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At mestre hverdagen kan være krævende for kræftpatienter og deres pårørende 
både før, under og efter behandling. I en usikker situation kan både for megen og 
for lidt information opleves som skræmmende. Læs mere i denne artikel fra 

vores norske ”søsterblad”, Hold Pusten. 
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Onsdag d. 29 marts afholdt Komiteen for radiografisk k valitetssikring i 
screeningsenheder i Danmark et kursus i billedk valitetssikring, hvor 
k valitetssystemet P-G-M-U anvendes.
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i slutningen af januar henvendte vi os til Sundhedsministeren vedrørende 
MR-sikkerhed. Og i april fik vi svar. Læs hele svaret her. 
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Radiograf Rådet var inviteret og deltog sammen med danske foredragsholdere i 
12TH R ADIOTECHNOLOGY CONGRESS AND TR AINING SEMINARS i Antalya. Læs 
mere om denne konference.
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Årets generalforsamlingen i pensionskassen bød bl.a. på diskussioner om 
medlemsdemokrati og pensionsstigninger. Samtidig blev radiograf en del af 
pensionskassens navn.

F O L K E M Ø D E  2 0 1 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S I D E  2 1

Varmen og sommeren er på vej og i den politiske verden hælder det mod 
Bornholm og Folkemødet. Radiograf Rådet er i år tilstede med fokus på den 
nye røntgenbekendtgørelses krav om registrering af dosis. 
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FORMANDEN HAR ORDET

SKABER VEJE
VILJE

Viljen er der og har altid været der. Når 

vi får nys om uhensigtsmæssigheder i 

radiografernes virke, så agerer vi. Og vi 

lægger os i selen for netop at agere på 

radiografernes vegne, frem for blot at 

råbe højt om og pointere de uhensigts-

mæssigheder vi støder på.

Så når vi henvender os til en minister, så 

er vi løsningsorienterede, vi er proaktive 

og vi udviser villighed til samarbejde – for 

lige at tage 3 meget anvendte fraser fra 

konsulenthåndbogen. 

Som jeg beskrev i februar, så rettede vi i 

januar en formel henvendelse til Sund-

hedsministeriet vedr. MR sikkerhed. Og 

vi ville blive ved indtil vi fik svar. 

Dette svar er nu kommet, hvilket i de 

kredse er temmelig hurtigt. Og vi ryk-

kede kun én gang for det. 

Og ikke nok med at der er kommet svar. 

Der er også blevet svaret ganske kon-

kret på de spørgsmål vi stillede. 

Helt kort kan svaret koges ned til dette:

• Implantatregister – tjek, det får vi.

•  Forordning om medicinudstyr – tjek, det 

får vi.

• Certificering af personale – niksenbiksen.

I kan selv læse svaret i hele sin udstræk-

ning på opslaget s 12-13.  

Ikke for at lede efter hårene i suppen – 2 

ud af 3 er ikke dårligt, og så alligevel. For 

certificering af personale er mindst lige så 

politisk interessant og patientsikkerheds-

mæssigt vigtigt som implantatregister 

og forordning om medicinudstyr. Og den 

dør i vores optik ikke med, at ”… der ikke 

af patientsikkerhedsmæssige årsager [er] 

grundlag for ændrede uddannelseskrav.” 

Det er jo ikke det samme, som at sige at 

det er en dårlig idé. 

Vi havde i vores forespørgsel taget ud-

gangspunkt i patientsikkerheden. Og der 

vurderer Patientsikkerhedsstyrelsen helt 

konkret, at der ikke er noget at komme ef-

ter. Den betragtning  kan man jo være enig 

eller uenig i. Vi mener fortsat, at der en idé 

i, at vi følger de samme normer som resten 

af EU og i øvrigt også lande som USA og 

Australien. Det er i vores optik essentielt 

for et sundhedsvæsen i verdensklasse, at 

vi ikke ligger under EU standarden på no-

gen parametre for MR undersøgelser. 

Sundhedsministeriet lader det  blive et 

anliggende mellem os og Danske Regio-

ner, at sikre kompetencerne på området. 

Dette vil vi forfølge kritisk, for så vidt vi 

ved, så er Danske Regioner ikke lovgi-

vende instans på uddannelsesområdet 

og vi mener heller ikke at de har råderet 

over de private MR klinikker. Og hvem er 

det i Styrelsen for Patientsikkerhed, der 

vurderer, ”at der ikke af patientsikker-

hedsmæssige årsager er grundlag for 

ændrede uddannelseskrav” og på hvilken 

baggrund? Jeg spørger blot fordi andre 

lande både i og udenfor EU vurderer det 

anderledes.

Så vi fortsætter arbejdet i forsøget på 

også at få sat et tjekmærke ud for ”Cer-

tificering af personale”.
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KORT NYT 
KONGRES 2017

I henhold til Radiograf Rådets love § 15, stk. 2 afholdes der 

ordinær kongres lørdag den 30. september 2017 på 

Frederik den VI’s hotel i Odense

Iflg. § 15, stk. 5 skal anmodning om sager til dagsordenen være 

på Radiograf Rådets kontor senest 8 uger før afholdelse af 

kongressen, dvs. lørdag den 5. august kl. 12,00.

Iflg. Radiograf Rådets love § 17, stk. 2 skal der vælges 

både formand og næstformand.

Anmeldelse af kandidatur til posten skal, være på 

Radiograf Rådets kontor senest 12 uger før afholdelse af

 kongressen, dvs. lørdag den 8. juli kl. 12,00.

Et meget stort flertal af læger og sygeplejersker mener, at kra-

vet om to procents vækst i produktiviteten på sygehusene hvert 

år skal fjernes, viser undersøgelse. Mange oplever, at kravet på-

virker kvaliteten af behandling og pleje.

”Selvom undersøgelsen er blandt læger og sygeplejersker, så er 

jeg ikke i tvivl om at, mange radiografer deler deres oplevelse”, 

siger Charlotte Graungaard Falkvard, formand for Radiograf 

Rådet.

Radiograf Rådet støtter også kampagnen, der gik i luften på 

Facebook den 2. maj.

Kravet til landets sygehuse om øget produktivitet for de samme 

penge har været gældende siden 2003. Indtil 2006 var kravet en 

øget produktivitet på 1,5 procent om året, men siden har kravet 

været en stigning på 2 procent om året uden, at der følger eks-

tra penge med. Over 20 år vil to-procents-kravet betyde, at det 

samme antal hænder skal levere 49 procent flere behandlinger.

Afskaf produktivitetskravet

Hvad gør man som sundhedsperson, når man får 

mistanke om seksuelle overgreb på børn? Hvor-

dan agerer man over for barnet og forældrene? 

Og hvem skal man henvende sig til for at få råd og 

vejledning?

Mistanken.dk er en hjemmeside med 15 korte film 

og undervisningsmateriale til sundhedsprofessio-

nelle, lærere, pædagoger, politi og socialrådgivere. 

Materialet giver rådgivning om og indsigt i, hvordan 

man som fagperson kan og bør håndtere mistanke, 

udredning og afklaring af seksuelle overgreb mod 

børn og unge.

Siden formidler viden om, hvordan sager om over-

greb bevæger sig gennem systemet og hvordan et 

sådant forløb påvirker barnet og dets omgivelser.

MISTANKE
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OVERENSKOMST 2018
OK18

Af Troels Jeppesen

Arbejdet med overenskomstforhandlingerne i 2018 er allerede 

nu i gang i organisationerne. I denne tid opstartes samarbejdet 

med, og orienteringen af, tillidsrepræsentanterne. 

