
kommet hjem til min røntgenafdeling.
Endnu engang må jeg sande at det gamle
ordsprog ”ude godt men hjemme bedst”
er stadigvæk gældende.

UDF O R DR IN GE R

PÅ EUROPÆISK PLAN
EFRS’ (European Federation of Radiographers Societies) generalforsamling blev afholdt
I dagene 11. og 12. november 2016 på Malta. Der var repræsentanter fra 30 organisationer
i 24 lande, og 9 universiteter fra 7 lande.
Af Erik Roland

IGEN I ÅR har der i bestyrelsen været stor
aktivitet for at fremme radiografernes
synpunkter/interesser på europæisk plan.
Samarbejdsaftalen mellem EFRS og ESR
herunder den europæiske kongres ECR,
udløb juni 2016. Et punkt, der derfor havde
topprioritet for bestyrelserne i både EFRS
og ESR, var fornyelsen af denne samarbejdsaftale for de næste 3 år.
Den nye samarbejdsaftale bliver mere
detaljeret end den foregående, og det
forventes at samarbejdsaftalen vil blive
færdig på et møde den 17. november.
Dette samarbejde vil fortsætte med at
styrke positionen for vores fag, gøre radiografer endnu mere synlige på ECR og
sikre et topprogram med høj kvalitet for
radiograferne.

SVÆR START
Den siddende bestyrelse fik ikke den bedste start på denne periode. Umiddelbart
efter sidste års generalforsamling gik
formanden af, og kort tid efter fratrådte
endnu et bestyrelsesmedlem. Dette var
selvsagt ikke en holdbar situation, da det
er i bestyrelsen, det meste af arbejdet
foregår. Når der mangler to bestyrelsesmedlemmer, så bliver det en meget stor

opgave, der bliver pålagt den resterende
del af bestyrelsen.
Bestyrelsen blev suppleret op, og den
daværende næstformand blev formand.
Det var Haakon Hjemly fra Norsk Radiograf Forbund. Denne afgang af formanden og et bestyrelsesmedlem i utide,
synligg jorde en mangel i de eksisterende
vedtægter. Derfor havde de nordiske
lande fremsendt ændringsforslag til de
eksisterende vedtægter, der nu af bestyrelsen sammen med andre ændringer vil
blive indarbejdet i de nye vedtægter.
Økonomien for EFRS er også et fokuspunkt, aktiviteterne er stigende, hvilket
betyder flere rejseudgifter til bestyrelsen og mere arbejde til Generalsekretæren, (der er den eneste der bliver lønnet)
som allerede har rigeligt at gøre med det
nuværende aktivitetsniveau.

AKTIVITETER
Lige nu kan der ikke forventes at der
kommer flere medlemslande i EFRS. De
lande, der ikke er repræsenteret, har ikke
en organisation for radiografer i landet.
Det er primært nogle af de østeuropæiske lande, som har dén udfordring.

Derfor bliver EFRS nødt til at se på flere
muligheder for indtægter eller nedsætte
aktivitetsniveauet. den mest fremherskende opfattelse var, at det sidstnævnte er ikke en mulighed, hvis EFRS
fortsat skal være en troværdig samarbejdspartner for de europæiske organisationer, og også vil være en effektiv organisation, der arbejder for radiografers
synspunkter på en europæisk dagsorden.
På baggrund at debatten på generalforsamlingen vil bestyrelsen fremlægge en
plan for økonomi og aktiviteter på den
næste generalforsamling.
EFRS gør, hvad der er muligt for at hjælpe
de lande, der endnu ikke har en organisation for radiografer, med at få etableret
en organisation.
7 uddannelsessteder søgte om optagelse
af uddannelsessektionen i EFRS. Der var
3 fra England og desuden Finland, Frankrig, Italien og Portugal med hvert et uddannelsessted. De blev alle optaget.
Næste generalforsamling bliver afholdt i
Madrid den 10 og 11. november 2017.
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RADIOGRAFERS UDFORDRINGER
MED INDHENTNING AF INFORMERET
SAMTYKKE TIL KONTRAST
Af: Radiograf Louise Møller, adjunkt ved UCN og MHH studerende.
Artiklen har været bragt i Norsk Radiografforbunds medlemsblad ”Hold Pusten”

INDLEDNING
Radiografer kan i Danmark stå med ansvaret for indhentning af informeret samtykke til kontrastanvendelse.
Formål med studiet: At belyse hvilke udfordringer radiografer står overfor, når et informeret samtykke til kontrast indhentes
samt at se hvordan disse udfordringer håndteres.
Metode: Observationer af 5 radiografer der indhenter informeret samtykke til kontrastanvendelse i forbindelse med MR-skanning og et fokusgruppeinterview med 3 MR-radiografer om deres oplevelser og erfaringer med indhentning af informeret samtykke til MR-kontrast.
Resultater: Når radiografer står med ansvaret for at indhente patientens samtykke til kontrastanvendelse umiddelbart inden
en skanning, tillader rammerne ikke, at der gives fyldestgørende information om kontrasten, hvorfor blot et samtykke indhentes.
Radiograferne gør desuden ikke noget specielt ud af at give informationerne om MR-kontrasten på en sådan måde, at patienterne forstår, at der er et valg forbundet herved.
Konklusion: Studiet viser, at der mangler nedskrevne instrukser, der siger, hos hvem ansvaret for indhentning af informeret
samtykke til kontrast ligger og hvilken form for samtykke der skal indhentes. I stedet for informeret samtykke til kontrastanvendelse ses formen ”informed compliance” anvendt. Studiet viser også, at der i forbindelse med indhentning af informeret samtykke til kontrast i radiografisk praksis er konflikt mellem det radiografer ifølge det juridiske skal gøre, hvad de ud fra rammerne
kan gøre og hvad de i forhold til etiske spørgsmål bør gøre.

