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Også i år satte mange danske radiografer og studerende kursen mod Wien i dagene 
1.-5. marts, hvor ca. 25.000 med interesse indenfor radiologien deltog. Udbuddet af 
tilbud er enormt og det er en velsmurt organisation – European Society of Radiology – 
der står bag denne meget store konference.

M O B I L  R Ø N T G E N  P Å  A A R H U S 
U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S I D E  8

I januar 2014 kom en radiograf med eget mobil røntgenfirma til Afdelingsledelsen på 
Røntgen og Skanning, AUH – jeg har en god ide, sagde han...

U S A  –  P E N N S Y L V A N I A  E F T E R Å R E T  2 0 1 6  . . . . . . . . . . . S I D E  1 4

Som en del af Radiologisk Afdeling OUH’s udviklingsplan i 2016, blev det besluttet at 
prioritere nogle internationale studiebesøg med det formål at søge inspiration til 
både det faglige i specialerne. Men især også det organisatoriske, hvor vi på radio-
grafniveau har valgt subspecialisering inden for 5 hovedområder, CT, MR, mammo-
grafi, inter vention og konventionel røntgen.

B I S P E B J E R G  H O S P I T A L  F Ø R S T  I  V E R D E N  
M E D  N Y  S C A N N E R T E K N O L O G I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S I D E  1 8
Nu kan Bispebjerg og Frederiksberg Hospital som de første i verden undersøge 
patienter med en ny type PET/CT-scanner – en digital teknologi, der gør det muligt 
at forkorte undersøgelsestider, reducere radioaktiv stråling, samt opfange flere 
detaljer af sygdommen.
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FORMANDEN HAR ORDET

HANDLING 
BAG…

Vi har i snart mange år brystet os af, at 

Radiograf Rådet ikke kun er en fagfor-

ening, men i høj grad også en faglig for-

ening. Og det er noget vi gør med rette!

Det er derfor vi har et fagblad med 

faglige artikler, driver en faglig forlags-

virksomhed og ikke mindst har satset så 

hårdt på at udvikle en kursusvirksomhed 

med faglige tilbud. Det kommer jo ikke af 

sig selv.

 

Men hvorfor siger jeg det? – igen?

Jo, for lige om lidt har vi deadline for til-

melding til en af de helt store satsninger 

– et tilbud man som radiograf IKKE finder 

andre steder – Landskonferencen!

Radiograf Rådets Landskonference er 

det eneste sted, som samler radiogra-

fer med vidt forskellige kompetencer, 

interesser og faglige specialer fra hele 

landet.

Vi har allieret os med en perlerække af 

danske og internationale fagfolk og eks-

perter, som sætter vores fag på spidsen, 

og vi har bestræbt os på at give dig et 

rum for både viden, inspiration og net-

værk. På Landskonferencen kan du gå på 

faglig opdagelse, gense gamle kolleger og 

studiekammerater og måske møde nye 

fremtidige kolleger.

Landskonferencen 2017 skal repræsen-

tere en værdi for de danske radiografer 

og blive en succes. Og vi skal runde de 100 

deltagere.

Det er en stor satsning – lad os være 

sammen om at skabe succesen.

Landskonferencen finder sted den 1. og 

2. juni med en mængde forskellige faglige 

tilbud. Tilmeldingsfristen er nu her den 1. 

april og prisen er 2.975 kr. for medlem-

mer. Du kan finde flere informationer på 

RadiografKurser.dk.  

Personligt er jeg ikke i tvivl om, at vi har 

skabt et unikt og fantastisk fagligt frem-

adrettet rum med det nye koncept, som 

Landskonferencen er udtryk for – og jeg 

håber vi får mulighed for at vise det frem, 

nu og i fremtiden.

Det er en stor satsning – lad os være 

sammen om at skabe succesen og som 

radiografer styrke fagligheden sammen.
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KORT NYT 

LEJ DANSKE FERIEHUSE MED PKA
Igennem Radiograf Rådet kan du leje en af Dansk Sygeplejeråds 

danske feriehuse. Det meste af sommerferien er taget, men du kan 

stadig nå at være med på uger i efteråret.

www.dsr-fritidsboliger.dk

Ny guide fra FTF med gode råd til 

jeres arbejdsmiljøindsats for at 

mindske de negative effekter af 

grænseløst arbejde og fremme de 

positive.

Grænseløst arbejde handler ikke 

kun om, at arbejdstiden - og 

stedet flyder ind over grænsen 

til familie og fritid. Grænseløst 

arbejde handler også om organi-

satorisk grænseløshed mellem 

faggrupper og mellem medarbej-

dere og lederens ansvar. Og om flydende grænser mellem fagpersonen og 

privatpersonen, som kan gøre det svært at slippe arbejdet mentalt.

I den nye guide fra FTF introduceres derfor til tre typer grænseløshed med 

eksempler indenfor hver kategori:

• Grænseløshed i tid og sted

• Organisatorisk grænseløshed samt

• Subjektiv gænseløshed

I kan bruge guiden til at drøfte, om og hvordan de tre typer af grænseløshed 

udspiller sig på jeres arbejdsplads. I kan efterfølgende lade jer inspirere af 

de gode råd i guiden til, hvordan I på forskellige niveauer i organisationen kan 

arbejde med at begrænse de negative effekter af grænseløst arbejde og 

fremme de positive.

I kan læse både guiden og rapporten bag på FTF’s hjemmeside, ftf.dk

En fuldtidsansat radiograf tjener i gen-

nemsnit ca. 30.000 kroner om måneden. En 

bygningskonstruktør tjener 37.600 kroner. 

Der er tale om to mellemlange videregående 

uddannelser, men med én markant forskel: 

75 procent af radiograferne er kvinder, mens 

85 procent af bygningskonstruktørerne er 

mænd.

Selv om vi skriver 2017, er der stadig markant 

forskel på lønniveauet i kvinde- og mandsdo-

minerede fag. Særligt grelt står det til inden 

for de mellemlange videregående uddannel-

ser, der også tæller fag som blikkenslager, 

pædagog, politibetjent og diplomingeniør. 

Fuldtidsansatte 40-årige kvinder med en 

mellemlang videregående uddannelse tjener i 

gennemsnit 76 procent af det, som jævnald-

rende mænd med samme uddannelsesniveau 

tjener, viste en analyse fra AE Rådet i 2016.

De faglige organisationer kæmper ved hver 

overenskomstforhandling for højere løn til 

sine medlemmer. Men det er på tide at er-

kende, at man ikke kan skabe ligeløn via for-

handlinger med arbejdsgiverne. Hvis der skal 

reel ligestilling mellem fagene, må politikerne 

på Christiansborg sikre ligeløn via lovgiv-

ningen, lyder det fra Grete Christensen, 

formand for Sundhedskartellet, som også 

tæller Radiograf Rådet.

”I Norge gælder retten til ligeløn også på 

tværs af faggrænser og overenskomster. 

Arbejde af samme værdi skal have den samme 

løn. Sådan bør det også være i Danmark, og 

jeg opfordrer de politikere, der reelt går ind 

for ligestilling, til at bruge deres indflydelse 

på at skabe et arbejdsmarked, hvor kønnet 

ikke er afgørende for lønnen,” siger Grete 

Christensen.  

Kilde: Synergi

LIGELØN KRÆVER 
POLITISK HANDLING

Sæt rammer for det grænseløse arbejde- en guide

SÆT RAMMER FOR DET 
GRÆNSELØSE ARBEJDE 
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Ønsker arbejdsgivere, at lønmodtagere ikke skal have 

løn under frokostpausen, skal det rejses som et krav ved 

overenskomstforhandlingerne, fastslår afgørelsen i den 

faglige voldgift, som DR havde rejst mod de ansattes fag-

lige organisationer.

Arbejdsgivere kan ikke afskaffe betalt frokostpause 

udenom fagforeningerne. Det er en overenskomstmæssig 

rettighed for de ansatte. FTF glæder sig over afgørelsen 

og forventer, at arbejdsgivere fremover respekterer den 

danske aftale-model.