Henover sommeren og efteråret afstemmes foreningernes 

ønsker til forhandlingerne. De egentlige forhandlinger forven-

tes først opstartet i starten af OK18.

Du vil kunne følge med i Radiografen hvor vi løbende orientere 

om forhandlingerne. Du kan også følge med på Facebook og 

via nyhedsbreve.

OVERENSKOMSTFORLØBET

Der skan ske meget under en overenskomst, men under 

normale omstændigheder, uden lockout eller strejker, vil det 

forløbe nogen lunde som beskrevet herunder: 

Fredag den 9. juni 2017
Opstart TR-stormøde, 

organisationerne gør 
sig klar.

December 2017
Udveksling af krav 

imellem arbejdsgiver 
og arbejdstager.

Januar- Februar 2018
Forhandlingerne 
afsluttes om et 

resultat.

August – September 2017 
Indsamling af 
organisationernes krav.

Januar 2018 
Opstart af 
forhandlingerne.

Marts – April 2018 
Resultatet kommer til 
urafstemning blandt 
medlemmerne.

Er du en af de ca. 300 medlem-

mer af Radiograf Rådet, så skal 

du lige være opmærksom på en 

adresseændring på nettet. 

FTFa har nemlig smidt bindestregen, fået nyt logo og nye far-

ver. Hjemmesiden er også ny, men mange ting er, som de plejer.

I toppen af siden finder du stadig menupunkterne Vi tilbyder, Din 

situation, Find svar og Tast selv. Alligevel vil du nok opleve hjem-

mesiden som meget ny. Besøger du ”Din situation” vil du kunne 

dykke ned i nye guides, gode råd til jobsøgning, tips til arbejdsli-

vet og milepæle i et karriereskift. Tag en tur rundt på hjemme-

siden og bliv inspireret.

Tast Selv ligner sig selv. Du finder stadig Tast selv på forsiden af 

hjemmesiden. Når du klikker på Tast Selv, kan du logge ind, som 

du plejer. Men Tast Selv trækker også i de nye farver i løbet af 

foråret, og vi arbejder på sigt med at forbedre brugeroplevel-

sen på Tast selv.

Det er ikke altid lige let for Radiograf Rådets sekre-

tariat at finde ud af, hvornår der udpeges nye arbejdsmiljøre-

præsentanter. Så hvis du har kendskab til en nyligt udpeget en 

af slagsen, eller hvis du er arbejdsmiljørepræsentant og endnu 

ikke har hørt fra os, så må du meget gerne sende os en under-

rettende e-mail.

FTFa HAR SMIDT BINDESTREGEN

Som medlem af Radiograf Rådet kan du få professio-

nel hjælp, hvis du bliver involveret i en klagesag eller 

tilsynssag. I første omgang får du hjælp til udarbej-

delse af en partshøring. Skulle det blive nødvendigt 

har vi også gennem vores samarbejdsaftale med DSR 

mulighed for at yde juridisk og retslig bistand.

UIDENTIFICEREDE 
ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

HAR DU OPLEVET AT FÅ EN 
KLAGESAG PÅ HALSEN?
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GODE ERFARINGER VED SØRLANDET SYKEHUS

PASIENTER OG PÅRØRENDE 
KURSES FØR STRÅLEBEHANDLING 
Av Birthe Rokne Stensland, fagstråleterapeut ved senter for kreftbehandling, sørlandet sykehus, og Ingrid Bernath, opplæringskonsulent 
og stråleterapeut ved avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland universitetssjukehus.

Denne artikel er tidligere publiceret i det norske fagtidsskriftet Hold Pusten (i nummer 1 2017) og gengives her med tilladelse.

//  BAKGRUNN

Å mestre hverdagen kan være krevende 

for kreftpasienter og deres pårørende 

både før, under og etter behandling. I en 

usikker situasjon kan både for mye og for 

lite informasjon oppleves som skrem-

mende. Dette g jelder også de som til 

vanlig er både trygge, sterke og rasjonelle. 

Mange kreftpasienter opplever at de 

«mister seg selv» når de blir syke, de kan bli 

urolige fordi de kommer i en helt ny situa-

sjon, og de kan oppleve å miste kontroll.  

I henhold til lov om pasient- og bruker-

rettigheter skal pasienten (og eventuelt 

deres pårørende) 

«… ha den informasjon som er nødvendig 

for å få innsikt i sin helsetilstand og inn-

holdet i helsehjelpen» ( jfr. § 3-2 og § 3-3). 

Videre skal også informasjonen gis slik at vi 

som helsepersonell sikrer at pasienten har 

forstått både innholdet og betydningen av 

informasjonen. Dette kan være en utfor-

dring når pasienten opplever å være i en 

form for krise.  

Ved Senter for kreftbehandling (SFK) på 

Sørlandet sykehus HF, har vi alltid vært 

opptatt av å gi alle pasienter god og til-

strekkelig informasjon. Vi gir både munt-

lig og skriftlig informasjon til pasientene 

som skal til strålebehandling. Pasienter 

som skal ha kurativ strålebehandling mot 

prostata, har en informasjonssamtale med 

lege før oppstart av behandling. Legen 

informerer i grove trekk om behandlings-

indikasjon for den enkelte og behandlings-

forløpet, samt de vanligste forventede 

bivirkningene. I tillegg får pasienten noen 

ganger en ekstra samtale med legen i 

forbindelse med planleggings-CT dersom 

pasienten skal ha hormonbehandling i 

forkant av strålebehandlingen. Videre får 

pasienten informasjon av strålesykepleier 

ved planleggings-CT og av stråleterapeut 

ved første strålebehandling.

Bakgrunnen for det stråleforberedende 

kurset for prostatapasienter var et ønske 

om at både pasientene og deres pårø-

rende skal få økt kunnskap om det å leve 

med prostatakreft og hva strålebehand-

ling er, samt mulighet til å snakke med 

andre i samme situasjon og dele erfarin-

ger. Årsaken til at vi valgte å invitere de 

pårørende, er at de er en viktig ressurs for 

pasienten. Å være pårørende til en med en 

alvorlig diagnose kan oppleves like utrygt 

som å bli syk selv. Situasjonen er ny og 

usikker, og hverdagen kan forandres radi-

kalt. Det er derfor viktig at både pasient 

og pårørende får samme informasjon, en 

felles forståelse som ig jen kan gi trygghet 

både med tanke på sykdommen og rollen 

som pårørende. Fra henvisning om strå-

lebehandling mottas, til oppstart av strå-

lebehandling går det g jerne 3-4 måneder. 

I denne perioden står pasienten på hor-

monbehandling. Dette er også behandling, 

men denne perioden kan oppfattes av pa-

sienter og pårørende som «ventetid». Med 

et kurs for pasienter og pårørende i denne 

fasen vil «ventetiden» kortes ned, og det 

kan også være oppklarende med tanke på 

behandlingsforløpet de skal g jennom.   

I tillegg håpet vi at et slikt kurs kunne 

redusere tiden legene bruker på generell 

informasjon samt heve kvaliteten på in-

formasjonen som blir gitt til pasienten og 

pårørende. Mye av informasjonen som blir 

gitt i den første legetimen, er generell, og 

flere av legene opplever at de bruker mye 

av konsultasjonstiden på lik informasjon. 