Tidligere var det i Danmark suverænt
lægen der, ud fra sin medicinske bedømmelse af hvad der var i patientens bedste
interesse, besluttede behandlingen. Nye
principper anerkender patienten som
individ med egne mål og planer for livet,
med værdier og holdninger, som skal
respekteres og patienten får med det
informerede samtykke, der indføres i det
danske sundhedssystem i midten af det
20. århundrede, ret til fyldestgørende information (1). I den danske Sundhedslovs
§15 og §16 er det informerede samtykke
beskrevet således:
”Ingen behandling må indledes eller fortsættes, uden patienterne er informeret
om behandlingsmulighederne samt risi-
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koen for komplikationer og bivirkninger og
givet deres samtykke dertil.” (2)
Dette betyder, at patienter skal have alle
informationer om den behandling eller
undersøgelse, de tilbydes herunder også
radiologoske undersøgelser (3).
Erfaringsmæssigt har nogle patienter,
der kommer til undersøgelse på radiologisk afdeling, ikke kendskab til, hvilken
undersøgelse de er henvist til. Selv om
fx et MRmetalskema er udfyldt (bilag 1),
bliver det i samtalen med disse patienter
tydeligt, at de heller ikke er klar over, om
de i forbindelse med forestående undersøgelse skal have kontrast, ligesom de

ikke er informeret om bivirkninger og risici ved kontrasten. Man kan således stille
sig tvivlende overfor, om den henvisende
læge har indhentet informeret samtykke
til kontrast hos disse patienter. Ansvarlig
radiograf for undersøgelsen har derfor
til opgave at indhente dette samtykke
til kontrastanvendelse. Et informeret
samtykke kan i Danmark foreligge i flere
former:
- ”Et mundtligt samtykke er tilstrækkeligt til sundhedspersonen kan indlede eller
fortsætte en behandling. Det informerede
samtykke skal noteres i journalen.”
- ”Et skriftligt samtykke vil sjældent
være nødvendigt, undtagen når sundhedspersonen føler det nødvendigt at være

sikker på, at der ikke efterfølgende kan
rejses tvivl om det informerede samtykkes
indhold. Patienten har dog ikke pligt til at
give et skriftligt samtykke.”
- ”Et stiltiende/implicit samtykke foreligger, når patientens signaler og adfærd
utvivlsomt må forstås således, at denne
samtykker til det videre forløb. Det vil almindeligvis være tilfældet, når patienten
oplyses om, at der skal tages blodprøver,
foranstaltes undersøgelser m.v. i forbindelse med et almindeligt behandlingsforløb,
og patienten ikke modsætter sig dette.” (4)
En systematisk søgning viser, at der ikke
er meget forskning, der omfatter radiografers oplevelser og erfaringer med
indhentning af informeret samtykke til
kontrast. I forhold til sundhedsprofessionelles erfaringer er der forskning,
der viser, at det informerede samtykke
anvendes med forskellige formål; 1: minimere risikoen for klagesager og 2: respektere patienters autonomi (5). Et andet kvalitativt studie viser, at radiografer
oplever og ser det som værende vigtigt
at informere patienten om den kontrast,
der skal anvendes. Dog viser samme studie, at radiografer er uenige om, hvilke og
hvor mange informationer om kontrasten
patienter skal have (6).

// FORMÅL OG HENSIGT
Formålet med denne fagartikel er at få
de udfordringer radiografer oplever, i

forbindelse med indhentning af informeret samtykke til kontrast ved MR-undersøgelser, frem. Samt at se på hvordan
radiograferne vælger at håndtere disse
udfordringer. Dette vil blive g jort med
udgangspunkt i et kvalitativt studie af
praksis ved MR-skanninger i Danmark.

// METODE
Studiets videnskabsteoretiske forankring er indenfor hermeneutisk/fænomenologisk videnskabstradition. For at
danne et billede af hvordan det informerede samtykke til MR-kontrast bliver
indhentet, blev 5 radiografer; 2 mænd og
3 kvinder observeret i praksissituationer.
Radiograferne havde alle mere end 5 års
erfaring med MR-skanning. Videre blev
ti radiografer, også med mere end 5 års
MR-erfaring, forespurgt via mail om at
deltage i et fokusgruppeinterview, hvoraf
tre radiografer gav positiv respons
(1 kvinde og 2 mænd). Interviewet havde
til hensigt at give indsigt i radiografers
oplevelser, erfaringer og udfordringer
både i forhold til at indhente informeret
samtykke til kontrast og i forhold til valg
forbundet med udfordringerne. En interviewguide til fokusgruppeinterviewet blev
udviklet baseret på fund i observationsdataene.
Før studierne starter, undersøger jeg
hos videnskabsetisk komité, om godkendelse derfra er nødvendig, hvilket ikke er

tilfældet. Studiet er derfor baseret på
frivilligt skriftligt samtykke om deltagelse
fra radiograferne. Radiograferne blev alle
informeret om muligheden for at trække
sig fra studiet; at det kan ske når som
helst og uden at dette skal begrundes.
Patienterne gav mundtligt samtykke til at
deltage i observationsstudierne.
Hospitalet hvor studierne udføres er
ikke navngivet og lydoptagelserne fra
interviewet er opbevaret i aflåst skab og
slettet ved studiets afslutning.

// ANALYSE
Analysen er lavet ud fra den metode, som
blandt andet Tanggaard og Brinkmaan
kalder meningskondensering (7). Observationsdata blev systematiseret efter
udfordringer for radiografen og valg radiografen træffer, som omhandler disse
udfordringer. Resultaterne af analysen af
observationsdata danner grundlag for de
spørgsmål, der indgår i interviewguiden
til fokusgruppeinterviewet. Interviewdata
blev også analyseret gennem meningskondensering med hjælp fra Kvales fænomenologiske analysemetoder til kvalitative data med fokus på mening (8).

// RESULTAT
Analysen af indsamlet data afslører flere
udfordringer for radiografer i forbindelse
med indhentning af informeret samtykke til kontrast. Empirien bliver inddelt
i temaer ud fra tolkningen af denne og
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følgende temaer fremkommer: rammer
og form, informationsniveau og kompetencevurdering og det er disse temaer
diskussionen tager afsæt i.