FREMTIDENS ULTRALYDSBILLEDER 
KOMMER 
FRA SKYEN
Ny dansk metode re-

ducerer datamæng-

den ved ultralyds-

scanning. Det åbner 

for trådløse ap-

parater, der henter 

computerkræfter 

fra cloud computing. 

Fx kan transduceren 

være koblet på nettet og sender data op i skyen, og selve da-

tabehandlingen er en service, som sygehuset køber sig til hos 

en leverandør. Samtidig kan lægen uden forsinkelse se bil-

lederne på en skærm; ligesom en læge et andet sted i verden 

kan kigge med. Og sygehuset behøver ikke længere købe en 

dyr, stor scanner.

Et dansk forskningsprojekt med DTU og fem partnere, her-

under Rigshospitalet og BK Ultrasound, kan bane vejen for 

fremtidens bærbare, trådløst opkoblede ultralydsscannere 

med høj billedkvalitet.
Kilde: ing.dk

AT DU KAN SØGE PENGE
Både Radiograf Rådets Studiefond og Radiograf Rådets 

Uddannelsesfond oplever et vigende antal ansøgere til 

hjælp. Dette kan skyldes mange ting, men det må ikke skyl-

des manglende kendskab til mulighederne. 

STUDIEFONDEN
Udgifter, der kan søges støtte til (prioriteret): 

1.  Udgifter til praktikstedet i forbindelse med opholdet, 

såfremt klinikken pålægger den studerende de merud-

gifter klinikken måtte have i forbindelse med praktikop-

holdet. 

2.  Kursusudgifter på stedet i forbindelse med opholdet. 

3. Transport til og fra studiebyen. 

4. Offentlig transport i studiebyen. 

5.  Andre udgifter efter konkret vurdering 

For ophold i udlandet er legater udbetalt af Studiefonden 

skattefri. Beløbet kan maksimalt udgøre kr. 2.500. 

UDDANNELSESFONDEN
Sådan søger du uddannelsesfonden:

HVEM?

Alle medlemmer af radiograf rådet, som er i besiddelse af 

en radiografnål kan søge. Har du ikke en nål, så henvend dig 

til Radiograf Rådet. 

HVAD? 

Økonomisk hjælp til bøger, kursusafgifter, ophold og rejser 

i forbindelse med kurser, efter- og videreuddannelse 

HVORDAN? 

Du sender en motiveret ansøgning til radiograf rådet, 

gerne via e-mail 

HVORNÅR? 

Uddannelsesfonden behandler ansøgninger to gange årligt 

– den 1. juni og den 1. december. 

HVOR MEGET? 

Du kan få op til 2.500 kr. I støtte til kurser, efter- og vide-

reuddannelse.

Såfremt du bliver tildelt støtte fra uddannelsesfonden, 

skal du producere en artikel til Radiografen, hvor du be-

skriver det faglige udbytte af den/det uddannelse/kursus-

forløb/konference du har deltaget i. Omfanget af dette 

skal aftales.  

KENDELSE 
”FREDER” 
BETALT 
FROKOST-
PAUSE I 
DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HUSK



Kongressen er overordnet delt op i en 

teknisk udstilling, hvor leverandører 

fremviser den seneste udvikling og en 

videnskabelig del, hvor over 1000 oplæg, 

fordelt ud over mange sessioner, danner 

rammen om dagene. 

EN OPGAVE AT FINDE RUNDT

Det er en stor opgave at få overblik over 

kongressens omfattende tilbud af viden-

skabelige sessioner, undervisning og fore-

drag. De kører i en lind strøm fra onsdag 

til søndag fra 8.30 – 17.30.  Som mangeårig 

deltager har jeg efterhånden oparbejdet 

et vist overblik, men ECR øger hvert år 

antallet og udvikler tilgangen til dem.  

Det er særdeles vigtigt at være velforbe-

redt hjemmefra og tænke over, hvorledes 

man vil prioritere. For ellers løber tiden fra 

en. Mange danske radiografer deltog i ses-

sionerne, men desværre er der også en del 

ikke kender muligheden fuldt ud, og derfor 

går glip af denne vigtige vidensdeling på 

kongressen, hvor der præsenteres nyhe-

der på alle hylder i radiografiens verden.

Fire danske radiografer var på podi-

erne med flotte præsentationer på højt 

niveau – men desværre et beskedent 

antal bidrag i forhold til de lande vi ofte 

sammenligner os med. Radiograf Rådets 

kursusafdeling vil gå i tænkeboksen med, 

hvordan vi kan støtte at radiograferne til 

i fremtiden at få flere med den gode viden 

ud internationalt.

ESR SAMARBEJDER MED 
RADIOGRAFER

EFRS  ”European Federation of Radiogra-

pher Societies”  - samarbejder med ESR, 

og radiograferne havde i år eget område 

på kongressen – stort foredragslokale 

med plads til næsten 500 - simultanover-

sættelse til 5 sprog samt tilhørende loun- 

ge til netværksmulighed. En anden nyhed 

på kongressen var et specifikt katalog 

med sessions målrettet til radiografer 

hvilket g jorde prioriteringen lidt lettere. 

Disse nye tiltag er et klart signal fra ESR 

og EFRS om, at vi er særdeles velkomne 

på denne kongres, og der er noget at 

komme efter for alle.  

EFRS og ESR præsenterede deres vi-

sioner for radiograferne på kongressen 

- det fremgik af det fremlagte mate-

riale, at der ikke er den store tradition 

for ret mange danske radiografer til at 

være med i den videnskabelige del af ECR 

Fakta:
Udstillede posters fra Radiografer er 

på 2 år øget fra 86 til 116. Portu-

gal som størrelsesmæssigt ligner 

Danmark havde 31 med i år mens 

Danmark havde 2! 

Der deltog 1405 radiografer i 2017 

– det er en forøgelse på 24% siden 

2016 

Danmark er 4. størst med 83 delta-

gende radiografer

ECR 2018 hedder  ”Diverse and Uni-

ted”  - det skal signalere en forening 

mellem radiografer og radiologer og 

at det dækker alle specialer.

ECR 2018 vil omfatte nye awards 

specielt for radiografer

ECR er nu EFRS officielle årlige 

kongres

ESR medlemskab koster 11 Euro og 

giver adgang til en palet af videnska-

belige magasiner, E-learning og andre 

online tilbud samt rabat til ECR.
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ECR 2017 
MÅLRETTES 
RADIOGRAFERS 
BEHOV
Også i år satte mange danske radiografer og studerende 

kursen mod Wien i dagene 1.-5. marts, hvor ca.  25.000 med 

interesse indenfor radiologien deltog. Udbuddet af tilbud er enormt og det er 

en velsmurt organisation – European Society of Radiology – der står bag denne 

meget store konference.

Af fagchef Claus Brix
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– det hænger måske sammen med at vi i 

Danmark relativt sent har fået Bachelo-

ruddannelsen og vi ikke har indført CPD 

(Continuos Professionel Development) 

hvor vi kan udnytte det pointsystem der 

er på ECR. 

Det glædede mig i øvrigt i år at møde 

mange for mig nye danske radiografer 

og sygeplejersker og tak for de idéer og 

input I har givet til Radiograf Kurser, som 

vi kan arbejde videre med.  

FOKUS PÅ DET TEKNISKE

Den tekniske udstilling er som sædvanlig 

omfattende og er fordelt i mange haller. 

De store firmaer præger udstillingen, men 

går man ind i krogene, kan man støde på 

firmaer som danskerne ikke kender eller 

som har produkter rettet til et snævert 

marked. I år havde mange af leveran-

dørerne til det danske marked valgt at 

fremhæve hastighed, dosisnedsættende 

software, men bruger- og patientvenlig-

hed var også i fokus. 

En af de større aktører på det danske 

marked præsenterede fremtidens MR-

coil - et letvægtstæppe med indbyg-

get elektronik/spoler som muliggør, at 

patienten bliver ”puttet”  -  en fordel 

her er også den nedsatte afstand mel-

lem patient/spole med bedre SNR. Coilen 

forventes at blive trådløs, så bl.a. risikoen 

for loops undgås. Et andet firma præsen-

terede deres brugerflade på dosisover-

vågningsudstyr, klar til EU-direktivet som 

indføres i starten af 2018. Her var der 

bl.a. nem adgang til at aflæse statistik på, 

hvad der blev givet af dosis på kasserede 

undersøgelser. 