IDEEN VAR IKKE NY

Vi ble g jort oppmerksom på at Kreft-

senter for opplæring og rehabilitering/

Pusterommet (KOR) ved Haukeland uni-

versitetssjukehus siden januar 2008 har 

invitert pasienter med prostatakreft 

som skal til kurativ strålebehandling, til et 

todagerskurs – Forberedelse til strålebe-

handling. Årlig arrangerer KOR 12 kurs, og 

over 1000 pasienter har deltatt på kurs 

sammen med pårørende. Kurset har fått 

svært gode tilbakemeldinger fra både 

pasienter, pårørende og helsepersonell. 

For øvrig arrangerer også Oslo universi-

tetssykehus ved Kreftavdelingen på Ullevål 

og stråleterapiseksjonen ved Ålesund 

sjukehus tilsvarende kurs. Det var derfor 

naturlig å ta kontakt med KOR i planleg-

gingsfasen. Det ble bestemt at vi ved SFK 

skulle arrangere et kurs med den samme 

modellen som KOR har benyttet, både med 

hensyn til temaer som ble belyst, og varig-

heten av kurset. 

Kurset arrangeres som et lærings- og 

mestringskurs, hvor opplæringen forgår 

i gruppe. Dette innebærer at pasientene 

må betale en egenandel for deltakelse på 

kurset. For pårørende er kurset gratis. Én 

pårørende oppfordres til å delta sammen 

med pasienten. Pasienter og pårørende 

får ved kurset mulighet til å få den samme 

opplæringen, de får treffe mange andre 

i samme situasjon, de blir gitt muligheter 

til erfaringsutveksling og får flere timer 

sammen med de yrkesgruppene som er 

involvert i behandlingen. Det tilstrebes 

at pasientgruppen som deltar på kurs, 

er mest mulig homogen med hensyn til 

sykdomsutbredelse og behandling, da 

erfaringer tilsier at deltakerne da kjenner 

seg best ig jen med tanke på undervisning, 



MAJ 2017   |   RADIOGRAFEN   |   7 

spørsmålsstilling og oppklaringer om syk-

dom og behandling.

GJENNOMFØRING AV PILOTKURS

En arbeidsgruppe bestående av noen 

representanter fra Senter for kreft-

behandling (SFK), to representanter fra 

Lærings- og mestringssenteret ved SSHF, 

én representant fra lokallaget i Prosta-

takreftforeningen (PROFO) og én bru-

kerrepresentant ble satt sammen for å 

forberede og planlegge et pilotkurs. Våren 

2016 arrangerte vi pilotkurset for menn 

med prostatakreft som skulle ha kurativ 

strålebehandling mot prostata, og deres 

pårørende.  

Vi ønsket å gi informasjon og kunnskap om 

det å leve med prostatakreft, hva stråle-

behandling er, og hjelp til å mestre hver-

dagen og forhåpentligvis oppleve bedre 

forståelse og kontroll over egen situasjon. 

Kurset ble arrangert over to påfølgende 

dager, for at man skulle kunne ta opp flere 

aktuelle temaer og samtidig unngå at 

kursdagene blir for lange. På kurset ble 

det gitt opplæring i hvordan strålebe-

handlingsprosessen vil foregå, hva stråle-

behandling er, hvordan behandlingen virker, 

hormonbehandling, bivirkninger og poten-

sielle senkomplikasjoner, hvordan hånd-

tere bivirkninger, fysisk aktivitet og hva 

pasienten selv kan g jøre. Den røde tråden 

i programmet er på et vis hendelsesfor-

løpet i behandlingen. Det var også lagt inn 

et besøk på avdelingen så kursdeltagerne 

kunne få se et stråleterapiapparat og be-

skrivelse av hvordan det brukes.

Evalueringene etter pilotkurset var så 

entydig positive at det ble bestemt at 

stråleenheten ved SFK skulle fortsette 

med dette tilbudet. En av pasientene skrev 

i evalueringen: «Kjempebra kurs, godt for-

beredt og g jennomført. Dette er noe alle 

burde få tilbud om. Tusen takk til dere alle.»

Evaluering av kursene ved Senter for 

kreftbehandling 

Vi har siden pilotkurset i april i år arran-

gert totalt fire kurs hittil og arrangerer 

det femte i midten av desember. Stråle-

terapienheten ved SFK er en liten enhet, 

med g jennomsnittlig 110 kurative prosta-

takreftpasienter i året. Kurset er i dag et 

fast tilbud ved SFK og målet er å arran-

gere seks kurs årlig.

Lokalitetene våre er tilrettelagt for 

maksimalt 30 deltakere per kurs. Erfarin-

ger fra tilsvarende kurs og fra KOR ved 

Haukeland universitetssjukehus tilsier at 

gruppene ikke bør være større da det er 

viktig at deltakerne skal oppleve det trygt 

å snakke åpent og fritt og ikke være redde 

for å stille spørsmål, og at foredragshol-

derne klarer å få god nok kontakt med alle 

deltakerne.  

I fjor inviterte vi alle kurative prostatapa-

sienter som skulle ha strålebehandling fra 

mai (2016), i overkant av 60 pasienter, til de 

første fire kursene. Ikke alle har hatt an-

ledning til å delta, og ikke alle har hatt med 

seg en pårørende. Vi er opptatt av å pre-

sisere viktigheten for pasientene av at de 

pårørende også deltar på kurset. I tillegg 

har vi, i invitasjonen, kort presentert hvilke 

temaer som ville bli tatt opp. Totalt har 70 

av deltakerne besvart evalueringsskjema-

ene – 45 menn og 25 kvinner. Alderen for 

deltakerne ligger i hovedvekt mellom 60 og 

80 år. Vi har g jennomgående fått mange 

positive tilbakemeldinger. Dette sammen-

faller med evalueringene KOR har mottatt 

fra deltakerne g jennom årene. 

Kurset evalueres fortløpende ved hjelp av 

et enkelt spørreskjema til deltakerne. Eva-

lueringen viser at deltakerne jevnt over 

er fornøyd med temaene som er tatt opp 

(se figur 1). Både ved KOR og ved Senter 

for kreftbehandling bruker vi fagperso-

Figur 1. 

◊
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ner som i hovedsak er knyttet opp mot 

pasientene også ellers i behandlingsfor-

løpet. Resultatene varierer noe for de 

ulike temaene, men i hovedsak ligger alle 

temaene og vurderingen av foreleserne 

på et høyt nivå – som «svært nyttig» eller 

«nyttig». 

Vi har lagt inn en del pauser i program-

met slik at deltakerne kan få mulighet til 

å snakke og dele erfaringer med hveran-

dre. Det at vi både inkluderer likeperso-

ner og lar deltakerne få rom til samtale 

med hverandre, har vi fått positive tilba-

kemeldinger på. Majoriteten av delta-

kerne uttrykte at erfaringsutvekslingen 

i kurset var viktig og nyttig for dem. En 

av deltakerne uttrykte det slik: «Flott 

også å kunne snakke med andre som har 

kommet i samme situasjon».

BLE HOVEDINTENSJONENE MED 
KURSET INNFRIDD?

En av hovedintensjonene med kurset var 

å gi deltakerne økt kunnskap om å leve 

med kreft og informasjon om mulige bi-

virkninger. På spørsmål om kurset svarte 

til forventningene har vi fått følgende 

kommentarer fra pasienter og pårø-

rende:

«Kurset var svært bra, lærte mye mer 

enn jeg hadde forventninger om.»

«Jeg er veldig godt fornøyd med hele 

kurset. Veldig god og klar informasjon – 

det gir en tryggere hverdag i denne pro-

sessen som pårørende. Alt positivt.»

«Nyttig og beroligende. Opplysende og av-

klarende. Avmystifiserende.»

Når vi også ser på resultatene vi har fått, 

på en skala fra 1–4 (der 4 er best), har vi 

nådd de forventningene vi hadde. Majorite-

ten mener at kurset svarte til forventnin-

gene (figur 2).