// DISKUSSION AF
RAMMER OG FORM
Radiograferne er enige om, at ansvaret for indhentning af det informerede
samtykke til kontrasten er uddelegeret
til henvisende læge, selv om de ikke er bekendte med, at der foreligger et dokument,
hvori dette står beskrevet. Dette på trods
af at Sundhedsstyrelsen har beskrevet, at
der skal foreligge instrukser om varetagelse af det informerede samtykke (3).
Årsagen til at radiograferne går ud fra,
at ansvaret ligger hos henvisende læge,
er begrundet i, at henvisende læge, inden
en MR-skanning, i samarbejde med patienten skal udfylde metalskemaet indeholdende spørgsmålet: ønsker patienten
kontrast i forbindelse med skanningen. En
af radiograferne siger:
”Der er jo udfyldt et metalskema, hvor der
står ok til at give kontrast, så må jeg jo
formode, at henvisende læge har spurgt.
Ja, selvfølgelig gør jeg det, han har jo
skrevet under på det, så jeg kan jo ikke
gøre andet.”
Radiograferne oplever dog ofte, at patienterne ikke er informerede om, at der
er mulighed for, at de skal have kontrast
i forbindelse med skanningen og derfor
heller ikke er informerede om bivirkninger
og risici. Før metalskemaerne blev elektroniske, skulle patienten og lægen begge
skrive under på det udfyldte metalskema,
men dette er faldet væk ved den elek-

troniske udgave. Radiograferne stiller nu
spørgsmål tegn ved, hvor meget patienten inddrages i udfyldelsen af skemaet.
En anden radiograf udtaler:
”Når vi ligger med det her elektroniske
metalskema, hvor lægen bare kan krydse
af og patienten ikke selv skriver under
personligt længere, så har vi ingen dokumentation på, at patienten har sagt ja.”
Dette får dog ikke radiograferne til konsekvent selv at indhente det informerede
samtykke til kontrastanvendelse. Det er
kun hvis patienten stiller sig uforstående overfor kontrastanvendelsen, at
radiograferne handler. Samme radiograf
fortsætter:
”Jeg har det personligt sådan, jeg spekulerer ikke på det i dagligdagen, på nogen
måde, kun hvis patienten for eksempelvis
kigger på mig og siger: det har jeg ikke
fået noget af vide om, det vidste jeg ikke
noget om det der. Det er først der, jeg
reagerer på det.”
I etiske retningslinjer for radiografer i
Danmark, står der om relationen mellem radiografer og patienter, at radiografer respekterer, at alle mennesker er
unikke; og at de prioriteres før alt andet.
Patienten udleverer sig i mødet med
radiograferne – og dette varetages ved
at radiograferne tager ansvar for; at bevare patientens værdighed, at beskytte
patientens integritet og sårbarhed, at
tilgodese patientens ret og evne til selvog medbestemmelse og at vejlede og
informere patienten; tilpasset den enkeltes behov og aktuelle behov (9). Ud fra de
etiske retningslinjer bør radiograferne
undersøge, om patienterne har deltaget i
udfyldelsen af metalskemaet, så de er informerede om bivirkninger og risici og har

givet deres samtykke til kontrasten, så
patienternes ret til fyldestgørende information om forestående undersøgelse og
ret til selv- og medbestemmelse sikres.
Når ansvaret for indhentning af det informerede samtykke til kontrast ender
hos radiograferne, er det formen stiltiende/implicit samtykke, der anvendes.
Men i og med den ledende overlæge ikke
har beskrevet instrukser for det informerede samtykke til kontrast, når det
skal indhentes af radiograferne umiddelbart inden en undersøgelse, hvilket er
dennes ansvar der foreligger, ved radiograferne ikke, om et stiltiende/implicit
samtykke er den form ledende overlæge
kræver. Fælles for de observerede forløb
er, at der inden selve MR-skanningen
starter, ikke er afsat meget mere end 5
minutter til informationsudveksling mellem
patient og radiograf, hvor blandt andet det
informerede samtykke til kontrast skal
indhentes. Kort tid til skanningsforløbene
er årsagen til, at radiograferne vælger
formen stiltiende/implicit samtykke, da
denne form er mindst ressourcekrævende og derved passer bedst til rammerne. Rammerne tillader nemlig ikke
uddybende informationer om kontrasten,
mange spørgsmål og overvejelser fra
patienten. Spørgsmålet er, om den form
radiograferne anvender kan kaldes stiltiende/implicit samtykke, når kun udvalgte
informationer gives. Radiograferne er
bekendte med problemstillingen, som de
har haft som tema på et personalemøde,
hvor også en jurist tilknyttet hospitalet
er tilstede. En af radiograferne refererer
til dette møde:
”Vi fik af vide af hende juristen, at vi aldrig
må skrive informeret samtykke i vores
dokumentation, da vi ikke må bruge ordet
informeret samtykke, om det vi indhenter.
Vi skal i stedet skrive samtykke er givet
underforstået det stiltiende samtykke.”
Dette rejser en anden og mere alvorlig
problematik: er det tilstrækkeligt at indhente et samtykke og ikke et informeret
samtykke til kontrastanvendelse, som den
danske Sundhedslov foreskriver (2).

// DISKUSSION AF
INFORMATIONSNIVEAU
Når radiograferne bliver bevidste om, at
henvisende læge ikke har indhentet pa-
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tientens samtykke til kontrast, informerer
radiograferne patienterne om denne.
Radiograferne forklarer i den forbindelse
patienten lidt om hvordan kontrasten virker og hvilke forskelle der er på undersøgelsen uden og med kontrast.
Den information, der bliver givet omkring
kontrasten, bliver i de fleste tilfælde ikke
tilpasset den enkelte patients informationsbehov. En af radiograferne siger:
”Når nu vi snakker information til patienterne, så tager jeg som regel og kører den
sammen rille af informationer af omkring
kontrast.”
Det er kun, hvis patienten udtrykker behov for yderligere informationer, at dette
gives. Radiograferne tilpasser så informationsniveauet ud fra følgende kriterier;
alder, modenhed, kropssprog, ansigtsudtryk, nervøsitet og sindstilstand. Radiograferne har erfaret, at patienterne ikke
skal have for mange informationer om
bivirkninger og risici ved kontrasten som
en del af standardinformationerne ved
indhentning af det informerede samtykke
til denne, selv om det står i retningslinjerne herfor.
Samme radiograf fortsætter:
”Jeg synes godt, at man kan give så mange
informationer, at patienterne siger; det lyder alt for farligt, det har jeg ikke lyst til.”
Kontrasten bliver, af radiograferne i standardinformationerne, mere beskrevet
som en del af rutinen ved MR-skanningen
og radiograferne gør ikke noget specielt
ud af at få informationerne formuleret,
så patienten forstår, at der er et valg
forbundet hermed. Svennesen arbejder
med et begreb, hun kalder ”informed compliance”, et begreb der synliggør betydningen af den kulturelle kontekst, hvori valg
foretages.
”Når en undersøgelse eller medicin bliver
præsenteret som en del af et rutineforløb,
sammen med patientens generelle anerkendelse og påskønnelse af ekspertviden, har
dette en betydning for, om patienten opfatter undersøgelsen eller medicinen som et
tilbud vedkommende kan takke nej til.” (10)
Patienten ser tilbuddet om undersøgelse
eller medicin som en rutinepræget og
ikke-problematiseret handling, der ikke

