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I forbindelse med et nyt bevillingssystem for videregående uddannelser, 
henvendte Radiograf Rådet sig i slutningen af maj til Forskningsministeren med dels 
en præcisering af forholdene på skolerne, og dels en opsummering af de særlige 
udfordringer, vi ser at radiografuddannelserne har.
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Radiograf Rådet og de danske radiografer var repræsenteret både på kongressen og 
på Nordisk Møde, hvor blandt andet oprettelsen af radiografiske specialer blev drøftet.

H U R T I G E R E  B E H A N D L I N G  A F  I N D R E  T R A U M E R  . . . S I D E  2 2

To nye topmoderne CT-skannere skal hjælpe med hurtigere at diagnosticere kritisk 
syge patienter, der ankommer til Akutmodtagelsen med ’indre traumer’, så patienterne 
kommer hurtigere i behandling. De to CT-skannere blev indviet i Radiologisk Afdeling 
på Herlev Hospital den 21. juni.
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KLARE 
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AF KLARE GRUNDE

Den 9. juni var der kick off, som er den of-

ficielle opstart på de kommende overens-

komstforhandlinger - OK18. Traditionen 

tro samledes ca. 1.000 af Sundhedskartel-

lets tillidsvalgte i Odense Kongres Center. 

20 af dem var radiografer. 

Sundhedskartellets formand Grete Chri-

stensen præsenterede indledningsvis 

vores udfordringer og forbedringsønsker, 

og hun fremlagde inden for hvilke områder, 

vi forventer at I stiller krav. Det g jorde hun 

vanen tro elegant, levende og veloplagt. 

Lige så traditionelt præsenterede Michael 

Ziegler, Kommunernes Landsforening og 

Anders Kühnau, Regionernes Takst- og 

Lønnings Nævn deres fordrejede tal og 

forslag til forringelser for medarbejderne.

Da det fælles program var afsluttet med 

Sundhedskartellets Ligelønspris til social-

demokratiets ligestillingsordfører Rasmus 

Horn Langhoff, fik vi i radiografgruppen 

lejlighed til at tage et par værdidrøftelser 

og det er disse, jeg vil fortælle mere om.

Blandt nogle af vore kolleger i Sundheds-

kartellet er der gennem de seneste ti år 

sket et skred med deres holdning til kom-

petenceudvikling. De har erfaret at deres 

medlemmer vægter kompetenceudvik-

ling, når de stiller krav til overenskomsten, 

hvilket vil sige, at de er villige til at anvende 

overenskomstmidler for at opnå kompe-

tenceudvikling. 

Det er en anderledes tilgang end den 

gængse fagforeningstilgang, hvor vi hidtil 

har været enige om, at kompetenceud-

vikling er et arbejdsgiveransvar. DSR og 

Radiograf Rådet har da heller ikke hidtil 

været klar til den ændring, men med det 

skred, der sker andre steder, har det væ-

ret vigtigt at få taget debatten i forhold 

til, hvorvidt også vores medlemmer er så 

sultne på kompetenceudvikling, at de er 

villige til at bruge overenskomstmidler (og 

dermed lønmidler) her. Og i betragtning af, 

at der sandsynligvis vil komme et krav fra 

arbejdsgiverne om kompetencefonde, så 

tog vi debatten med vores tillidsvalgte. 

Resultatet af debatten kan beskrives 

meget kort og ligeså entydigt. Vores til-

lidsrepræsentanter og hovedbestyrelses-

medlemmer siger NEJ. Det handler blandt 

andet om, at der er en klar opfattelse af, at 

det ER en arbejdsgiveropgave og rækker 

man arbejdsgiverne en lillefinger, så bliver 

kursuspengene sikkert inddraget, og der 

sker ikke nogen væsentlig opgradering af 

kompetenceudviklingen. Og så har vi faktisk 

betalt dobbelt for at få det samme.

Vi tog derefter også drøftelsen om en 

tidsbank, der optimalt set kan give mere 

fleksibilitet for både arbejdsgivere og 

medarbejdere. Også her er svaret nej. Ikke 

fordi ideen er dårlig, men fordi tilliden til 

arbejdsgiverne er væk. Der er vel at mærke 

ikke tale om vores medarbejderes daglige 

ledelser. Men mistilliden er stor i forhold til 

HR-afdelingerne.