Videre ønsket vi også at deltakerne skulle 

oppleve økt mestring. Evalueringen viser 

oss at kurset i stor grad også har gitt 

deltakerne økt tro på egen mestring (se 

figur 3). Selv om resultatet her ikke er like 

bra som når vi spør om forventningene er 

innfridd, gir det grunn til å mene at kurset 

kan være med på å gi både pasienter og 

pårørende en økt mestringsfølelse eller en 

optimistisk tro på fremtiden. 

På spørsmål om hvordan kurset har gitt 

deltakerne økt tro på egen mestring har 

vi fått følgende kommentarer:  

«Definitivt, viktig å være optimist og 

g jøre det beste ut av det hele.»

«Man får et inntrykk av planmessighet og 

grundighet som i seg selv virker oppmun-

trende og beroligende.»

«Etter g jennomføring av kurset er jeg 

blitt mere bevisst på hva jeg går til (bero-

ligende).»

De fleste pårørende som deltar, er ekte-

feller/samboere. Ellers har døtre, sønner 

og brødre deltatt. Pårørende gir uttrykk 

for at de selv opplever en trygghet både 

med hensyn til sin egen rolle og på at pa-

sienten blir godt ivaretatt ved at de blir 

inkludert. Vi har også fått tilbakemelding 

fra pasientene om at det er viktig for 

dem å ha med seg pårørende. En pasient 

som ikke hadde tatt med seg noen, skrev 

følgende: 

«Kurset var svært bra (...). NB! Svært vik-

tig å opplyse om at ektefellen også bør/

må være med.»

Videre har også pårørende bekreftet sin 

opplevelse av trygghet blant annet på 

denne måten:

«Har fått svar på alle spørsmål og er 

trygg på at mannen blir behandlet og 

fulgt opp på beste måte, mens jeg vet hva 

som foregår hele behandlingsforløpet. 

Takk!»

Figur 2. 

Figur 3. 
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// OPPSUMMERING

Å sette i gang og drive et stråleforberedende kurs for pasienter 

har svart til forventningene både med hensyn til pasientfokus 

og med hensyn til opplevelse av kvalitetsheving på pasientin-

formasjon. Kost-nytte-effekten av kurset er ikke helt kjent da 

kurset ikke har vært evaluert ved forskningsstudie. Både resul-

tat fra evalueringene og muntlige tilbakemeldinger er meget po-

sitive og konstruktive. Stråleterapeuter og leger melder tilbake 

at deltakelse på kurs medfører at pasientene er tryggere og 

føler seg ivaretatt, noe som ig jen kan sies å være ressursbe-

sparende. Kursforedragene blir prioritert av onkologene fordi de 

da kan skreddersy informasjonen ytterligere til pasientene når 

de kommer til konsultasjon. Noen leger opplever også at konsul-

tasjonstiden er litt redusert for denne pasientgruppen. Disse 

funnene stemmer overens med det de erfarer ved KOR.

«Å være mann og håndtere sykdom – en utfordring» er en rap-

port som ble ugitt i april 2016. Denne rapporten er et resultat av 

et prosjektsamarbeid mellom Oslo universitetssykehus (OUS) og 

Reform – ressurssenter for menn. Hovedspørsmålene i rappor-

ten er: Hva forhindrer menn fra å benytte seg av helsevesenets 

lærings- og mestringstilbud? Hva kan helseansatte g jøre for å 

forstå og tilpasse seg menns behov bedre? Denne rapporten er 

interessant med hensyn til kurset, og det styrker vår beslutning 

av å fortsette med dette som et fast tilbud. Mange av anbefa-

lingene som rapporten kommer med, er også erfaringer vi har 

fra vårt arbeid. Vi ser at kursprogrammet styrker mennenes 

egne ressurser ved at de får konkret kunnskap om sykdommen. 

En deltaker ved kurset uttrykte det slik: 

«Utrolig fint tilbud som er både informativt og bidrar til ‘å se lyst 

på fremtiden’.» 

Dette sammenfaller direkte med en av anbefalingene som rap-

porten gir om at menn må oppfatte at mestringstilbudet må ha 

en tydelig hensikt og direkte nytteverdi. Menn etterspør fakta 

og kunnskap om sykdommen, men synes også at det er viktig at 

relasjonelle utfordringer berøres. 

«Stråleforbedrendekurs for prostatakreftpasienter og deres 

pårørende» oppfatter vi som en suksess som kommer både pa-

sienter, pårørende og personell til nytte. Samarbeidet med KOR 

har vært svært viktig for at vi ved Senter for kreftbehandling 

har lyktes med kurset. Det har også vært til stor nytte for oss 

at vi har hatt et tett samarbeid med Lærings- og mestrings-

senteret, PROFO og brukerrepresentant. Disse har bistått oss 

både i planleggingsfasen, g jennomføringsfasen og ikke minst i 

evaluering av kurset. 

Som pasient eller pårørende opplever man en stor endring i livet 

ved at man blir kreftsyk selv eller blir pårørende. I en situasjon 

hvor man opplever tap av kontroll trenger man å føle seg sett og 

ivaretatt slik at man til en viss grad g jenvinner balansen i livet. 

Kurset gir dem tro på at de kan klare å komme g jennom denne 

perioden på en positiv måte. En deltaker uttalte etter endt kurs:

«Flott kurs – ønskelig med liknende opplegg for ALLE som må g jen-

nom kreftbehandling, uavhengig av hvilken type kreft man har.»
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PGMU står for det Perfekte, Gode, Mid-

delmådige, Utilstrækkelige billede og er 

et billedevaluerings system, som følger 

standarderne fra European Guidelines.

Kurset, der afholdes årligt for certifice-

ret screeningspersonale, foregik på Ra-

diografuddannelsen i Odense, University 

College Lillebælt.

18 forventningsfulde kursister, opdelt i 

6 grupper, deltog i kurset, som foregik 

som en kombination af casestudie med 

billedvurdering, diskussion, feedback og 

evaluering.

Radiografuddannelsens nye læringslabo-

ratorie dannede rammen om kursusafvik-

lingen.

Læringslaboratoriet er udstyret med 36 

diagnostiske skærme/monitorer, som er 

koblet op til EasyViz (PACS-system) inde-

holdende billedmateriale i anonymiseret 

form.

Forholdene er således ideelle til at vur-

dere radiografisk billedmateriale med 

henblik på korrekt positionering og billed-

kvalitet, i dette tilfælde på mammografi-

optagelser.

Dagen forløb med stort engagement 

blandt kursister og undervisere, som uden 

tvivl har fået et fagligt udbytte til brug i 

det daglige arbejde med mammografi.

FOR SCREENINGSPERSONALE ANSAT I DANSKE REGIONER
PGMU-KURSUS

Onsdag d. 29 marts afholdt Komiteen for radiografisk kvalitetssikring i screeningsenheder i 

Danmark et kursus i billedkvalitetssikring, hvor kvalitetssystemet P-G-M-U anvendes.
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Vedrørende henvendelse om patientsikkerhed i forbindelse med MR undersøgelser

Kære Charlotte Graungaard Falkvard og Anne Dorte Blankholm. 

Tak for jeres henvendelse af den 2. februar 2017 på vegne af Radiograf Rådet, hvor I 
fremlægger overvejelser om at sikre patientsikkerheden i forbindelse med MR-under-
søgelser. Det glæder mig, at vi i Danmark har stærke og engagerede faglige organisa-
tioner som jeres, der bidrager konstruktivt til udviklingen af kvaliteten i det danske 
sundhedsvæsen. 