Der gives en gennemgang af overvågning af dosis spild.

Der blev vist nogle nyheder på den tekniske udstilling, bl.a. 
et "coil-tæppe".
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EN BERETNING OM PILOTPROJEKTET 

MOBIL RØNTGEN PÅ AARHUS 
UNIVERSITETSHOSPITAL

Af uddannelsesansvarlig radiograf Astrid Vedsted og PhD stud./AC-Fuldmægtig, cand.scient.san. Maria Toppenberg

 

Ideen gik ud på, at tilbyde mobil røntgen til udsatte patienter, så un-

dersøgelsen i højere grad skulle tilpasses patienten fx i form af tid 

og lokation – og ikke patienten, der skulle tilpasses undersøgelsen.

På Røntgen og Skanning, var det længe blevet overvejet hvordan 

patientforløbet kunne optimeres, især for de udsatte patient-

grupper så-som ældre, demente, psykisk syge og plejehjems-

beboere. Hos denne patientgruppe kan en ellers uproblema-

tisk røntgenundersøgelse blive uhensigtsmæssigt på grund af 

udefrakommende faktorer så som miljøskiftet, transporten, 

ventetid og ledsagelse til og fra undersøgelsen (1). Vi har på af-

delingen erfaret, og litteraturen viser, at patienter med eksem-

pelvis demenssygdom kan blive bange og urolige, når de flyttes 

fra hjemmet til røntgenafdelingen. Det kan føre til øget pleje og 

medicinering i adskillige dage efter undersøgelsen, sygdoms-

forværrelse og kan i værste tilfælde hos nogle patienter føre til 

hospitalsindlæggelse (2). Når en patient skal ledsages til og fra 

hospitalet, må personalet på fx plejehjemmet prioritere hvem, 

det er vigtigst at pleje – patienten, der skal undersøges på ho-

spitalet, eller borgeren, der stadig er hjemme på plejehjemmet. 

Røntgenundersøgelsen bliver også mere ressourcekrævende, da 

der skal bruges ressourcer på patienttransport, ledsagerord-

ninger og plejepersonale (3).

For at imødekomme nogle af de problemer, forekom mobil rønt-

gen at være en god idé.
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Plejepersonale har mistanke om sygdom hos en plejehjemsbeboer 

Plejehjem kontakter praktiserende læge, som vurderer, om patienten skal sendes til yderligere undersøgelse 

Mobil røntgen 

Mobil røntgen kommer ud på 
plejehjemmet og foretager 

røntgenundersøgelse af 
patienten 

Sygdom Ikke 
sygdom 

Patienten 
afsluttes 

Patienten visiteres til AUH’s 
Akut/traumecenter 

Patienten behandles på en 
klinisk afdeling 

Patienten henvises til AUH’s 
Akut/traumecenter til 
røntgenundersøgelse 

Ikke 
sygdom 

Patienten 
sendes til 
plejehjem 

Sygdom 

Patienten 
indlægges 

Evt. røntgen kontrol 

Patienten 
sendes 

tilbage til 
plejehjem 

Procedurer på hospitalet 

Procedurer i hjemmet 

Patienten 
indlægges  

Mobil røntgen AUH 

Patienten henvises til 
Røntgen og Skanning 

Sygdom Ikke 
sygdom 

Patienten 
sendes til 
plejehjem 

Flowchart over patientforløb ved mistanke om sygdom 

//  MOBIL RØNTGEN - OPEN ACCESS

Mobil røntgen er en form for Open Access. I stedet for at pa-

tienterne skal på hospitalet for at få foretaget en røntgenun-

dersøgelse, flyttes røntgenundersøgelsen til patienten, hvor 

der anvendes transportabelt (mobil røntgen) røntgenudstyr. 

Fordelen ved at undersøgelsen foretages i patientens eget hjem 

er et forbedret patientforløb i form af kortere ventetid for 

patienten, reduceret antal kontakter til skadestuen, reduceret 

ressourceforbrug, færre patienttransporter, færre forebyg-

gende lægebesøg, færre indlæggelser og en reduktion i antallet 

af patienter, der går i delir, som følgevirkning af fx miljøskiftet 

i forbindelse med  røntgenundersøgelse (1,2). Studier viser og 

vores egen erfaring er, at både patienter og ansatte mener, at 

patientforløbet er forbedret, fordi patienten kan blive i eget 

hjem, og at plejehjemspersonalet ikke behøver at være fravæ-

rende fra de resterende borgere på fx plejehjemmet. Ved mobil 

røntgen bliver personalet nemlig tæt på borgerens stue under 

undersøgelsen frem for at ledsage borgeren, der skal have fore-

taget en røntgenundersøgelse på hospitalet (4-8).

//  IGANGSÆTNING

1. september 2014 påbegyndtes pilotprojektet 'mobil røntgen' 

på AUH. Pilotprojektet, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen, 

Strålebeskyttelse (SIS), er et tværsektorielt samarbejde mellem 

Røntgen og Skanning og Geriatrisk Afdeling på AUH samt Aarhus 

Kommune. Pilotprojektet foregår desuden i samarbejde med en ◊

Flowchart over patientforløb ved mistanke om sygdom

Plejepersonale har mistanke om sygdom hos en plejehjemsbeboer

Plejehjem kontakter praktiserende læge, som vurderer, om patienten skal sendes til yderligere undersøgelse

Mobil røntgen

Mobil røntgen kommer ud 
på plejehjemmet og 

foretager røntgenundersøgelse 
af patienten 

Sygdom SygdomIkke
sygdom

Ikke
sygdom

Patienten 
afsluttes 

Patienten visiteres til 
AUH’s Akut/traumecenter  

Patienten 
sendes til 
plejehjem

Patienten 
indlægges

Patienten sendes 
til plejehjem

Patienten behandles på 
en klinisk afdeling   

Patienten 
sendes 

tilbage til 
plejehjem   

Patienten 
indlægges  

Evt. røntgen kontrol

Mobil røntgen

Procedurer i hjemmet

Procedurer i hjemmet

Procedurer på hospitalet

AUH

Sygdom

Ikke
sygdom

Patienten henvises til 
Røntgen og Skanning

Patienten henvises til AUH’s 
Akut/traumecenter til 
røntgenundersøgelse
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privat røntgenklinik, som stiller apparatur og specialbygget bil til 

rådighed, og som står for at udføre selve undersøgelsen, mens 

radiologer fra Røntgen og Skanning beskriver røntgenbillederne.

Mobil røntgen tilbydes i dag på plejehjem, ældreboliger, rehabili-

teringshjem, handicapboliger, forsorgshjem og andre institutio-

ner, som Aarhus Kommune finder egnet til mobil røntgen samt 

Geriatrisk Afdeling og Psykiatrisk Afdeling, AUH, som pt. er belig-

gende på andre matrikler i Aarhus end Røntgen og Skanning.

//  HVORDAN FUNGERER MOBIL RØNTGEN I PRAKSIS

Når personalet på fx plejehjemmet har en mistanke om syg-

dom, kontakter de den ansvarshavende læge, der vurderer om 

patienten skal undersøges med røntgen og som evt. henviser 

til røntgenundersøgelsen. Henvisningsproceduren er stort set 

den samme, som når der henvises til røntgenundersøgelse på 

Røntgen og Skanning. Der kan henvises til følgende undersø-

gelser: thorax, abdomen, columna, pelvis, overekstremiteter og 

underekstremiteter. Når Røntgen og Skanning har modtaget 

henvisningen, får radiografen en meddelelse herom, og han kører 

umiddelbart herefter ud til patienten og foretager røntgen-

undersøgelsen. Billederne sendes via RIS/PACS til Røntgen og 

Skanning, hvor de beskrives af radiologer.

I figuren på forrige side ses, hvordan et patientforløb, hvor 

patienten undersøges med mobil røntgen adskiller, sig fra et pa-

tientforløb, hvor patienten undersøges på Røntgen og Skanning.