kan vælges fra og oplever derfor ikke, at
vedkommende skal tage en beslutning,
hvorfor praksis igen strider mod de etiske
retningslinjer. Kun hvis patienten er tvivlende omkring modtagelse af kontrasten,
gør radiograferne opmærksom på, at det
er patientens eget valg, om de vil have kontrasten, ligesom det er patientens valg om
selve skanningens gennemførelse.
En radiograf udtaler:
”Men jeg regner med, at når de vælger at
gå ind og lægge sig på briksen og jeg har
informeret dem om, at de skal have kontrast og så lægger armen ud til mig, at de
så har valgt at acceptere, at de skal have
det her kontrast.”
Patientens signaler og adfærd forstås
derved af radiograferne således, at denne
samtykker til det videre forløb, altså at et
stiltiende/implicit samtykke
er givet (4).
Radiograferne er enige om, at en af de
sværeste situationer, i forhold til indhentning af informeret samtykke til kontrast og valg af informationsniveau om
kontrasten, er ved de undersøgelser, der
som udgangspunkt ikke skal udføres med
kontrast, men hvor behovet for kontrast
opstår under selve skanningen, hvis der fx
ses en tumor. Kontrasten indgår derfor ikke
i den indledende information, radiografen
giver patienten om skanningsforløbet. Om
dette siger en radiograf:
”Så skal jeg gå ind til patienten, der ligger
inde på lejet og forklarer vedkommende,
at undersøgelsen gerne skal gennemføres med kontrast, hvorfor dette er nødvendigt og indhente samtykke til dette.”
Her oplever radiograferne, at det er
svært at forklare patienten, hvorfor
kontrasten er nødvendig uden at overskride egne kompetencer i forhold til at
udtale sig om fund på billederne. Radiograferne oplever også, at de har svært
ved at vurdere, hvor meget patienten skal
inkluderes i beslutningen om, hvorvidt
undersøgelsen skal gennemføres med
kontrast. Hvis radiologerne har visiteret
skanningen til (både før eller under skanningen), at den skal udføres med kontrast,
går radiograferne ud fra, at det er fordi,
radiologerne vurderer, at det er absolut
nødvendigt med kontrast. Samme radiograf fortsætter:

”Vi går jo også langt, synes jeg i hvert fald
personligt, at jeg gør. For hvis der står, at
skanningen skal laves med kontrast og så
patienten er sådan lidt tøvende, så går jeg
også langt for at overtale patienten til at
få kontrasten.”
Radiograferne læner sig op ad radiologernes vurdering af kontrastanvendelse
og ud fra det skønner de, at kontrasten
må være for patientens bedste. Her kan
der opstå konflikt mellem det, radiografen ud fra juridiske dokumenter skal gøre,
hvad de ifølge kompetence må gøre og
hvad de i forhold til patientens bedste
bør gøre, altså der opstår et dilemma der,
hvor radiograferne har patienternes interesse som deres overordnede prioritet,
som de jo ifølge de etiske retningslinjer
skal have (9).

// DISKUSSION AF
KOMPETENCEVURDERING
For at der kan være tale om et gyldigt
samtykke, skal radiograferne vurdere, om
patienten er kompetent til at overskue
konsekvenser af kontrastanvendelse på
baggrund af given information (11).
Der er flere elementer, der kan påvirke en
patients kompetenceniveau: sygdomstilstand, alder, dehydrering, forvirring eller
at patienten er konfus (12). Ifølge radiograferne indgår følgende elementer også
i vurderingen af patientens kompetence:
kan patienten svare for sig, kan patienten eget CPR nummer og er patienten
overhovedet i stand til at sige noget
som helst; herunder et ja. Radiograferne
har den korte indledende dialog på ca. 5
minutter, hvor informationer forud for og
vedrørende forestående undersøgelse
udveksles, patientens henvisning og evt.
tidligere undersøgelser som baggrund for
at vurdere patientens kompetenceniveau
i situationen. Når radiograferne skal vurdere patientens kompetence til at foretage et valg om kontrastenanvendelse, så
handler det ifølge radiograferne til en vis
grad om radiografens erfaring. Om dette
udtaler en radiograf:
”Jeg tror, det er et spørgsmål om, at jo
flere patienter du har haft af de forskellige typer, jo lettere har du ligesom ved at
læse deres kropssprog.”
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// TAK TIL
Jeg vil gerne takke de patienter, der tillod mig at følge deres MR-skanning og de
radiografer hvis ar-bejde jeg fulgte for at
indhente observationsdata og tak til de
radiografer, der stillede op til interview.
Derudover vil jeg gerne takke Linda
Hafskjold og Eivind Richter Andersen fra
RadForum for vejled-ning i artikelskrivningsprocessen.
Radiografen fortsætter:
”Så nogen vil jo kunne lure patienten ret
hurtigt og komme med de virkelige guldkorn
af informationer omkring undersøgelsen
og alt sådan noget, i løbet af meget kort tid
og hvor patienten så forstår det.”
Ifølge Beauchamp er der i forbindelse
med informeret samtykke til kontrast
tale om et kompetent informeret samtykke, der adskiller sig fra et informeret
samtykke, da det kræves, at patienten
kan foretage en bestemt form for vurdering (12). Det er ikke alle patienter radiograferne møder, der er kompetente til at
fortage et valg om kontrastanvendelse.
Radiograferne oplever, at det er svært
at vurdere, hvor meget inkompetente patienter skal inkluderes i spørgsmålet om
kontrastanvendelse. Om dette siger en
radiograf:
”Men nogle gange så tager vi den der
overstyring; det kan du slet ikke selv vurdere, så det bestemmer jeg.”
Når radiograferne står overfor en inkompetent patient, går de ind og vurderer, om patienten vil være bedst hjulpet
med kontrasten eller den kan undværes.
Her læner radiograferne sig op ad henvisningen og den visitering og vurdering, den visiterende radiolog allerede
har lavet og bestemmer ud fra dette, om
patienten skal have kontrasten uden at
inddrage patienten selv i denne beslutning.