Patientsikkerheden i undersøgelses- og behandlingssammenhænge udgør en vigtig 
prioritering for regeringen og for sundhedsmyndighederne. Jeg deler således jeres 
ambition om at styrke patientsikkerheden i disse sammenhænge. Nedenfor vil jeg be-
svare de spørgsmål, som I rejser i jeres henvendelse, og gennemgå igangværende og 
kommende initiativer på området.

Implantatregister
I efterspørger en national implantatdatabase. Jeg er enig i, at en sådan database vil 
styrke patientsikkerheden yderligere ved MR-undersøgelser og lignede. Jeg er derfor 
glad for at kunne oplyse, at der er igangsat et projekt med etablering af et implanta-
tregister gennem et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsda-
tastyrelsen, Danske Regioner, Styrelsen for Patientsikkerhed, Lægemiddelstyrelsen og 
Privathospitalernes Brancheorganisation. Sundhedsdatastyrelsen etablerer et natio-
nalt implantatregister, hvori sundhedspersonale skal indberette oplysninger om de 
implantater, de indopererer i patienter. Det forventes, at indberetningspligten træ-
der i kraft fra sommeren 2018, men den endelige tidsrammer er endnu ikke fastlagt. 

I registeret vil patientens CPR-nummer samt f.eks. implantatets produktnummer, bat-
chnummer og serienummer fremgå. Derudover skal operationsdato, implantatets 
placering i kroppen samt andre oplysninger indberettes i registeret. Det vil således 
være muligt at lave opslag på patientniveau og hermed hurtigt få oplysning om, hvil-
ke implantater, den pågældende patient har fået indopereret. 

Forordning om medicin udstyr
Europa-Parlamentet og Rådet har indgået en politisk aftale om en ny forordning om 
medicinsk udstyr. Forordningen forventes vedtaget i april 2017. Den indeholder bl.a. 
regler om et implantatkort og oplysninger, der skal gives til patienter med implante-
ret udstyr. 

Fabrikanter af implantabelt medicinsk udstyr skal udarbejde et implantatkort med 
oplysninger, der gør det muligt at identificere udstyret. Fabrikanten skal også udleve-
re oplysninger om advarsler, forholdsregler eller foranstaltninger, som patienten og 
sundhedspersonen skal være opmærksomme på, oplysninger om udstyrets forvente-
de levetid og al nødvendig opfølgning samt andre oplysninger, der skal sikre, at pa-

Sundhedsministeren

Radiograf Rådet 
H.C. Ørstedsvej 70, 2. tv. 
1879 Frederiksberg C 
Att.: Formand Charlotte Graungaard Falkvard og
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tienten kan anvende udstyret på sikker vis. Oplysningerne skal gøres tilgængelige via 
fabrikantens websted. Medlemsstaterne skal pålægge sundhedsinstitutioner at stille 
oplysningerne til rådighed for patienter, der får udstyr implanteret, sammen med im-
plantatkortet. 

Forordningen indeholder også krav til mærkning og brugsanvisning for medicinsk ud-
styr, herunder at brugsanvisningen skal indeholde oplysninger, der gør det muligt for 
brugeren at orientere patienten om evt. advarsler, forholdsregler, kontraindikationer 
og foranstaltninger, der skal træffes. Reglerne i forordningen om medicinsk udstyr 
finder anvendelse 3 år (og 20 dage) efter, at forordningen er offentliggjort i EU-tiden-
de.

Certificering af personale 
I foreslår også i henvendelsen, at der på hver MR-afdeling findes personale på alle ni-
veauer, der er uddannede til at sikre patientsikkerheden ved MR-scanninger, og at 
det i den forbindelse vil være hensigtsmæssigt at implementere den beskrevne certi-
ficerede uddannelse i MR-sikkerhed i Danmark. Høj kvalitet og patientsikkerhed for-
udsætter naturligvis, at der er sundhedspersoner og teknisk personale med de rette 
kompetencer til stede ude på de billeddiagnostiske afdelinger.

Jeg kan ikke gå nærmere ind i det faglige med hensyn til uddannelse af personale, der 
forestår MR-scanninger. Det håber jeg I har forståelse for. Ministeriet har derfor ind-
hentet et bidrag Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. certificering af personale. Styrel-
sen for Patientsikkerhed oplyser bl.a. følgende:

”Efter styrelsens opfattelse er der ikke af patientsikkerhedsmæssige årsager 
grundlag for ændrede uddannelseskrav.” 

Jeg kan henholde mig til udtalelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Derudover kan jeg informere, at det generelt er Danske Regioners ansvar, i kraft af 
deres position som arbejdsgiver, at sikre, at det relevante sundhedspersonale er til-
strækkelig kompetente til at stå for sikkerheden ved MR-scanninger, og dermed også 
sikre at sundhedspersonale har den nødvendige uddannelse og certificering.   

Endnu en gang tak for jeres henvendelse og faglige input, som vil indgå i ministeriets 
fremtidige arbejde. 

Med venlig hilsen 

Karen Ellemann 



14   |   RADIOGRAFEN   |   MAJ 2017 14   |   RADIOGRAFEN   |   MAJ 2017 

Radiograf Rådet var inviteret og 

deltog sammen med danske fore-

dragsholdere i 12TH RADIOTECH-

NOLOGY CONGRESS AND TRAINING 

SEMINARS i Antalya. Konferencen 

var arrangeret af TMRT-Der (Türk 

Medical Radiyoteknoloji Dernegi) – 

en af de 3 fagforeninger for radio-

grafer i Tyrkiet. Modsat de andre 

fagforeninger er TMRT upartisk 

som Radiograf Rådet, og det var i 

den kollegiale ånd vi valgte at være 

en del af denne konference.  På 

verdenskonferencen i Seoul i 2016 

var Tyrkiet et af de lande som havde 

lagt bud ind på Verdenskongres-

sen i 2020, hvilket understreger at 

Radiograferne i Tyrkiet og TMRT har 

en stor professionel kapacitet.

Fra Danmark var der tilmeldt foredrag 

om RIS-PACS, det humanistiske perspek-

tiv samt hvordan vi arbejder fagpolitisk i 

Danmark. Desværre var der afbud fra de 

humanistiske oplægsholdere – et emne 

hvor der uddannelsesmæssigt og arbejds-

mæssigt er store forskelle i vægtningen i 

de enkelte lande – hvilket kunne have givet 

anledning til konstruktiv debat.

Der var 450 deltagere, hovedparten ra-

diografer, hvoraf de fleste kom fra det 

vestlige og centrale Tyrkiet. Fra udlandet 

var der deltagelse fra de omkringliggende 

lande og så os 5 fra Danmark. 

Vi kunne desværre kun deltage i en kort 

del af konferencen, som var i et spor til alle 

emner. Emnerne på foredrag var derfor 

meget forskellige, men alle af høj kvalitet. 

Oplæg blev holdt på tyrkisk og engelsk og 

med god simultanoversættelse begge veje.  

Radiograf Rådets formand Charlotte 

Graungaard Falkvard var første foredrags-

holder med professionen, uddannelsen 

og det fagpolitiske arbejde i Danmark. De 

Danske forhold blev præsenteret og det 

gav anledning til mange spørgsmål fra ple-

num med efterfølgende diskussion om de 

forskelle der er mellem landene, og hvordan 

man kan forbedre forholdene i Tyrkiet.