//  EVALUERINGEN AF PILOTPROJEKTET MOBIL RØNTGEN

Pilotprojekt ’mobil røntgen’ blev evalueret, efter det havde 

været i gang i et år. Der blev anvendt en amerikansk metode 

Triple Aim, som har tre hovedfokusser: Sundhedstilstanden for 

populationen, klinisk og brugeroplevet kvalitet samt omkostnin-

ger per capita (9). Formålet med at evaluere pilotprojektet var 

at undersøge, om metoden mobil røntgen gav mening i en dansk 

kontekst og om udstyret var validt, for til sidst at afgøre om mo-

bil røntgen kunne gavne patientforløbet og evt. være ressour-

cebesparende.

Resultat viste, at metoden mobil røntgen giver mening i dansk 

kontekst, da adspurgte patienter, pårørende og sundhedsper-

sonale er tilfredse med mobil røntgen og resultatet indikerer, at 

mobil røntgen gavner patientforløbet. Røntgenbilleder foretaget 

med det mobile røntgenudstyr var også acceptable. Evalueringen 

er efterfølgende blevet brugt som afsæt til igangsætning af ph.d. 

studie om mobil røntgen, hvor hovedmetoden er Triple Aim.

//  TILBAGEMELDINGER:

Røntgen og Skanning har løbende fået mange tilbagemeldinger 

fra brugerne og radiografen, der foretager undersøgelserne. 

Dette afsnit bygger udelukkende på de mundtlige og skriftlige 

tilbagemeldinger vi har fået, samt de erfaringer vi har g jort os 

gennem observation, interview, mail og telefon.

Personalet fortæller, at det ofte er ældre forvirrede borgere, 

der er faldet og føler, at de har ondt, når de går eller mobilise-

rer sig, og for dem fungerer det rigtig godt, at mobil røntgen 

kommer ud, især hvis de i forvejen har det rigtig skidt og har et 

langt sygdomsforløb. Patienterne kan blive mere urolige, hvis 

de skal på sygehuset, og det kan være svært at forklare dem 

skiftet mellem sygehus og hjem.

En pårørende fortæller, at mobil røntgen skånede hende for, at 

blive bekymret over at hendes ældre mor skulle transporteres 

til hospitalet, hvordan ville moren reagere på miljøskiftet, skulle 

datteren tage fri fra arbejde osv.

En læge fortæller, at mobil røntgen er smidigt, kundevenligt og 

giver hurtig adgang til røntgenundersøgelse samtidig med, at 

den kliniske effekt er god. Røntgenbillederne kan vise nogle af-

gørende ting for den videre behandling, som dermed kan igang-

sættes hurtigt. Tilbagemeldingen fra radiografen, der foreta-

ger undersøgelserne er, at han får meget ros. Der er behov for 

mobil røntgen, og både personale, patienter og pårørende er 

lettede over at røntgenundersøgelsen kan blive foretaget i pa-

tientens eget hjem/plejebolig. Ofte er patienterne meget dår-

lige, og har svært ved at komme til og fra hospitalet, og derfor 

er det af stor betydning for dem, at de ikke skal flyttes.

//  FREMTIDEN

På nuværende tidspunkt er mobil røntgen overgået til et 

forskningsprojekt, som en del af et ph.d. studie. På afdelingen, 

har vi en forventning om, at studiet vil vise, at mobil røntgen er 

godt for patienten.

En ting er i hvert fald helt sikkert - det var og er en god idé, at 

tilbyde mobil røntgen til udsatte patienter i Aarhus Kommune.
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MRI og nuklearmedicin. Med den tekniske ekspertise fra Medrad, der siden 2012 er en del af Bayer, og Bayers 
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bejdsgang for sundhedspersonalet og mere tid til patienten.

Besøg www.radiology.bayer.com eller kontakte Ina Wettendorff, ina.wettendorff@bayer.com, og lær mere!
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I dagens sundhedsvæsen, hvor etable-

ringen af super-sygehuse i alle regioner 

fører til lokale lukninger og sammenlæg-

ninger, skal personalet være omstillings-

parate og open-minded omkring dette. 

Men hvilke tanker gør den almindelige 

medarbejder sig egentlig om sit fremti-

dige arbejdsliv, hvilke bekymringer og øn-

sker er der hos den enkelte og hvad fører 

denne omvæltning med sig?!

I Aarhus har der været officiel åbning af 

Det Nye Universitetshospital (DNU), og 

den store udflytning af de etablerede 

røntgenafdelinger fra midtbyen til Skejby 

er nu meget tæt forestående. Først var 

der plantegninger af flotte nye bygnin-

ger, lokaler og visioner. Så kom det første 

spadestik, siden blev tegninger til færdige 

rum og endelig kom muligheden for så 

også at besøge sin fremtidige arbejds-

plads, så man bedre kunne danne sig et 

billede af, hvor vi egentlig er på vej hen, 

og hvordan det ser ud i virkeligheden. Og 

nu sker det altså… tiden er kommet, vi 

skriver 2017 og med lidt forsinkelse skal 

visionerne nu føres ud i livet.

Der skal i nærmeste fremtid afholdes 

mini-MUS samtaler, for at kortlægge den 

enkelte medarbejders ønsker og tanker. 

Men hvad skal den enkelte medarbejder 

gøre, når der er så mange ubekendte 

faktorer, der spiller ind? Kan man ud fra 

en kort samtale træffe sit valg, når man 

starter fra scratch et helt nyt sted uden 

en eksisterende historik? Hvordan bliver 

det fremadrettet, når så mange matrik-

ler og dermed forskellige kulturer skal 

samles under samme tag med én fælles 

fremtidsvision… kan vi blive enige om ret-

ningen? Hvor skal min kollega, som jeg har 

SUPER-SYGEHUSE, SAMMENLÆGNINGER 
OG SAMTALER!

REGIONAL LEDER Af Bestyrelsen, Region Midt

arbejdet så godt sammen med de sidste 

mange år hen? 

På samme måde kan man anskue de mulighe-

der, en sammenlægning fører med sig. Eks-

pertisen fra de forskellige matrikler bliver 

samlet og de medarbejdere der brænder for 

de samme faglige emner, bliver forhåbent-

ligt ført sammen til gavn for dynamikken og 

udviklingen på området, og dermed i sidste 

ende til stor gavn for vores patienter.

Det bliver dog en stor opgave for afde-

lingsledelserne, at få set de forskellige 

forcer hos den enkelte medarbejder og 

placeret vedkommende det rigtige sted.  

Det er vigtigt at, medarbejderen føler 

sig hørt og behandlet som et menneske 

i denne proces, og ikke som en vare, der 

tilfældigt bliver smidt i én af supermarke-

dets rodekasser. 

R E G I O N  M I D T

Kom til kaffe og kage i de gode gamle dage. 
7. Maj kl. 13 i Den gamle by i Aarhus.

Tag dine kolleger under armen og få en dag i ro og mag uden EPJ, 

RIS og PACS og nyd dagen med kaffe, kage og en rundvisning i 

den historiske by. 

I Den Gamle By kan man gå tur i tiden. Fra en by som på H.C. 

Andersens tid over de moderne tider i 1920erne til det danske 

velfærdssamfund i 1960erne og 70erne. Derudover består Den 

Gamle By af en hel række museer.

Gratis for medlemmer – hvis man allerede har årskort til Den 

Gamle By må det meget gerne oplyses ved tilmelding.

DEN GAMLE BY

Tilmeldingsfrist:
21. april 2017

Kontaktinfo/tilmelding:
chrithis@rm.dk 
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Traditionen tro byder Syddanmarks 
regionsbestyrelse samt Radiografrådet 

velkommen til eventyrløb 

Kr. himmelfartsdag  
torsdag d. 25. maj 2017 

TILMELDING TIL LØB
EVENTYRLØB

STARTTIDER:
2,1 km børneløb starter kl. 10.00

10 km løb starter kl. 10.30

5 km løb starter kl. 11.15 

Efter løbet er der koncert med TV2 for 

deltagerne i Eventyrløbet.

STARTSTED:
Højstrupvej 5 ved Odense Idrætspark. 

Radiograf Rådets stand vil stå det sæd-

vanlige sted med pølser, brød, øl og vand.