// KONKLUSION
Denne fagartikel synliggør flere udfordringer, som radiografer i forbindelse med
indhentning af informeret samtykke til
kontrast står overfor. For det første
mangler der instrukser, der siger, hvem
ansvaret for indhentning af informeret
samtykke til kontrast ligger hos og hvil-
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ken form for samtykke der skal indhentes. Derudover mangler radiograferne
retningslinjer, de kan følge, når patienten
tydeligt ikke er informeret og ansvaret
for samtykket derfor ligger hos radiografen. Retningslinjer der kan støtte
radiograferne i forhold til at håndtere
udfordringer, de møder, fx linjer der siger,
hvor meget patienten skal inkluderes i
beslutningen om kontrastanvendelse,
hvilke informationer om kontrasten der
som minimum skal gives og hvor meget de
må udtale sig om billedmaterialet/fund,
når de skal indhente samtykke til kontrastanvendelse under en igangværende
undersøgelse.
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STUDIESIDEN
http://www.radiograf.dk/studerende/

KÆRE ALLE
MEDSTUDERENDE
Vi, Radiograf Studerende i Danmark,
mangler et medlem fra Metropol kunne det være noget for dig?
Det er her du får mulighed for at bruge
din studieorganisation aktivt. Både til
at få indflydelse på dit studiested, til at
arrangere sociale arrangementer for
vores medlemmer, og diskutere punkter
der har relevans for dig såsom: studienyt - fx den nye studieordning, sociale
tiltag, nyt fra skolerne og orienteringer
fra Hovedbestyrelsen i Radiograf Rådet.
Du får også rig mulighed for at møde
2 repræsentanter fra UCN og 2 fra UCL,
samt opleve de forskellige skoler. Der afholdes møder 8 gange årligt, til tider kan
der foregå nogle elektroniske debatter.  
Vi forventer, at du har lyst og er engageret til at indgå i et tværfagligt samarbejde på tværs af skolerne, hvilket inkluderer studenterpolitik i samarbejde
med Radiograf Rådet og skolerne.

RADIOGRAFIENS DAG
I radiografiens uge 45, var de studerende til at
finde på gågaderne, både i Aalborg, Odense og
København. Der blev delt bolsje ud samt folder,
til de forbigående mennesker hvor de samtidige
med fik informationer. I København gik de rundt
med banneret.
Dette banner var også hængt op på de tre skoler.

Anmeldelse af ”Tag på udvekslingsophold

– internationalisering i professionsbacheloruddannelserne”
Af Katrine Jørgensen, RSD
Bogens indhold er let overskueligt med inddeling af kapitler og overskrifter
samt en inddeling af, hvad hvert kapitel indeholder. Et plus er, at bogen har
kapitler og eksempler på udvekslingsmuligheder i Norden, Europa, Asien og
Australien. Derudover er der også skrevet en smule om Uganda og Afrika
generelt. Et andet plus er at kapitlerne også giver noget fakta omkring
kontinenterne/landene. Derudover er der også listet nogle praktiske forhold i form af visum, vaccinationer, økonomi, bolig, bøger, sprog etc. samt
udtalelser fra studerende, som har været afsted. Et minus er, at bogens overskrift lyder
”internationalisering i professionsbacheloruddannelserne”, hvilket jeg personligt synes, er
en smule misvisende, da den udelukkende kun tager udgangspunkt i udveksling for sygeplejerskestuderende, hvilket kan gøre det lidt forvirrende, hvis man ikke skal være i sundhedsvæsnet. Dog står der lidt om nogle af landenes universiteter, hvis det ikke er et klinisk ophold,
man skal på. Alt i alt synes jeg, bogen kan være en god hjælp til studerende, der gerne vil på
udveksling eller går og tænker på det. Om det så er for at få en idé om, hvad muligheder der
er, og hvad det kræver inden planlægningen går i gang, eller om det er for at finde ud af, om
det overhovedet er noget, man har lyst til.

MØDE MED DSA
OG RADIOGRAF
RÅDET
Husk nu – alle modul 14’ere – at
I lige straks i det nye år har
møder med DSA og Radiograf
Rådet. Det er
3. januar – PH Metropol
– Radiograf Rådets lokaler
6. januar – UCN – UCN lokale 2.42
9. januar – UCL – UCL i PACS
lokalet i RA – bygningen
Alle bør have fået invitation, så
meld jer venligst til inden jul.
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Fantastiske
sessions med
Roy Sheppard omkring
udvikling
af fagprofession og
netværk.

SAM
MENSAT
Jens og jeg, super
friske og klar på en
god kongresdag.

S P E C I A L E

EANM 2016 i Barcelona.

Af Christina Baun, radiograf

Så blev det endelig tid for den Europæiske kongres i Nuklearmedicin (EANM), som
hvert år afholdes i uge 42 og i år skulle
finde sted i Barcelona. Jeg havde længe
glædet mig til at komme afsted, og præsentere nogle af vores projekter, samt
at se Barcelona, som jeg havde hørt så
meget godt om.
Vores afdeling, Nuklearmedicinsk Afdeling i Odense, havde i alt fået optaget 21
abstrakts til kongressen, og jeg skulle selv
fremlægge to af dem. Jeg havde søgt, og
fået bevilliget økonomisk støtte til rejsen
fra Radiografernes Uddannelsesfond, som
jeg derfor gerne vil sende en stor tak.
På vores afdeling skal man så vidt det er
muligt selv finansiere sine kongresomkostninger, også selv om man skal præsentere forskning. Det giver en et skub ud
i den hårde fondsansøgningsverden, som
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er et tvunget bekendtskab, hvis man vil
være i den aktive del af feltet.
EANM er en forholdsvis lille kongres
(6.000 deltagere) sammenlignet med ECR
(25.000 deltagere), og den skifter fra by
til by hvert år. Fokus er naturligvis på nuklearmedicin men med masser af spændende radiologiske vinkler. I mange lande
hører radiologi og nuklearmedicin under
samme afdeling, hvilket kun er tilfældet få
steder i Danmark.

TECHNOLOGIST TRACK
På kongressen er der altid et specielt
’Technologist Track’ hvor man skal være
radiograf, bioanalytiker eller anden ’Technologist’ for at få optaget og fremlægge
sin forskning. Her er fokus primært på
patienten, samt på kvalitetsudvikling/sikring. Så generelt dagligdags forskningsprojekter omkring patient og teknik, men
yderst relevant.