Poul Erik Gunnar, Radiograf og Projektleder 

og Rene Welling – RIS-PACS administra-

tor – begge fra Region Syddanmark holdt 

oplæg om radiologisk IT i Danmark og den-

nes indflydelse på RIS/PACS-systemadmi-

nistratorens kompetencesæt. Der ses et 

spændingsfelt mellem viden om IT og klinik, 

som med fordel kan opbygges med formelle 

kompetencer herunder kurser, som vores 

eget i Radiograf Rådets regi. 

Foredraget blev modtaget godt af delta-

gerne. IT i radiologien i Tyrkiet er langt fra 

det vi kender i Danmark. Der anvendes ek-

sempelvis VPN til en PACS server for at se 

røntgenbilleder. Det svarer til, at radiolo-

gen sidder på en hjemmearbejdsplads, hvil-

ket jo giver nedsat performance, da det er 

udenfor sygehusenes dedikerede netværk. 

I Tyrkiet anvendes i stor grad ikke-stan-

dardiserede IT løsninger med open source 

programmer af svingende kvalitet.

Vi oplevede alle på den tyrkiske konference 

et stort fagligt engagement og en hel-

hjertet indsats for at professionalisere 

radiograferne gennem kongresvirksomhed. 

Derudover har de også, som vi i Danmark, et 

stort fokus på sikkerhed – både for patien-

ter og personale. I modsætning til Danmark 

afholdes der stadig stråleferie i Tyrkiet.

Jeg kan kun opfordre danske radiografer til 

at deltage aktivt i konferencen. Der er en 

åbenhed overfor os og vores faglighed fra 

vores tyrkiske kolleger. Dog er der sprog-

lige udfordringer når diskussionen fort-

sætter efter konferencen, hvor ikke alle 

har fornødne engelskkundskaber. 

Vi brugte også tiden på et møde med 

TMRT for at drøfte samarbejdsflader. 

Der er interesse for at drøfte udveksling 

af radiografer og studerende (TMRT har 

tidligere medvirket i at modtage danske 

radiografstuderende i udvekslingsophold 

under uddannelsen). Ligesom at kunne 

bruge den danske uddannelsesmodel til 

at løfte grunduddannelsen i Tyrkiet, som 

varetages af mange forskellige universite-

ter heraf en del private. Vi oplevede meget 

fokus på strålebeskyttelse og patientsik-

kerhed, herunder MR-safety, og der er et 

grundlag for vidensdeling på blandt andet 

disse felter.  Samarbejdet vil blive udbygget 

i efteråret 2017/forår 2018 hvor vi vil søge 

at inddrage uddannelsesinstitutionerne og 

afdelinger, der måtte have en interesse i 

samarbejdet.

Fakta boks: Der uddannes 3500 radiogra-

fer om året. Der er 3 fagforeninger for 

Radiografer i Tyrkiet – heraf 1 upartisk. 

Radiografuddannelsen er kortere end i 

Danmark og lønnen er ca. 1/3.  Der er en 

del der fortsætter med højere akademisk 

uddannelsesniveau hvilket også afspejles 

på ECR, hvor Tyrkiet i 2017 var blandt de 15 

lande med flest deltagere fra. 

Af Fagchef Claus Brix

TYRKIET 
– ET SAMARBEJDE 
MED KOLLEGER PÅ 
KANTEN AF EUROPA



Har du 
pension til 
alt det, du 
drømmer
om?

Tjek din pension på
pka.dk/pkatjek

Nu kan du med få klik tjekke, om du har pension 
til alt det, du drømmer om. PKAtjek giver dig et 
samlet overblik over dine pensioner fra PKA, ATP, 
folkepensionen og eventuelle pensionsopsparinger i 
andre selskaber. Tommelfingerreglen er, at din samlede 
pension skal svare til mindst 70% af din slutløn.



Fra venstre: Pia 
Toft, Region Midt, 

Grete Christensen, 
Eva Holst, Region 

Hovedstaden, Joan 
Bødker Olsen, 

Region Nord og 
Karina Frølich, 

Region Sjælland.
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NYT NAVN, GODT AFKAST 
OG STIGENDE PENSIONER

”Pensionskassen kom ud af 2016 med et 

af branchens højeste afkast på 9,1%. De 

seneste fem år har det gennemsnitlige 

afkast således ligget på 7,9%”, sagde 

formand, Bent Hansen på generalfor-

samlingen i Pensionskassen for Syge-

plejersker og Lægesekretærer, hvor 100 

delegerede og 44 øvrige medlemmer var 

mødt op.

”En anden god nyhed for medlemmerne 

er, at vi besluttede at sænke omkostnin-

gerne i 2017 til ca. 375 kr. i gennemsnit pr. 

medlem. Det er et fald på 30% på bare 

fem år,” fortsatte Bent Hansen. 

Formanden understregede, at gode af-

kast og lave omkostninger er med til at 

give medlemmerne en række kontante 

Årets generalforsamlingen i pensionskassen bød bl.a. på 

diskussioner om medlemsdemokrati og pensionsstigninger. 

Samtidig blev radiograf en del af pensionskassens navn.

fordele. Bl.a. er pensionen for et typisk 

40-årigt medlem på 165.000 kr. i 2016, 

hvor den i 2011 var 90.000 kr. Samtidig 

hæves kontorenten til 5% i 2017 og den 

forventes at være 5% i de næste fem år.

RADIOGRAF EN DEL AF NAVNET  

Generalforsamlingen besluttede, at pen-

sionskassen navn skal afspejle alle dens 

faggrupper, og derfor er radiograf nu en 

del af pensionskassen navn. Fremover 

hedder den nu Pensionskassen for Syge-

plejersker, Lægesekretærer og Radio-

grafer 

I den anledning gik Karina Frølich på ta-

lerstolen. Hun takkede for opbakningen 

til det nye navn, og påpegede at det ville 

have sparet for en masse besvær, hvis 

radiografer havde været en del af navnet 

fra start. ”Fremadrettet glæder vi os 

over at vi vil blive en del af pensionskas-

sens navn”, påpegede hun. 

Som et nyt demokrati-tiltag kan dele-

gerede komme til regionale temadage 

og diskutere pensionskassens udvikling. 

Initiativet var blevet taget godt imod fra 

delegerede, som fremhævede, at det er 

med til at øge debatten og skabe mere vi-

denudveksling. Grete Christensen, næst-

formand i pensionskassen, kvitterede 

med at udtrykke stolthed over medlems-

demokratiet, hvor de lokale initiativer 

supplerer rigtig fint.

Hertil var også valg til bestyrelsen, hvor 

radiografer og sygeplejersker sammen 

genvalgte Jette Søgaard Nissen, mens 

Susanne Linnet blev valgt som suppleant. 

Hos lægesekretærer blev Birgitte Wildt-

Andersen genvalgt til bestyrelsen, og Anni 

Hejlesen blev suppleant. 



Et forsikringsfællesskab for dig,  
der fortjener ros for dit arbejde med RIS.

Bauta Forsikring er et forsikringsfællesskab for udvalgte faggrupper, blandt andre 
radiografer. Vi er ejet af vores medlemmer med alle de fordele, der følger med. Som 
medlem får du del i overskuddet, når det ikke lige bruges til at sænke priserne eller 
forbedre dine forsikringer. Og er uheldet ude, er det selvfølgelig os, du ringer til. Men 
det er i virkeligheden dine kolleger, som kommer dig til undsætning. Meningen  
er nemlig, at vi dækker ind for hinanden og ikke bare deles om overskuddet, men også 
om risikoen og regningen. Hvis du kan se meningen, så se, hvordan du bliver medlem. 

Gå ind på bauta.dk/blivmedlem eller ring til os på 33 95 76 81.