PRISER:
5 OG 10 KM:

0-8 år      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 kr.

9-14 år      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 kr.

Fra 15 år     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160 kr.

BØRNELØB:

3-14 år:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 kr.

Voksne ledsagere  . . . . . . . . . . . . . . .  160 kr.

Dette beløb dækker kun tilmeldingen til 

løbet. Radiografrådet vil være vært ved 

standen og servere mad og drikke.

TILMELDING:
Tilmelding skal ske hurtigst muligt og se-

nest den 31/3 2017

Først overføres der penge tilsvarende 

alder og løb til Radiografrådets konto:

Reg.nr.: 1551 konto nr.: 310 106 5545. 

I bemærkning på indbetalingen oplyses: 

navn, eventyrløb.

Vigtigt!! Skriv på indbetalingen, at det er 

til eventyrløbet og navnet på indbetaler.

Derefter sender I en mail til 

rene.bengtsen@rsyd.dk hvor I skriver:

• Navne og fødselsdage på alle deltagere

• Antal km der skal løbes og forventet tid 

 (eller samme tid som sidst)

• Beløbet I har indbetalt på Radiograf 

 Rådets konto

• Mailadresse I kan kontaktes på

Der vil derefter komme info ud til alle til-

meldte pr mail.

Dette skal gøres hurtigst muligt og al-

lersenest 31/03 2017, da prisen for del-

tagelse stiger efter denne dato.

Hvis du/I ikke når at tilmelde Jer via Radio-

graf Rådet inden 31/03 17. bedes du/I selv 

tilmelde Jer via www.eventyrlobet.dk.
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– PENNSYLVANIA EFTERÅRET 2016
af Kirsten Brewster og Janni Jensen – Radiografer OUH

Som en del af Radiologisk Afdeling OUH´s udviklingsplan i 2016, blev det besluttet at prioritere 

nogle internationale studiebesøg med det formål at søge inspiration til både det faglige i spe-

cialerne. Men især også det organisatoriske, hvor vi på radiografniveau har valgt subspecialise-

ring inden for 5 hovedområder, CT, MR, mammografi, intervention og konventionel røntgen.

Efter mere end et års forberedelse lyk-

kedes det at få arrangeret et ophold 

af en uges varighed i Pennsylvania. 

Formålet med opholdet var også at få 

en fornemmelse for det amerikanske 

sundhedsvæsen i forhold til det danske 

sundhedsvæsen, især set med ”røntgen-

øjne”, udvide vores horisonter og se 

andre måder at arbejde på. Vi tog afsted 

med kufferterne fulde af spørgsmål: 

Hvordan arbejder de derovre? Hvor me-

get arbejder de? Hvordan er strukturen 

i afdelingerne? Er de subspecialiseret? 

Hvordan er samarbejdet radiograf/radi-

olog imellem? Har de up-to-date udstyr? 

Hvad med Obama-Care, som vi jo hører 

så meget om herhjemme, betyder det 

noget for en røntgenafdeling? Osv. osv.

Pennsylvania, med tæt på 13 millioner 

indbyggere, er en stat på USA’s øst-

kyst. Statens hovedstad er Harrisburg, 

mens Philadelphia er den største og nok 

mest kendte by. Der er i alt 176 hospitaler 

i Pennsylvania med tilsammen mere end 

36.000 sengepladser. Derudover er der et 

stort antal mindre sundhedsklinikker som 

specialiserer sig i alt fra ortopædi til pæ-

diatri. Vi var så heldige at blive indlogeret 

privat i Pottstown. Herfra kørte vi afsted 

i lejet bil hver morgen til nye aftaler, mø-

der, hospitaler og radiografskoler. 

Vi havde et stramt program med besøg 

et nyt sted hver dag. Programmet var 

arrangeret af Professor Francisca V. Bye, 

en radiograf, som i mange år har under-

vist på Montgomery County Community 

College, som vi også besøgte. 

RADIOGRAFUDDANNELSEN 
I PENNSYLVANIA 

Der er op mod 70 forskellige radiograf-

skoler/colleges og universiteter i Penn-

Indbyggertal: ca.  13 millioner.

Hovedstad: Harrisburg

Philadelphia er den største og mest 

kendte by

176 hospitaler i Pennsylvania med til-

sammen mere end 36.000 sengepladser

Pennsylvania



MARTS 2017   |   RADIOGRAFEN   |   15 

sylvania, hvor man kan tage en uddannelse 

som radiograf. Der er stor variation mel-

lem de forskellige ”Radiography program-

mes”, både hvad angår længden af studiet 

og indholdet. 8 af de 70 uddannelsesinsti-

tutioner tilbyder en bachelor i radiografi, 

de øvrige tilbyder uddannelser af 1-3 års 

varighed. Man betaler selv for sin uddan-

nelse i USA og prisen for en uddannelse, 

som radiograf, varierer fra $2.500 til 

$36.000 pr. år, hvor de 4-årige bachelor-

programmer på universiteterne er de 

dyreste. For de fleste af uddannelserne 

gælder, at man allerede under uddan-

nelse vælger spor og subspecialiserer 

sig inden for bl.a. CT, MR, mammografi, 

intervention, konventionel radiografi el-

ler som sonograf. Efterfølgende kan man 

videreuddanne sig, hvis man ønsker flere 

subspecialer. Beskrivende radiografer 

eksisterer ikke i USA, og de var meget 

forundret, ja nærmest chokeret over, at 

man som radiograf selvstændigt måtte 

stille diagnoser. Paradoksalt nok er det at 

være sonograf en integreret del af radio-

grafien i USA og et subspeciale på lige fod 

med de andre specialer. De studerende 

gennemgår et meget kontrolleret forløb 

i klinikken. Hvis de eksempelvis vil tage et 

røntgen af håndled, skal de først bestå 

en test i et laboratorie, hvor de øver på 

fantomer. Når de har en underskrift på, at 

de kan tage røntgen af fantom-håndled, 

skal de ud og observere en radiograf i 

klinikken, som tager røntgen af håndled. 

Herefter må de begynde at tage røntgen 

selv, men under opsyn af uddannet radio-

graf. Alle disse trin skal dokumenteres og 

så kan de fortsætte til næste opgave. 

Vi besøgte Montgomery County Commu-

nity College to gange, hvor vi mødte 

undervisere, rektor og de studerende. De 

havde forberedt rundvisning på skolen 

samt en masse spørgsmål til os. Vi havde 

forberedt undervisning hjemmefra om 

det danske sundhedsvæsen med fokus på 

røntgendelen og vores daglige virke som 

radiografer. Vi fandt hurtigt ud af, at til 

trods for fundamentale forskelle på vores 

sundhedssystemer, så er radiografer i 

bund og grund meget ens. Vi står med de 

samme problemer og udfordringer i vores 

virke som radiograf uanset nationalitet. 

Alt lige fra udfordringen med henvis-

ninger, som ønsker stående optagelser 

på patienter, som ikke har haft stand-

funktion i mange år, grædende børn, søde 

og sjove patienter, og ikke mindst evnen 

til at begejstres over et lige lateralt knæ 

billede kippet i flere planer på en urolig 

patient.

SUNDHEDSVÆSENET OG 
RØNTGENAFDELINGEN

Den altoverskyggende forskel på det 

danske og det amerikanske sundhedsvæ-

sen er naturligvis, at sundhedsvæsenet 

i Danmark, med få undtagelser, er gratis 

(Læs: betales via skat), hvor de i USA teg-

ner sundhedsforsikringer, som dækker i 

varierende grad og til meget varierende 

priser. Sundhedsforsikringerne kan både 

være privat tegnet eller gennem ens ar-

bejde.  Det store spørgsmål er, hvad den 

del af befolkningen, som ikke er forsikret, 

gør, hvis de får brug for sundhedsvæse-

net. Som et amerikansk hospital skriver 

på deres hjemmeside: 

“No one will be denied necessary medical 

care due to lack of insurance or inabi-

lity to pay. However, if you are uninsured 

you may be asked to pay a deposit when 

you're admitted or when you register 

for an outpatient procedure”. Hvor stort 

dette depositum er, står dog ingen ste-

der og hvad der sker hvis man ikke kan 

skaffe penge til depositum oplyses heller 

ikke.