Technologist komitéen holder desuden
nogle gennemgående oplæg med et
bestemt fokus gennem kongresdagene,
hvor man aktivt kan diskutere og fremlægge sit lands/afdelings praksis. Disse
sessions er altid meget interessante
og givende. I år var fokus på udvikling af
kompetencer for technologists, da vores
to specialer – radiologi og nuklearmedicin
rykker tættere og tættere på hinanden
pga. alle vores kombinerede modaliteter
PET/CT, SPECT/CT og PET/MR. Disse modaliteter har virkelig fået fat og bruges i
stigende omfang i den daglige udredning
af patienter.
Det er naturligvis skønt med udvikling,
men der kommer også forskellige problemstillinger frem, såsom overskridelse
af kompetenceområder som henholdsvis
radiograf og bioanalytiker, samt helt nye
grene i vores uddannelsessystem. Der

M in gode kollega Jens med det
stolte posterrør ved ankomsten til
kongressen.

Området med posters og E-poster oplæg var yderst velbesøgt gennem alle dagene.

Fantastisk
vejr og
skønne
strande
lige ved
siden af
kongressen.

Altid god kaffe ved Mallinckrodt!

har gennem de seneste år været meget
fokus på hvordan man kunne uddanne de
bedste folk til dette sammensatte speciale, men ligeså meget hvordan eksisterende personale kan få deres kompetencer annerkendt, så man kan praktisere i
andre lande i Europa osv.

Der var da også mange andre spændende
indlæg på kongressen. Da vi snart skal
have en PET/MR scanner i vores afdeling,
prioriterede flere af os disse oplæg. Der
blev gennemgået alt lige fra tekniske udfordringer omkring SUV kvantificering til
anvendelsen af PET/MR for nye typer af
patientgrupper specielt inden for neurologi. Vi fik i hvert fald masser af inspiration med hjem.

E-POSTERS

DOSIMETRI

Det var nogle enormt interessante diskussioner og jeg tror der kommer til at
ske mange gode ting i vores diagnostiske
speciale over de næste år.

På kongressen var der også stor fokus
på udvikling af nye radioaktive tracere,
både til onkologi men i høj grad også
indenfor neurologi hvor PET virkelig er
ved at komme med. Der var masser af
interessant forskning omkring dosimetri ved brug af radioaktive isotoper til
terapi, som er det helt store i den nyeste
trend omkring individualiseret patient
behandling.

Som noget nyt havde kongressen valgt
at omdanne ¾ af poster udstillingen til
E-posters i stedet for papir. Det har
jeg kun tidligere oplevet til ECR og ikke
være specielt begejstret for. Kongressen
havde dog sørget for at der var tre store
præsentationsskærme hvor udvalgte
postere blev gennemgået dagen igennem,
så der var masser af opmærksomhed og
interessant forskning der blev præsenteret på den vis.

Det bedste jeg oplevede kom dog fra
en uventet kant, da jeg ved et tilfælde
satte mig ind til en middagssession ved
engelske Roy Sheppard, som hverken er
radiolog eller nuklearmediciner. Jeg så

ham til sidste års EANM, da han dannede
rammen omkring åbnings- og afslutningsceremonierne og g jorde det med
kæmpe entusiasme og humor. Roy holdt i
år tre sessions – en hver frokost igennem
EANM, med emnerne præsentationsteknik, at skabe netværk og hvordan man
skaber et godt professionelt omdømme.
Roy var fantastisk til at fremlægge og
inspirere, og salen var stuvende fuld alle
tre dage. Helt fantastisk givende og jeg
fik taget masser af fifs med hjem. Så hvis
du nogensinde får muligheden for at deltage i noget hvor han fremlægger så nyd
det fuldt ud.
Alt i alt masser af spændende ny viden
med hjem og en bunke god inspiration til
forbedringer og nye projekter på vores
afdeling herhjemme.
Og Barcelona levede til fulde op til sit
skønne ry og bød på lækkert vejr, smukke
strande, flot kultur og fantastiske tapas.
Så endnu engang en stor tak til Radiografens uddannelsesfond for økonomisk
støtte til kongresdeltagelsen.
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LÆSERBREV AF CHARLOTTE GRAUNGAARD FALKVARD

KOMMENTAR TIL DEBATTEN OM ”VI ER RADIOGRAFER, OG VI KAN NOGET SÆRLIGT!”.

Hvorfor har jeg nu behov for lige at skrive
et læserbrev om ytringsfrihed og censur?
Det er selvfølgelig fordi noget er poppet
op i mit arbejdsliv.
I starten af [SOMMEREN?] afviklede vi i
Radiograf Rådet et møde om den kommende Protonaccelerator og radiografers
muligheder for at få stillinger på denne
modalitet/anlæg. Under vejs faldt snakken naturligt nok også på s-radiografers
muligheder for at få job på stråleterapiafdelinger og det kom frem, at det opleves
svært nogle steder i landet.
Der fulgte en fornuftig diskussion, hvor
der ikke herskede tvivl om, at vi forskellige
faggrupper rent faktisk supplerer hinanden til gavn for patienterne, når vi lægger
vores forskellige kompetencer sammen.
En udløber af denne debat blev, at der måske er tvivl om, hvilke kompetencer
s-radiografer besidder og mødedeltagerne var enige om, at det ville give mening
at begynde at skrive lidt om det i Radiografen, som jo er medlemsbladet for
radiografer.
Camilla blev spurgt om det var en opgave
hun kunne tage. Hun sagde ja og skrev efterfølgende et indlæg til Radiografen. Jeg
læste det inden og jo, det var skarpt, men
skarphed skaber debat, så det var fint med
mig. Jeg stod, og har stået, bag Camilla
hele vejen og skal ærligt indrømme, at jeg
ikke så de problemer, der opstod i kølvandet på indlægget.
Læserbrevet affødte en følgeton af breve,
som vi ikke har oplevet i mange år. Men
det er ikke de efterfølgende indlæg med
uenigheder, der bekymrer mig, ej heller
Camilla il jeg tro. For det er jo det, det hele
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går ud på – meningsudveksling. Via meningsudveksling får vi debatteret emnerne
og nuanceret tingene og det er så hamrende vigtigt at vi kan og tør det.
Det, der bekymrer mig og det, jeg tager
afstand fra, er de omkostninger det har
påført Camilla personligt og arbejdsmæssigt, som konsekvens af at en faglige diskussion i et offentligt forum i et fagblad,
er blevet båret over i hendes arbejdsmæssige virke, hvor der er blevet stillet
spørgsmålstegn ved om hendes udtalelser
var helt hendes egne.
Spørgsmål er blevet stillet både til hendes
nærmeste og øverste ledelse.
Heldigvis er jeg, med det kendskab jeg har
til Camillas nærmeste og øverste ledelse,
ikke et sekund i tvivl om at de vil håndtere
udfordringen på hendes udtalelser, som
enhver anden professionel ledelse. De vil
selvfølgelig til enhver tid bakke op om hendes selvstændige ret til at udtale sig om
faglige anlæggende, på baggrund af hendes profession, faglighed og erhverv.
Og jeg er sikker på at de, lige som jeg,
kender Camilla som en meget kompetent
fagperson der gerne engagerer sig i debatter om udviklingen af de områder der
berører hendes profession. En dedikeret
underviser, der stiller op og bruger sin faglighed og kæmper for sine studerende og
de problemer de oplever
Alligevel er jeg i gang med at hjælpe Camilla
med at sprede god karma, der hvor hun er
blevet udfordret og det gør jeg gerne og
det er vel også det mindste Camilla kan
forvente. Hun skal ikke stå med det ansvar.
For det er ikke rimeligt, at noget er så
betændt, at det ikke er muligt at tale om
og have holdninger til. Og det er slet ikke