Bauta Forsikring – en del af LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463 København K

208232_Den_naere_fortaelling_ann_Bauta_210x297_Radiografen.indd   1 17/03/2017   10.32
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Jeg mener at vi i Radiograf 

Rådet gør rigtigt meget for 

at ruste vores tillidsrepræ-

sentanter.

Den lokale tillidsrepræsentants rolle er 

udfordret. Udfordret af forventninger 

fra såvel medlemmer som ledelse.

Nøgleordet er tillid - tillid til at tillidsre-

præsentanten på en rolig og ressour-

cestærk måde kan navigere i at være 

repræsentant, coach, meningsdanner for 

medlemmerne og samtidig på en kon-

struktiv måde bringe udfordringer ind i 

ledelsesrummet og søge løsninger der 

tjener det fælles bedste for alle parter.

Hvis ikke tillidsrepræsentanten formår at 

finde den balance, kan medlemmerne og 

ledelsen ikke se værdien af den lokale til-

lidsrepræsentant.

Jeg mener at vi i Radiograf Rådet gør 

rigtigt meget for at ruste vores tillidsre-

præsentanter til denne vigtige rolle. Vi gi-

ver dem en omfattende grunduddannelse 

og efterfølgende 2 kurser af henholdsvis 

4 og 3 dages varighed om året sammen 

med radiograf tillidsrepræsentanter fra 

hele landet. Undervisningen er en blanding 

af selvudviklende aktiviteter og mere kon-

kret emner som overenskomster, pension, 

bisidderrolle osv.

Ligeledes gives der mulighed for at del-

tage i selvvalgte modulkurser, med for-

skellige emner i FTF- og DSR-regi, sam-

men med tillidsrepræsentanter fra andre 

organisationer. Ud over dette kommer der 

møder lokalt i forskellige fora for at holde 

sig opdateret i hvad der rør sig.

DEN LOKALE TILLIDSREPRÆSENTANT 
ER UDFORDRET

REGIONAL LEDER Lars Jensen, Regionsformand region Syddanmark, Formand for tillidsrepræsentantudvalget

Dette er som beskrevet en nødvendighed 

hvis tillidsrepræsentanten skal leve op til 

de mange krav der stilles, og det er noget 

jeg mener alle medlemmer skal påskønne 

og bakke op om. At der er nogen, der vil 

påtage sig denne opgave på alles vegne. 

Det er en nødvendighed at tillidsrepræ-

sentanten bruger, som alle nok kan regne 

ud, en stor del af sin arbejdstid på at holde 

sig veluddannet. Her er det vigtigt at I alle 

bakker jeres tillidsrepræsentant op når 

I som kolleger skal ind og dække tillidsre-

præsentantens vagter. I skal huske på, at 

afdelingen får refusion for tillidsrepræ-

sentanten når han/hun er afsted for at 

dygtiggøre sig, således at der kan betales 

en kollega/vikar for at tage vagten.

Det er et nødvendigt fundament for til-

lidsrepræsentanten at være veluddannet 

og i konstant berøring med såvel medlem-

mernes som ledelsernes skiftende behov 

og udfordringer.

DATO SENEST  
TILMELDING TEMA STED ARRANGØR YDERLIGERE 

INFORMATION  PRIS

6/6 2017
Kl. 17.00

1/6 2017 Rundvisning Carlsberg Carlsberg
Region 

Hovedstaden
gladys.geertsen@

gmail.com
Gratis

6/9 2017
KL. 17.00 – 

19.00
14/8 2017

Byvandring KBH
(med ledsager)

Mødes på 
Gammel Torv

Region 
Hovedstaden

gladys.geertsen@
gmail.com

Gratis

8/6 2017 og 
12/9 2017
Kl. 16.30

Oplyses 
senere

Møde med de delegerede
Radiograf Rådets 

kursuslokaler
Region 

Hovedstaden
gladys.geertsen@

gmail.com
Gratis

12/9 2017
1Kl. 6.30

Oplyses 
senere

Medlemsmøde hvor også 
formandsskabet deltager

Radiograf Rådets 
kursuslokaler

Region 
Hovedstaden

gladys.geertsen@
gmail.com

Gratis

KURSUSK ALENDER 2017 REGION HOVEDSTADEN
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R E G I O N  H O V E D S T A D E N

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

Byvandring i København. Dette arrangement er ikke 
for børn, men du kan tilmelde en ekstra person
Onsdag den 6. september kl. 17.00 – 19.00

Siden Københavns opståen som by, har indbyggerne kunne lide at 

nyde et glas eller to i hinandens selskab. 

Med by historikeren Allan Mylius Thomsen opsøger vi byens histo-

riske udskænkningssteder, og stikker undervejs næsen ind til en 

enkelt eller to genstande på w fra 1723. 

Undervejs hører vi historien om forgangne og stadigt eksisterende 

værtshuse, og brændevinsbrænderne, og også om fortidens pro-

stitutionskvarterer, da de ”offentlige fruentimmere” var lovlige til 

1906.

Vi kommer forbi en lang række af byens gamle udskænkningssteder 

bl.a. i Minefeltet, Parnas, Skinbuksen, Vingården, Nick, Wessels Kro, 

Byens Kro, Bo Bi Bar, Pilegården, Rex, Nytorv, Huset Med Det Grønne 

Træ, Gråbrødre Torv.

DE YDMYGE STEDER

Tilmeldingsfrist:
Senest 25. august til gladys.geertsen@gmail.com

Kontaktinfo/tilmelding:
MØDESTED: Springvandet på Gammeltorv

Tirsdag d. 6/6-17 kl. 17.00
Det er muligt at tilmelde en ledsager.

Vi mødes med guiden i Entrance & Ticket Centre kl. 17.00 hvor 

vi ligeledes vil modtage vores billetter. 

17:00 - Ankomst til Entrance & Ticket Centre, Visit Carlsberg

17:00 -18:00 Guidet tur "Carlsberg Classic"

18.00 – 19-00 Gæsterne besøger på egen hånd Old Brewhouse 

udstillingen, ser verdens største flaskesamling og hilser på 

hestene i stalden.

VISIT CARLSBERG PRIVAT GUIDE TUR

Tilmeldingsfrist:
1/6-17

Kontaktinfo/tilmelding:
MØDESTED: Entrance & Ticket Centre 

gladys.geertsen@gmail.com
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ST U DIE SIDE N
http://www.radiograf.dk/studerende/

LANDSKONFERENCEN
Vi minder jer lige om at der er købt 

6 pladser til Landskonferencen 

som uddeles til radiografstude-

rende. Hvis dette er noget du kunne 

tænke dig, er alt hvad du skal gøre er, 

at sende en motiveret ansøgning til 

rad.stud.dk@gmail.com eller en poster 

ansøgning. Du kan finde vejledning om 

dette inde på radiograf.dk. Udover 

dette kan du også følge med på Face-

book, hvor der vil blive lavet et opslag 

om hvordan en poster skal se ud. 

Konferencen foregår i år på Radisson 

Blu Scandinavia Hotel - Amager Boule-

vard 70, København. 

Så kunne du tænke dig at møde menne-

sker der arbejder med det du kommer 

til at arbejde med, samt få en masse 

viden, og evt. inspiration til en eksa-

mensopgave? 

Så syntes vi i RSD, at du skal ansøge til 

landskonferencen!

Kære medstuderende

Det er blevet tid til det årlige lokalvalg for RSD. 

De afholdes i år den 24. maj, kl. (11.45-12.30). 