Vi fik en lang snak med de studerende 

omkring det danske sundhedsvæsen 

og skattesystem. De var som forventet 

overrasket over, hvor meget vi beta-

ler i skat herhjemme, men også over, at 

sundhedsvæsen og uddannelse er gratis 

og tilgængelig for alle. Vi nåede dog, på et 

yderst vagt og uvidenskabeligt grund-

lag, frem til, at hvis man som amerikaner 

vælger at betale sundhedsforsikring og 

uddannelsesafgifter samt den tvungne 

vejskat, almindelig skat, afgifter osv. osv., 

og holder dette op imod vores noget 

højere skatteprocent, ja så er forskellen 

måske i virkeligheden ikke så stor. Dette 

er selvfølgelig noget groft opstillet, men 

alligevel tankevækkende. 

Man betaler selv for sin uddannelse i USA og 

prisen for en uddannelse, som radiograf, 

varierer fra $2.500 til $36.000 pr. år, hvor de 4-årige 

bachelor-programmer på universiteterne er de dyreste. 

Francisca og Kirsten.

– PENNSYLVANIA EFTERÅRET 2016

◊
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Vi besøgte bl.a. en røntgenafdeling på 

Pottstown Memorial Medical Center, hvor 

vi blev vist rundt og fik en lang snak med 

radiograf Brenda Lotz, samt et par af de 

studerende, som vi havde mødt tidligere 

under besøget på Montgomery County 

Community College. Her fik vi virkelig øjnene 

op for, nogle forskelle på Danmark og USA. 

De var eksempelvis overrasket over, at 

vi tager røntgen af håndled, hånd, ankel-

led m.m. uden af bruge blyafdækning. De 

bruger meget oftere blyafdækning end 

vi gør, ja nærmest alt hvad kan afdækkes, 

bliver afdækket. Omvendt var vi forun-

dret over at høre, at de gerne tager ”den 

modsatte til sammenligning” på børn. De 

laver også en del flere CT-skanninger obs. 

fraktur, end vi gør. Forklaringen på det er, 

at man helst ikke skal overse noget, da det 

kan koste dyrt i erstatningskrav. Hvilket er 

en anden væsentlig forskel på de to lande. 

De var forundret over, at vi ikke person-

ligt skulle betale erstatning, hvis vi fik en 

patientklage. 

En anden stor forskel på ”her og der” er, 

at det virkede som om, der var meget 

langt mellem radiograf og radiolog, i hvert 

fald de steder vi besøgte. Selvfølgelig 

kunne man konferere med en radiolog 

eller en skadestuelæge, hvis man havde 

spørgsmål, men det var ikke bare noget, 

man sådan lige g jorde. 

Den mest markante forskel på USA og 

Danmark, som vi så det, var, at herhjemme 

er det patientens formodede diagnose, 

som dikterer, hvilke billeder der skal ta-

ges, eksempelvis knæ obs. artrose tages 

(på OUH) vægtbærende. I USA er det den 

forsikringskode, som er koblet på hen-

visningen, som bestemmer hvilke billeder, 

der skal tages. Til trods for at radiografen 

i USA godt ved, at knæ obs. artrose er 

bedst vægtbærende, så skal de tages lig-

gende, hvis det er det, som forsikringsko-

den siger, ellers får de ikke betaling for 

billederne. De var også overrasket over, at 

vi som radiografer gerne ændrer i bestil-

lingen, hvis der eksempelvis kun er bestilt 

håndled, men der er beskrevet scaphoi-

deum ømhed, så føjer vi en scaphoideum-

optagelse til undersøgelsen. Det må 

radiografen i USA ikke bare gøre, da un-

dersøgelsen skal betales af en forsikring.   

Vi var overrasket over, at næsten alt det 

udstyr, vi så på afdelingerne, var for-

holdsvis nyt DR-udstyr. Dette var der dog 

en god forklaring på. Det var for nogen tid 

siden fra statens side besluttet, at alle 

hospitaler skulle indkøbe nyt DR-udstyr 

af dosishensyn. Nyt udstyr er som be-

kendt ikke billigt, det gik derfor naturlig-

vis knap så hurtigt med at få udskiftet 

alt det gamle udstyr. Da de takster, som 

hospitalet får for hvert enkelt røntgen-

billede, efter en tid blev sat betragteligt 

ned for CR-billeder, men ikke for DR-bille-

der gik det dog pludselig noget hurtigere 

med at få udskiftet udstyret. 

CE – CONTINUOUS EDUCATION

Vi fik også mulighed for at tale lidt om 

Continuous Education (CE) og hvordan 

de griber det an i USA. Et emne, som er 

oppe for tiden her i Danmark, og hvor der 

arbejdes med udvikling af en model for 

kompetenceudvikling, CPD (Continuous 

Professional Development). Kompeten-

ceudvikling, som et krav, og bundet op på 

autorisation, har eksisteret for radiogra-

fer i USA i mange år, og er en integreret 

del af deres måde at arbejde og organi-

sere sig på. De var meget overrasket over, 

at når vi først havde fået vores autorisa-

tion, så skulle vi ikke gøre noget aktivt for 
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at beholde den. Omvendt blev vi helt stresset af at høre, hvor-

dan de skulle gøre en aktiv indsats kontinuerligt for at blive ved 

med at være radiografer. Efter en snak blev det dog klart, at vi 

også gør mange af de ting, som de bliver afkrævet. Vi gør det 

bare ikke fordi, det er et krav, men fordi det er en naturlig del af 

vores hverdag. 

Kravet i USA er, at man hvert andet år skal optjene minimum 24 

CE-credits for at opretholde sin autorisation. Selve syste-

met med at optjene CE-credits er mangfoldigt organiseret 

og opbygget gennem mange år. Autorisation og CE-credits er 

styret centralt af American Registry of Radiologic Technolo-

gists (ARRT), som nok er lidt sammenlignelig med vores fagfor-

ening. American Society of Radiologic Technologists (ASRT) er 

en anden organisation, der udbyder en masse kurser og andre 

måder at optjene CE-credits på. Man kan tjene CE-credits ved 

at opretholde ens kompetencer på utrolig mange måder, for 

eksempel ved at tage online kurser, gå til foredrag, deltage i 

kongresser, skrive artikler, deltage i undervisning (et 8-timers 

kursus giver 8 CE-credits), selv lave undervisning, læse artikler 

og efterfølgende svare på nogle spørgsmål online, hjerte-

stopkurser og meget, meget mere. På diverse internationale 

kongresser kan man eksempelvis få scannet stregkoden på 

sit badge, når man går ind til et foredrag, herved registreres 

de optjente CE-credits automatisk for pågældende foredrag. 

De enkelte stater i USA kan dog til en vis grad have individuelle 

regler og måder at håndtere CE systemet på.   

Samlet set havde vi en utrolig spændende og lærerig uge, hvor 

vi mødte en masse mennesker som på den ene eller anden måde 

er tilknyttet vores fag. Vi opdagede, at vi er meget ens som ra-

diografer til trods for, at vores sundhedssystemer overordnet 

er organiseret og finansieret forskelligt. Rent organisatorisk, 

på afdelingsniveau, subspecialiserer vi os (på OUH) efter endt 

uddannelse, hvor de i USA vælger område/subspecialisering 

tidligere og de skal desuden certificeres inden for hvert om-

råde de ønsker at arbejde med. Der er dog i de senere år blevet 

introduceret en ny uddannelsesstruktur i Odense, hvor man al-

lerede under uddannelsen skal vælge mellem nuklearmedicinsk 

teknologi, radiologisk teknologi og stråleterapeutisk teknologi. 

Yderligere subspecialisering foregår efter endt uddannelse. 

Helt overordnet rejser vi hjem med indtryk af, at vi som danske 

radiografer generelt har et større ansvar i vores daglige virke, 

vi har mere frihed til at tage faglige beslutninger. Især inden 

for vores speciale, det muskuloskeletale område, fik vi indtryk 

af, at det i Danmark anses for et speciale mere end det nok gør 

i USA. Det hele skal selvfølgelig ses i lyset af, at vi blot så en lille 

del af det amerikanske sundhedsvæsen.