[ Ytringsfrihed ] er retten til frit at
udtrykke sin mening i skrift og tale
uden andres forudgående godken-

delse, og står dermed i modsætning
til censur.
[ Censur ] er undertrykkelse af
information eller kommunikation
ke,
der, af den der søger at undertryk
elig
skad
l,
sabe
kriti
betragtes som
en
eller følsom. Oftest ved at etablere
af
ng
skni
gran
procedure for forhånds
e
kommunikationen, som betingels
for tilladelsen til at ytre sig.
e
Ytringsfriheden har haft afgørend
indflydelse på den samfundsudvik-

n
ling, som har fundet sted i slutninge
en.
verd
lige
vest
den
i
af 1900-tallet
erne
Den opfattes som en af grundpill
i
ford
ti,
okra
i et velfungerende dem
ksudve
dette bygger på fri menings
ling. Den er samtidig en forudsæt
nning for en hvilken som helst vide
.

skabs eller professions udvikling

rimeligt, at en stemme for professionen
skal ende i en situation med personlige
omkostninger, fordi de er så uheldige at
prikke hul på en faglige byld.
Måske er det blevet opfattet som en
fagkamp, måske ligger der en fagkamp bag
bag og det er ikke noget Radiograf Rådet
har ønsket.
Vi tror seriøst på at de sammenlagte
kompetencer i sidste ende er til gavn for
patienterne.
Men summa summarum, så er ansvaret,
uanset hvad det indebærer, mit.

RIS-PACS ADVANCED
19.-21. APRIL 2017 FOR RIS PACS LEVERANDØRER
24.-27. APRIL 2017 FOR RIS-PACS ADMINISTRATORER
STED: RADIOGRAF RÅDET, H.C. ØRSTEDSVEJ 70 2.TH. 1873 FREDERIKSBERG
Arrangør Radiograf Kurser
Kurserne gennemføres* ved min 12 max 15 deltagere
Underviser under hele kurset:
Herman Oosterwijk, President, OTech Inc.
Programmet er en justeret/udvidet version I forhold til RIS/PACS kurset I september 2016.
Kurset er intensivt og en kombination af foredrag og hands on på egen PC.
Programmet vil snarest blive lagt på hjemmesiden, men reserver allerede dagen nu
og lav en forhåndstilmelding.

“The programme is intense and advanced, so not for beginners, it is for people who are in the
business for a while and who like to enhance their skills. The participants will get a copy of the DICOM
and HL7 ebook and a license to a DICOM and HL7 simulator and an open source image viewer and many
sample images as part of the class ($550 value). Slides will be given in pdf’s.
The seminar will be held in English
- Herman Oosterwijk”

Pris kr.: 18.990 kr. (medlemmer) 19.990 kr. (ikke medlemmer).
Tilmelding (bindende fra) senest mandag den 19. februar 2017 til: kurser@radiograf.dk husk navn, mail, EAN nr. og kontaktperson.
* Senest den 1. Marts 2017 vides om kurset kan gennemføres.
Flere oplysninger claus@radiograf.dk
Radiograf Rådet
H. C. Ørsteds Vej 70, 2.tv
1879 Frederiksberg C
Tlf. +45 3537 4339
kontakt@radiograf.dk | www.radiograf.dk
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2017

KURSUSKALENDER
DATO

SENEST
TILMELDING

TEMA

STED

ARRANGØR

FOR YDERLIGERE
INFORMATION

PRIS

17-20/1 2017

Først til mølle

MRI in Practice

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

9500 NOK

15-17/2 2017

Først til mølle

Traumekursus

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6700 NOK

9-10/3 2017

Først til mølle

Stråleterapi

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

4500 NOK

28-31/3 2017

Først til mølle

Mammografi

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

8900 NOK

19-21/4 2017

19/2 2017

RIS/PACS advanced
(for vendors only)

H.C. Ørstedsvej 70 2tv.
1873 Frederiksberg

Radiograf Kurser

Claus@radiograf.dk

19.990 dkr. (medl.
18.990 dkr.).

24-27/4 2017

19/2 2017

RIS/PACS advanced

H.C. Ørstedsvej 70 2tv.
1873 Frederiksberg

Radiograf Kurser

Claus@radiograf.dk

19.990 dkr. (medl.
18.990 dkr.).

26-28/4 2017

Først til mølle

Skjelettundersøkelser

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6700 NOK

10-12/5 2017

Først til mølle

CT hjerte

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6700 NOK

10-13/5 2017

se hjemmeside

6th ISFRI Congress

Odense 2017
(Retsmedicinsk)

ISFRI

www.isfri2017.com

se hjemmeside

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.