Først og fremmest er mistilliden, der her-

sker, et kæmpe problem for arbejdsgiverne, 

der jo for vores vedkommende er Danske 

Regioner. Men problemet ender jo også i 

hver enkelt radiografs baghave.

Det er hamrende sørgeligt, men det er, hvad 

de sidste mange års mishandling af sund-

hedsvæsenet og de følger det i særdeles-

hed har haft for jer ansatte, er kommet til 

at betyde. Politikerne fanger ikke problema-

tikken, og derfor frygter jeg, at nedturen 

fortsætter.

Skal vi løse de komplekse problemstillinger 

vi står i, så skal der nye boller på suppen. Og 

man kunne passende starte med at gen-

skabe tilliden.
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KORT NYT 

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført cirka 40 tilsyn på tandklinikker og har 

konstateret, at der generelt mangler kendskab til den vejledning om konstanskontrol 

af røntgenudstyr, som Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse står bag.

I forbindelse med Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsbesøg på tandklinikker har de 

tilsynsførende observeret en generel tendens til, at klinikkerne ikke er bekendte med 

korrekt procedure ved udførsel af såkaldt konstanskontrol for digitale dentalrøntgen-

anlæg.

”Det er selvfølgelig bekymrende, at der mangler kendskab til, hvordan man skal kvali-

tetssikre brugen af røntgenudstyr ude i klinikkerne. Vi har selv udført vore egne tilsyn, 

og ved dem ser vi også ofte, at kontrollerne ikke udføres korrekt”, siger sektionsleder 

Hanne Waltenburg, Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse.

Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer alle røntgenansvarlige ledere på tandklinik-

kerne til at læse den gældende vejledning, og sikre at den bliver fulgt. En opfordring 

som Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse, naturligvis bakker op om. 

Både Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse og Styrelsen for Patientsikkerhed fører 

tilsyn med tandklinikker, men med lidt forskelligt fokus. Sundhedsstyrelsen, Strålebe-

skyttelse fokuserer på apparatur og strålebeskyttelse, mens Styrelsen for Patientsik-

kerhed har fokus på sundhedspersoners omhu og samvittighedsfuldhed.

TANDLÆGER BØR TJEKKE OP  
PÅ VEJLEDNING OM KONTROL  
AF RØNTGENUDSTYR

BAUTA BEDST I TEST – IGEN
Endnu en gang - for 10. gang  

i træk på tværs af deres for- 

sikringsprodukter –  bliver  

LB forsikring, som Bauta  

Forsikring er en del af – kåret 

”Bedst i test” af Forbruger- 

rådets blad Tænk Penge.  

Denne gang vinder LB ”Bedst i test” på deres bilfor-

sikring, som Tænk Penge tester for anden gang. Tænk 

Penge fremhæver fire årsager til, at at LB vinder:

•  Et generelt billigt selskab at tegne bilforsikring i

• Gode forsikringsvilkår

• Tilfredse kunder 

•  Få sager, som tabes i Ankenævnet for forsikring. 

Det er Lærerstandens Brandforsikring, der har været 

en del af testen, men Tænk Penge fremhæver, at forsik-

ringen også kan købes i Bauta Forsikring. 

Bauta Forsikring kan bl.a. tegnes af medlemsberettigede 

i Radiograf Rådet. 

ESTRO
Fra 2018 giver dit med-

lemskab af Radiograf 

Rådet samtidig medlem-

skab til ESTRO. Det er en 

prøveperiode, der gerne 

skulle give medlemmerne 

bedre muligheder for 

efteruddannelse.

Fra den 1. januar 2018 har Radiograf 

Rådets Hovedbestyrelse besluttet, 

at tilbyde radiografer der er ansat 

på stråleterapiafdelinger, radio-

grafsstuderende i S-retningen, og 

ledige S-radiografer det billige med-

lemskab af ESTRO, såfremt de er 

medlem af Radiograf Rådet.

Beslutningen er en treårig prø-

veperiode, der efterfølgende skal 

evalueres. Se i øvrigt Radiografens 

aprilnummer 2017.

HVORDAN FÅR MAN MEDLEM-
SKAB AF ESTRO?

Rent praktisk vil det foregå på den 

måde, at Radiograf Rådet frem-

sender en liste til ESTRO med navn, 

titel, ansættelsessted, adresse og 

fødselsdato (ikke cpr. nr.). 