Endelig skal det nævnes, at vi takker Francisca for det store 

stykke arbejde, hun lagde i, ikke alene at arrangere alle afta-

lerne for os, men også at hun havde afsat hele ugen og var med 

os rundt i Pennsylvania. Vi har selvfølgelig lovet Francisca at 

gengælde gæstfriheden den anden vej rundt, så vi håber at 

kunne vise Francisca rundt på et par danske røntgenafdelinger 

og radiografskoler inden længe. 

  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



BISPEBJERG HOSPITAL
FØRST I VERDEN
MED NY SCANNERTEKNOLOGI
Nu kan Bispebjerg og Frederiksberg Hospital som de første i 

verden undersøge patienter med en ny type PET/CT-scanner – 

en digital teknologi, der gør det muligt at forkorte undersøgelses-

tider, reducere radioaktiv stråling, samt opfange flere detaljer af 

sygdommen.

Radiograf Torben Kirk Lehnskov 
foran den digitale PET CT scanner. 
Foto Michael Dreyer

Af Michael Dreyer
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I marts 2016 satte Bispebjerg og Frede-

riksberg Hospital blæk på købskontrakten 

og blev dermed verdens første, der har 

erhvervet en ny generation af digitale PET/

CT-scannere, som er CE-mærket til patien-

tundersøgelser. Den nye scanner er netop 

blevet indviet og er klar til arbejdet i afdelin-

gen for Klinisk Fysiologi og Nuklear Medicin.

”Indvielsen markerer en verdensnyhed og 

teknologisk landvinding til gavn for men-

nesker, der skal undersøges for alvorlige 

sygdomme. De får kortere, mere skån-

somme og præcise undersøgelser. Samti-

dig er indkøbet af scanneren med til, at vi 

i Region Hovedstaden kan fastholde vores 

gode position på dansk og europæisk plan, 

når det gælder udnyttelsen af PET/CT 

teknologien, som bruges til stadig flere 

undersøgelser,” siger regionsrådsformand 

Sophie Hæstorp Andersen (S). 

DIGITAL TEKNOLOGI BETYDER 
LAVERE STRÅLEDOSIS

Afdelingen har indkøbt i alt 3 nye PET/

CT-scannere, hvoraf den ene er en digital 

scanner, der er helt ny på markedet. De nye 

scannere giver ekstra kapacitet, og den 

digitale PET/CT-scanner kan, ifølge Lars 

Friberg, noget ekstra.

”En af fordelene ved en digital scanner er, 

at den er mere følsom, så med den samme 

radioaktivitetsmængde vil vi kunne op-

fatte meget mere. Det er en del af vores 

langsigtede strategi for at mindske strå-

ledosis både for patienter og for perso-

nalet. Det har vi arbejdet med igennem 

mange år,” forklarer Lars Friberg.

”Den har desuden en meget høj opløs-

ningsevne, der vil kunne give mere detal-

jerede billeder, hvor man potentielt kan 

opdage bittesmå metastaser, som før var 

svære at skelne på scanningsbillederne,” 

fortsætter han. Lars Friberg peger også 

på, at behovet for PET/CT-scanninger er 

kraftigt stigende.

”Antallet af kræft- og demenstilfælde er 

stigende, samtidig med at flere kræftpa-

tienter i dag bliver undersøgt med PET/

CT. Der er desuden andre undersøgelser, 

som i stigende omfang bliver lavet med 

PET/CT,” siger Lars Friberg, der til ek-

sempel nævner en ny teknik til hjerteun-

dersøgelser, som har reduceret undersø-

gelsestiden fra 5 timer til 30 minutter, og 

samtidig giver mere præcise resultater 

end tidligere. Denne type undersøgelse 

foretager lægerne på afdelingen ca. 1.200 

gange om året.

Om Bispebjerg og Frederiks-
berg Hospital og Klinisk Fysiolo-
giskNuklearmedicinsk Afdeling

•  Bispebjerg og Frederiksberg  

Hospital betjener 416.000 borgere i 

København og på Frederiksberg. 

•  Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedi-

cinsk Afdeling betjener den største 

hjertemedicinske afdeling i Region 

Hovedstaden og foretager bl.a. ca. 

1.200 hjerteundersøgelser årligt – 

nu med PET/CT-scanning. 

•  Afdelingen servicerer halvdelen af 

Region Hovedstadens borgere for 

udredning af lungekræft svarende 

til 8-10 undersøgelser om dagen. 

Om PET/CT
Hvilke sygdomme undersøger man 

for ved hjælp af PET/CT-scanninger 

i Danmark? 

Patienter, der udredes for følgende 

sygdomme, undersøges ofte med 

PET/CT-scanning:

• Kræft 

•  Demenslidelser – herunder  

Alzheimers 

• Hjerteundersøgelser 

• Parkinsons 

• Infektioner 

Hvad er PET/CT? 

PET/CT-scanneren kombinerer  

PET og CT-teknologi i én maskine,  

så patienten får udført en 2-i-1 

undersøgelse

•  PET-delen er en billedundersøgelse, 

hvor patienten får sprøjtet et 

radioaktivt sporstof ind i kroppen 

inden undersøgelsen. PET-scannin-

gen kan vise mange små detaljer i 

kroppen, som blandt andet gør det 

muligt at se tegn på kræft på et 

tidligt stadie.3 

•  CT-delen er en røntgenundersø-

gelse, der giver et meget præcist 

billede af, hvor sygdommen sidder. 

Hvad er digital PET/CT? 

PET-scanneren opfanger signalet fra 

det radioaktive sporstof, som pa-

tienten får indsprøjtet før undersø-

gelsen. Den digitale PET/CT-scanner 

opfanger disse signaler digitalt.

Den digi-
tale PET CT 
scanner uden 
skal. Bemærk 
vandafkølings-
slangerne, der 
er nødvendige 
for at holde 
temperaturen 
nede. 
Foto: Lars 
Friberg.

Sophie Hæstorp Andersen klipper snoren ved 
indvielsen. Foto: Lars Friberg.
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STU DIE SIDE N
http://www.radiograf.dk/studerende/

VIS DIN SKOLE FREM: UCN
I det tidligere nummer efter-

spurgte vi studerende, der vil 

vise deres skole frem. Pernille 

Foged Nielsen fra UCN har taget 

billeder fra UCN, og blev stillet 

et spørgsmål:

Hvordan er det at være 

radiografstuderende på UCN?

Det er spændende, hygge-

ligt, sjovt og lærerigt at være 

studerende på UCN. Der bliver 

afholdt arrangementer, som kun 

er for de radiografstuderende, 

men samtidig er der café Frejs 

hvor vi mødes, hygger os og 

snakker med dem fra de andre 

uddannelser. 

Vi er en lille hyggelig uddannelse 

og den mindste på stedet. Dog 

har vi alligevel vist vores værd, 

så vi i 2015 fik vores eget rønt-

genrum. 

Jeg er glad for uddannelsen og 

måden den er opbygget på. For 

personligt har jeg været glad 

for at uddannelsen har været 

modulopbygget - det at man har 

fået noget teori, som man bag-

efter har kunne afprøve. De nye 

studerende, der kommer over 

på semester, kommer til at gå 

en forvirrende, men helt sikkert 

en spændende tid i møde.



 Type: Konference, deltagerantal min. 100 - max. 150,  1-3 parallelsessioner

Dato: 1. og 2. juni 2017

 Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel Amager Boulevard 70,  

DK-2300 Copenhagen S  

Målgruppe: Alle radiografer

 Arrangør: Radiograf Kurser, Radiograf Rådet

Pris: kr. 2975 (medlemmer) – 4995 (ikke medlemmer) – Studerende medlem 

af RSD kr. 1475. Det er inklusiv forplejning under konferencen – eksklusive 

netværksmiddag/overnatning

Tilmelding: kurser@radiograf.dk med navn, mail , arbejdssted – EAN nr. og 

kontaktperson 

Netværksmiddag: Der afholdes netværksmiddag (3 retter el. buffet m/2 

glas vin) 1. juni om aftenen på Spiseloppen, Bådsmandsstræde 43,  

København K - pris max. 350 kr.  – begrænsede pladser – tilmelding kan ske 

samtidig med konferencen.