Är du vår nya kollega?
Vill du som röntgensjuksköterska möta utmaningar,
ha varierande arbetsuppgifter och få möjligheten
att växa inom radiologin? Det kan du få hos oss i
Skövde.
Vi är en arbetsplats där vi tror på att ditt engagemang och din kunskap skapar ett bättre liv. Du är
viktig, inte bara för våra patienter, utan också för
oss och vår framtid!
Läs mer och sök tjänsten som röntgensjuksköterskor
(ref.nr. 2016/6513) på www.vgregion.se/jobb
Skövde har ca 50 000 invånare, och har tågledes goda förbindelser med
såväl Göteborg som Stockholm. Omgivningarna bjuder på utmärkta förutsättningar för friluftsliv. Här ges du möjlighet att leva ett gott liv med
ett arbete som du själv kan påverka upplägget på!
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RADIOGRAF RÅDETS
LANDSKONFERENCE 2017
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*

Vi samler radiografien over Landskonferencens 2 dage. Som
det er planerne nu vil første dag byde på flersporet foredragsrække som kommer rundt om MR, CT og konventionel
røntgen. På anden-dagen vil vi køre et fælles spor, hvor patienten sættes i centrum og hvor der også vil være fokus på
ansvar og rettigheder, og hvor den lovgivning, vi alle er underlagt 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 samtidig være et mindre udstillingsområde, hvor der er mulighed
for at få en snak med dem. På anden dagen kårer vi bedste videnskabelige poster.
Men udbyttet af Landskonferencen er også muligheden for at mødes og sparre med kollegerne fra

andre afdelinger. Vi vil derfor også lægge vægt på mulighederne for at mødes under faglige forhold og udnytte chancen
for netværksdannelse.
Prisen for de 2 dage vil ligge på 2.975 kr. for medlemmer af
Radiograf Rådet samt Dansk Sygeplejeråd - seneste tilmelding 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
*Der tages forbehold for ændringer i forhold til sted og program.

LANDSKONFERENC
DEN 1.-2. JUNI 20 E
17
RESERVÉR A
DAGEN I DIN KALELLEREDE
FORTÆL DIN KOLL NDER NU OG
EGA O
OM KONFERENCENG LEDER
.
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Glædelig jul
og godt nytår
Til alle vores medlemmer og
alle dem vi kender siger vi;
TAK FOR ET GODT ÅR!

R E GIO N H O V E D S TA D E N
SUPER SJOVT OG UNDERHOLDENDE FOREDRAG
Tirsdag den 7. februar klokken 16.30 – 19.30 i
Radiograf Rådets lokaler

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

Der er kaffe/te og kage fra klokken 16.30 og
foredraget begynder klokken 17.00

Gå ikke glip at dette forrygende foredrag.

Storm Stensgaard giver et underholdende foredrag om
”den forstyrrede medarbejder”.
I dette foredrag vender Storm hele stress og trivselsområdet på hovedet.
Med masser af kærlighed og humor får han os til at grine
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Du er velkommen til at tage en ledsager med til arrangementet.
Tilmeldingsfrist:
Sidste frist for tilmelding er den 5. januar 2017.
Kontaktinfo/tilmelding:
Tilmelding skal ske til regionsformand
Gladys Geertsen gladys.geertsen@gmail.com

UCN SØGER

Studieleder til Radiografuddannelsen i Nordjylland
Er du klar til nye udfordringer, og vil du være med til at sætte aftryk på Radiografuddannelsen i Nordjylland? Hvis du kan sætte den rette kurs gennem en tydelig og involverende samt visionær ledelsesstil, så er denne stilling noget for dig.
Udfordringerne for den kommende studieleder bliver
mangeartede. Du skal i tæt samarbejde med en gruppe
engagerede og ambitiøse medarbejdere, studerende
og professionsfeltet videreføre udvikling af Radiografuddannelsen i Aalborg.

der underviser, forsker, uddanner og former fremtidens radiografer. Du bliver en del af områdeledelsen for Sundhedsuddannelser, som udover Radiografuddannelsen omfatter
Jordemoderuddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen og
Fysioterapeutuddannelsen og refererer til uddannelseschefen for området.

Aktuelt er uddannelsen i gang med at implementere den
nye studieordning i forbindelse med nylig afsluttet revision
af uddannelsen. Dette arbejde foregår i tæt samarbejde
med de øvrige sundhedsuddannelser ved UCN, med praksis
og de øvrige radiografuddannelser i Danmark.

Ansøgningsfrist den 3. januar 2017

Som studieleder får du ansvar for den strategiske, den faglige, den personalemæssige og den administrative ledelse
af uddannelsen. Du har ansvar for 10 adjunkter og lektorer,
som udgør et erfarent og ambitiøst hold af medarbejdere,

Uddannelse i virkeligheden · University College
Nordjylland arbejder med videregående
uddannelser, udvikling og innovation inden for
business, pædagogik, sundhed og teknologi.

Læs mere om stillingen og ansættelsesvilkår på
www.ucn.dk/job

Radiograf til privat røntgenklinik i Aarhus søges.
Vi søger en erfaren radiograf, der arbejder selvstændigt med de radiograffaglige opgaver inden for konventionel
røntgen og assistance til ultralyd. Stillingen er på 30 timer om ugen.
Vi har et godt arbejdsmiljø på Røntgenklinikken, hvor fagligheden sættes højt. Vi har en travl hverdag, hvor god
service er i højsædet. Stillingen er vagtfri.
Løn og øvrige ansættelsesforhold i henhold til overenskomst med Radiograf Rådet.
Tiltrædelse senest 1/3-2017.

Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte administrationschef og radiograf Lene Hjarbæk på mail:
leh@roentgen-klinikken.dk eller mobil 28667832
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes til
leh@roentgen-klinikken.dk senest den 13/1-2017. Samtaler forventes afholdt i uge 3.
RøntgenKlinikken
Speciallægernes Hus
Morten Børupsgade 10 B
8000 Aarhus C
Telefon: 86 20 60 00
www.roentgen-klinikken.dk

DECEMBER 2016 | RADIOGRAFEN | 27

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

Sorteret Magasinpost SMP

ID nr. 42779

Radiograf Rådets hovedbestyrelse:

Region sjælland:

FoRmand

RegionsFoRmand

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

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

Medlem af
tillidsrepræsentantudvalget

Region midtjylland:

næstFoRmand

RegionsFoRmand

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

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

Uddannelsesansvarlig

Region nordjylland:
Region Hovedstaden:

RegionsFoRmand

RegionsFoRmand

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

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

Arbejdsmiljøansvarlig

Rsd’s (studerendes) repræsentant:

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

FoRmand FoR Rsd

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

Radiograf Rådets kontor:

Region syddanmark:

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

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

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

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

Formand for
tillidsrepræsentantudvalget

Faglige konsulenteR

sekRetæR

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

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

kommunikationskonsulent
Johnny Jensen
T: 4042 4535
E: johnny@dsa-net.dk
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Michael Dreyer
T: 3537 4339
M: 4236 7292
E: michael@radiograf.dk

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