UCN: Cafe Frejs

UCL: Foran RA bygningen

Metropol: Ved bordtennisbordet på 3. sal

LOKALVALG FOR 
RSD PÅ 
SKOLERNE

@radiografstuderendedk 

Det er endeligt sket, at RSD er kommet 

med på insta-bølgen. Vi inviterer derfor 

dig til at like vores instagram side, som 

hedder: radiografstuderendedk.

Her vil blive postet ting fra skoler, repos-

tet billeder som radiografstuderende vil 

have delt samt andet gøgl. Så giv os et 

follow!

RSD ER NU PÅ 
INSTAGRAM! 
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I 2015 fokuserede vi bl.a. på strålepas og fordelene ved registre-

ring af dosis. Vi afholdt i efteråret en konference hvor vi også 

snakkede strålepas. 

Så begyndte vi at høre rygter om den nye EU-bekendtgørelse og 

kravet om registrering af dosis, og vi var begejstre. For nu ville 

der komme krav om at dosis skal registreres. Men der lader al-

ligevel til at være et stykke vej fra vores ønsker og det der bliver 

kravet. 

For ja, det lader til at der kommer krav om registrering af dosis. 

Men vi har endnu ikke hørt noget om visionerne for brugen for 

den viden; om der er planer om at den skal samles i en central 

database og om den skal være tilgængelig for fx patienterne?

Her vil vi diskutere den nye bekendtgørelse og hvordan kravet 

kommer til at indgå i den nye danske røntgenbekendtgørelse. 

Om der reelt planer er om andet end at kræve, at dataene 

indsamles for kravet skyld? – om vi styrer mod et stort sort 

datahul eller muligheden for ny og brugbar viden.

Sammen med panelet vil vi søger vi svaret på: 

-Hvordan denne nye viden skal registreres?

-Hvilke planer der er for brugen af den? 

-Hvem der skal og bør have adgang til den?

-Hvordan den kan gøre os klogere?

Af Troels Jeppesen

Varmen og sommeren er på vej og i den politiske verden hælder det mod Bornholm og Folkemødet. 

Radiograf Rådet er I år tilstede med fokus på den nye røntgenbekendtgørelses krav om registre-

ring af dosis.

Er du på folkemødet?
Så kom og mød os!

Radiograf Rådet er også tilstede med en stand i det Det 

Fælles Sundhedstelt fredag, lørdag og søndag både mor-

gen og sen eftermiddag. Her vil vi snakke om faget, feltet 

og så selvfølgelig strålebeskyttelse.

Hvorfor Folkemødet?
Radiograf Rådet har været tilstede på Folkemødet de 

sidste mange år. Folkemødet er politik i øjenhøjde, hvor 

folk tale med hinanden og opbygger relationer. Utrolig 

meget realpolitik opnås igennem kontakter og relationer, 

som man trækker på til stort og småt. Men på Folkemødet 

kommer indflydelsen ganske naturligt igennem samtaler 

med mennesker der har relevans for vores profession; 

politikere, patientforeninger og andre interessenter.

Folkemøde er først og fremmest et sted, hvor vi giver os 

selv muligheden for at få indflydelse.

Strålepas eller bare pas 
til brugbar viden?
Derfor planlægger vi en 
debat på folkemødet den 
16. juni kl. 13:00 -13:45 under 
ovenstående titel
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2017/18KURSUSKALENDER
DATO SENEST 

TILMELDING TEMA STED ARRANGØR FOR YDERLIGERE
 INFORMATION PRIS

1-2/6 2017 Først til mølle 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 2017
Årsmøde for 

kvalitetskoordinatorer
Odin Havnepark, 

Odense
Radiograf Kurser www.RadiografKurser.dk

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

medlemmer).

8/6 2017
Følger  DFiRs 

årsmøde
Netværksmøde for In-

terventionsradiografer
Signatur 
Nyborg

Radiograf Kurser www.dfir.dk
Gratis ved del-
tagelse 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).

16-18/10 2017 se hjemmeside
8th Nordic 

Mammography 
Screening Symposium 

Oslo

The Norwegian Breast 
Cancer Screening Program 
and The Cancer Registry of 

Norway 

http://www.nmss.no se hjemmeside

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

30/10-1/11 2017 Først til mølle
Radiografikursus 

om Børn
Charlottehaven, 

København Ø
Radiologisk afd 
børnegruppe

For yderligere information   
: https://kursusportalen.

plan2learn.dk/  mail: 
x-boernegruppe.rigsho-

spitalet@regionh.dk

4.100 kr.

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.

10/11 2017 se hjemmeside Temadag Intervention
H.C. Ørstedsvej 70 2tv. 

1873 Frederiksberg
Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk se hjemmeside

16-17/11 og 
1/12 2017

9/10 2017 Farmakologi
H.C. Ørstedsvej 70 2tv. 

1873 Frederiksberg
Radiograf Kurser www.RadiografKurser.dk

5.300 kr. medlem-
mer (7.950 kr ikke 

medlemmer)

 13-17/11-2017  Først til mølle  MR kursus 2
CABINN Scandinavia, 

Vodroffsvej 55, 
900 Frederiksberg C

MR Center,  
Herlev Hospital

Info: 
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.

2018

24-26/1 2018 på vej
Billeddiagnostisk 

Årsmøde 2018
Odeon, Odense

Radiograf Kurser, DRS, 
DUDS og DSKFNM

på vej på vej

Forår 2018 på vej RIS-PACS Advanced
H.C. Ørstedsvej 70 2tv. 

1873 Frederiksberg
Radiograf Kurser www.RadiografKurser.dk på vej

2018 på vej Farmakologi
H.C. Ørstedsvej 70 2tv. 

1873 Frederiksberg
Radiograf Kurser www.RadiografKurser.dk på vej

22-24/5 2019 på vej
Nordisk Kongres 

Radiologi og Radiografi
Radisson Blu Scandinavia, 

København
Radiograf Kurser og DRS på vej på vej

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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I professionen møder Radiografen mange stoffer, og æn-

dringer i undersøgelses og behandlingsdelen stiller store 

krav til at holde sin viden ajour. Der er kommet mange nye 

stoffer til ligesom der er øget fokus på de juridiske regler 

som radiografen er underlagt når patientens sikkerhed 

skal vægtes.

Radiografuddannelsen har øget undervisningen i farma-

kologi betragteligt fra efteråret 2018 for at imødekom-

me udviklingen men har du fulgt med udviklingen?

Radiograf Rådet tilbyder nu et kursus i farmakologi som 

ækvivalerer studieordningen i den nye radiografuddan-

nelse.  Kurset omfatter 3 dages undervisning i Køben-

havn med mellemliggende studieperiode som omfatter 

e-learning.

FARMAKOLOGI 
Kurset indeholder en prøve svarende til niveauet. 

MÅLGRUPPE: 

Sundhedspersonale på diagnostik-  og stråleterapiafdelinger 

uddannet før 2017

TID: 

16.-17.  november og 1. december 2017 

(seneste tilmelding 9. oktober 2017)

STED: 

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

PRIS: 

kr. 5300 (medlemmer af Radiografrådet, DSR, DBio) 

– kr. 7950 (ikke medlemmer)

Se programmet på www.radiografkurser.dk

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 25. august 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

13. september • København • Radiograf Rådet • H. C. Ørstedsvej 70 2. th • 1879 Frederiksberg C

UNDERVISERE:

Uffe Jakobsen  
Radiograf, MiV, Lektor 
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 på claus@radiograf.dk 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:

Kathrine Marie Erenskjold

T: 30 58 30 52

E: ke@vme.dk

christian@radiograf.dk