Sprog: Konferencesprog er engelsk og dansk.
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LANDSKONFERENCEN FOR RADIOGRAFER 

Landskonference for Radiografer 1. og 2. juni 2017, København. 
En mulighed for vidensdeling og netværk for dig der arbejder 
med MR, CT og Digital Radiografi (DR/CR).

Programmet opdateres løbende på www.radiografkurser.dk

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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2017KURSUSKALENDER
DATO SENEST 

TILMELDING TEMA STED ARRANGØR FOR YDERLIGERE
 INFORMATION PRIS

28-31/3 2017 Først til mølle Mammografi Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 8900 NOK

24-27/4 2017 19/2 2017 RIS/PACS advanced 
H.C. Ørstedsvej 70 2tv.  

1873 Frederiksberg
Radiograf Kurser www.radiografkurser.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

10/5 2017 20/4 2017 Korttidskommunikation
H.C. Ørstedsvej 70 2tv.  

1873 Frederiksberg
Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk

1.350 kr. (medlem-
mer)/1.950 kr (ikke 

medlemmer)

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

 15-19/5 2017  Først til mølle MR kursus 1 
Valby Kulturhus,

 Valgårdsvej 4, 2500 Valby
"MR Center,  

Herlev Hospital

mrskolen@regionh.dk, 
tilmeld på 

kursusportalen 
tlf. 38682011

5750 kr

16-17/5 2017 28/4 2017
Ortopædisk Radiografi 

– perifere skelet
University College 
Lillebaelt, Odense

Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk
3.495 kr. (medlem-
mer) 4.995 kr. (ikke 

medlemmer).

17-18/5 2017 Først til mølle
Kursus i Radiologisk 

Kvalitetsudvikling
Rigshospitalet Radiologisk Klinik

Spørgsmål, Linda 
Schumann, 35458233 

2.500 kr.

1-2/6 2017 1/4 2017 Landskonference
Radisson Blu Scandinavia 

Hotel, København
Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk

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

rabat 1.475 kr)

7/6 2017 15/5 2 017
Årsmøde for kvalitets-

koordinatorer
Odin Havnepark, Odense Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk

500 kr. (medlem-
mer), 750 kr. (ikke 

medlemmer).

7/6 2017
Følger  DFiRs 

årsmøde

Netværksmøde 
for Interventions-

radiografer
Signatur Nyborg Radiograf Kurser www.dfir.dk

Gratis ved 
deltagelse i DFiRs 

årsmøde

13/9 2017 25/8 2017 Korttidskommunikation
H.C. Ørstedsvej 70 2tv. 

1873 Frederiksberg
Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk

1.350 kr. (medlem-
mer)/1.950 kr (ikke 

medlemmer).

21-22/9 2017 Først til mølle Nukleærmedisin Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 4500 NOK

31/10 -
2/11 2017

Slut september
Radiografikursus 

om Børn
Rigshospitalet

Radiologisk afd 
børnegruppe

Kommer senere Kommer senere

6-7/11 2017 20/10 2017
Ortopædisk Radiografi 

– perifere skelet
University College 
Lillebaelt, Odense

Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk
3.495 kr. (medlem-
mer) 4.995 kr. (ikke 

medlemmer).

8-10/11 2017 Først til mølle CT-kolografi Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 6700 NOK

16-17/11 og 
1/12 2017

Ikke oplyst Farmakologi
H.C. Ørstedsvej 70 2tv. 

1873 Frederiksberg
Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk Ikke oplyst

13-17/11-2017  Først til mølle  MR kursus 2
Valby Kulturhus, 

Valgårdsvej 4, 2500 Valby

MR Center,  
Herlev Hospital
 Herlev Hospital

mrskolen@regionh.dk, 
tilmeld på 

kursusportalen 
tlf. 38682011

5.750 kr

15-17/11 2017 Først til mølle MR for viderekomne Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 6.700 NOK.

22-23/11 2017 Først til mølle Strålebeskyttelse Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 4.500 NOK.

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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Kurset sætter fokus på radiografiens/ -logiens ortopædiske speciale, hvor patologiske fund eller udelukkelse heraf er af-
hængige af et dybdegående kendskab til bevægeapparatets anatomi – røntgenstrålingens udbredelse samt udfordringen i 
den digitale billeddannelse – kort sagt radiografiens kunst som mange radiografer udfører i dagligdagen.

Kurset vil tage udgangspunkt i røntgenoptagelser - du arbejder intensivt i grupper, hvor du er aktiv i vurdering af under-
søgelser i forhold til anamnese og forventede fund.  Du skal diskutere og foreslå optimeringer til optagelserne relateret til 
positionering og røntgenteknik.  Målet er, at du kan vurdere egne optagelser i forhold til klinikerens behov og patologi og 
udvikle din personlige viden og kompetence i optageteknik.  

Målgruppe: Radiografer og andre faggrupper, der arbejder med det ortopædiske speciale.
Undervisere: radiolog, beskrivende radiograf samt ortopædkirurger fra Odense Universitetshospital.
Arrangør: Radiograf Kurser i samarbejde med University College Lillebælt.
Sted: University College Lillebælt, Niels Bohrs Alle 1, Odense M, lokale RA.111
Pris: 3495,- (medlemmer) 4995.- (ikke medlemmer).

Tilmelding (bindende): senest den 28. april 2017 – med navn, mail, arbejdssted, EAN nr. og kontaktperson til: 
kurser@radiograf.dk
Flere oplysninger: www.radiografkurser.dk

ORTOPÆDISK RADIOGRAFI 
AF DET PERIFERE SKELET 
16.-17.  MA J 2017

Dagen sætter dit møde patienten med patienten i fokus, så men-
nesket bag patienten føler sig set og godt behandlet i den korte 
tid I har sammen og hvor du kan se det hele menneske og ikke en 
diagnose.  Din og patientens adfærd udfordrer i nogle tilfælde kom-
munikationen negativt, men en negativ relation kan ofte vendes til 
en positiv og konstruktiv relation. Taler du med patienten og kolle-
ger – er det så det samme I taler om? og hvordan kan du bruge dine 
kolleger i en svær situation. En temadag som kan gøre din travle 
hverdag lidt lettere og til gavn for patienten og undersøgelsen.

Indhold bla.:  
•  Gennemgang af relationelle kompetencer på en diagnostisk af-

deling
•  Kommunikationsformer/teorier – hensigts-  og uhensigtsmæs-

sige
•  Færdigheder fra Calgary Cambridge Guiden  

(Silvermann m.fl.)   - modellen bruges på mange sundhedsuddan-
nelser.

•  Konstruerede dagligdags situationer og egne cases, hvor du 
skal observere og diskutere ud fra egne følelser, erfaringer og 
handlemønstre.

•  Bevidstgørelse om egen verbale/nonverbale  
kommunikation

Målgruppe: Radiografer og andet personale med patientkontakt 
Tidspunktet for temadagen er fra kl. 8.30-16.30 

Pris inkl. Forplejning: kr. 1.350 (medlemmer) 
kr. 1.950 (ikke medlemmer)

Tilmelding (bindende) senest den 20. april 2017 
– med navn, mail, arbejdssted, EAN nr. og kontaktperson til kurser@
radiograf.dk- (gennemføres ved min. 12 og max. 16 deltagere)

KOMMUNIKATION MED PATIENTEN PÅ EN DIAGNOSTISK AFDELING
TEMADAG

10. maj • København • Radiograf Rådet • H. C. Ørstedsvej 70 2. th • 1879 Frederiksberg C

UNDERVISERE:

Uffe Jakobsen  
Radiograf, MiV, Adjunkt 
på UCL – underviser i 
kommunikation, om-
sorg og etik 

Christine La Cour,  
skuespiller

Lotte Munk,  
skuespiller

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

Temadagen kan også arrangeres som et ud af huset koncept, der afvikles for en 
gruppe på samme arbejdsplads. Kontakt Claus Brix for nærmere information. 

Flere oplysninger:  www.radiografkurser.dk
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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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