Derfor har vi brug for, at du sender 

os en mail på kontakt@radiograf.dk 

med oplysningerne, hvis du ønsker 

medlemskab og tilhører én af oven-

nævnte medlemsgrupper.

Radiografer, der allerede har et per-

sonligt medlemskab på tidspunktet 

1. januar 2018, kan få deres indbeta-

ling retur fra ESTRO.

Vi har kun modtaget meget få hen-

vendelser. 

LEDER- 
SEMINARET
Er du leder, så vil vi 

kraftigt opfordre dig 

til at deltage i Leder-

seminaret den 1. og 2. 

november. Indbydelser 

er modtaget og kan ses 

på radiograf.dk/ledere. 

Der er tilmeldingsfrist 

den 12. september.

HUSK



EUROSON – Kongres i ultralyd
Af radiograf og PhD Studerende Malene 
Roland Pedersen, Røntgenafdelingen, Vejle 
Sygehus – Del af sygehus Lillebælt.

 

Hvert år nomineres en forsker under 40 år 

(en deltager fra hvert EU land, som har til-

knytning til EFSUMB) til at deltage i Young 

Investigator session. Til Euroson 2016 

deltog jeg i Young Investigator Award, som 

repræsentant for Danmark med foredra-

get ”Shear Wave elastography and MRI of 

the testes in 3 groups of men”.  Professor 

Michael Bachman-Nielsen fra Rigshospi-

talet var chairman sammen med professor 

Vito Cantisani fra Italien.  

EUROSON foregår I 2017 I Ljubljana, Slo-

venien fra 22-24 september. I år blev Karen 

Brage, Ph.d. studerende og lektor ved UCL 

nomineret til at deltage i Young Investiga-

tor Award med foredraget ” Sonoelasto-

graphy of the Supraspinatus Tendon”. 

Håber vi ses i Ljubljana til september, det 

er bestemt en oplevelse værd. 

FORMANDSKABET  
ER GENVALGT
Den 8. juli var der deadline for 

anmeldelse af kandidatur til hen-

holdsvis formands- og næst-

formandsposten. Ved deadline 

var der indløbet to kandidater, 

og heldigvis var der kandidater 

til både formands- og næstfor-

mandsposten. Med lidt hovedreg-

ning er det ikke svært at regne ud, 

at der så var anmeldt én kandidat 

til hver post. Og de to kandida-

ter var den allerede siddende 

formand og næstformand. Derfor 

kan vi annoncere at Charlotte 

Graungaard Falkvard er valgt som 

formand af Radiograf Rådet i den 

næste treårige kongresperiode, 

og Christian Gøttsch Hansen som 

næstformand. Vi ønsker begge til 

lykke med valget. 

Til lykke med genvalget til Christian og 
Charlotte. Billedet er fra kongressen 
i 2014. 

TR-VALG I EFTERÅRET 2017 
Der afholdes valg af tillidsrepræsentanter i efteråret 2017.  
I følge Radiograf Rådets love finder opstilling af kandidater  
sted i september måned.

PROCEDUREN ER FØLGENDE:

•  Ved genvalg uden modkandidater tilbagesendes opstillingslisten uden underskrifter,  

forsynet med tillidsrepræsentantens og suppleantens navn. 

•  Ved nyvalg tilbagesendes opstillingslisten forsynet med underskrift fra mere end  

halvdelen af medlemmerne det pågældende sted.

•  Ved flere kandidater foretages skriftlig afstemning via Radiograf Rådets sekretariat.  

Den med flest stemmer er valgt til den post de stiller op til. Bliver man valgt til TR, så  

bortfalder en eventuel opstilling til suppleant.

The EUROSON Congress of EFSUMB (European Federation of Societies in Ul-

trasound in Medicine and Biology) blev i 2016 afholdt i de tyske by Leipzig. I alt 

deltog ca. 800 med mange forskellige uddannelsesbaggrunde i kongresson, og 

der deltog 12 danskere fra Vejle, København og Aarhus. På industriudstillingen 

var der stor industri udstilling med bl.a. ultralydsfantomer, ultralyds maskiner, 

transducerer, styr og andet lækkert udstyr. Der var også mange spændende 

foredrag, og poster talks. 
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INTRODUKTION

Muskuloskeletale lidelser udgør den stør-

ste gruppe af arbejdsrelaterede sund-

hedsproblemer, og sygefravær grundet 

nakke/skulderproblemer, medfører en 

stor udgift for samfundet (Carroll et al., 

2009). Forekomsten af skulderproblemer 

er hyppig, med en livstidprævalens i den 

generelle befolkning på omkring 30-50% 

(Lewis, 2009). De fleste skulderlidelser 

behandles nonfarmakologisk og noninva-

sivt, men den videnskabelige evidens for 

sådanne behandlinger er ofte næsten 

ikke-eksisterende (Gibson et al., 2004). 

Dette skyldes enten ineffektive behand-

linger, og/eller brug af diagnostik og out-

come measures med dårlige klinimetriske 

egenskaber. Dette ph.d.-projekt omhand-

ler metoder, der sigter mod at forbedre 

de kliniske egenskaber hos en ultralyds-

metode til diagnosticering af muskulo-

skeletale skulderlidelser samt til måling af 

behandlingseffekt. 

Brugen af ultralyd (UL) er øget i de se-

neste 10 år og nye teknologier er blevet 

udviklet. En af dem er ultralydselastografi, 

en relativt ny og endnu ikke veletableret 

metode, som repræsenterer en af de 

parakliniske metoder. Med denne metode 

kan man afdække de fysiske egenska-

ber af blødt væv gennem karakteristika 

af forskellen i stivhed mellem interes-

seområdet og det omkringliggende væv. 

Den hyppigst brugte elastografiteknik er 

kompression ved hjælp af et håndholdt 

UL transducer (De Zordo et al., 2010, De 

Zordo et al., 2009a, De Zordo et al., 2009b, 

Drakoni et al., 2009, Klauser et al., 2010, 

Sconfienza et al., 2010). Denne teknik 

kaldes sonoelastografi (SEL) (Sconfienza 

et al., 2010), men har også andre navne 

som frihånds-SEL (Klauser et al., 2010), 

elastografi (Garra, 2011), real-time SEL 

(Klauser og Peetrons, 2009), og kompres-

sionselastografi/strain imaging (Taylor 

et al., 2000). Se billede 1 for eksempel. 

Forskellene i vævet klarlægges på basis af 

ensartede mekanisk inducerede deforma-

tioner (strains) af strukturerne, gennem 

den konventionelle B-mode UL-skanning. 

Gennem manuel kompression af vævet 

i interesseområdet påføres induceret 

deformation, og graden af deformationer 

af det underliggende bløde væv beregnes 

for at estimere vævets stivhed (Ltoh el al., 

2006, Thomas et al., 2006). Elasticiteten i 

vævet udtrykkes med ligningen: Y=stress/

strain, hvor Y (Youngs modulus) er måling 

af elasticiteten, stress er den eksternt 

påførte kraft og strain er deformatio-

nen af vævet. En kvalitetsindikator giver 

visuel feedback på kompressionsteknikken 

(GE 2012). Andre, mere indirekte metoder, 

som udbredelse af shear waves (SWE) 

kan også bruges til at vurdere elasticitet 

(Peltz et al., 2013).

SEL er primært blevet udviklet til at 

skelne maligne fra benigne læsioner i 

bryst, thyroidea, prostata og lymfekirt-

ler (Alam et al., 2008), men brugen af SEL 

er udvidet til også at inkludere muskulo-

skeletale tilstande (Drakoni et al., 2012, 

Pedersen et al., 2012). I det muskuloskele-

tale system kan in vivo elasticitetsmålin-

ger af det involverede væv give værdifuld 

noninvasiv information til diagnosticering 

og effektmåling af patologiske tilstande, 

f.eks. relateret til inflammation og arve-

lige sygdomme, hvor vævselasticitet vides 

at adskille sig fra normalt væv. SEL’s evne 

til at skelne mellem patologisk og rask 

væv samt måling af effekten af foran-

dring, er således vigtig.

En inflammatorisk tilstand som tendi-

nopati, defineres som et kontinuum af 

forskellige stadier af seneoveranstren-

gelse og degeneration (Jozsa et al., 1982, 

Sharma og Maffulli, 2006), er blevet 

diagnosticeret med SEL i adskillige andre 

kropsregioner end skulderen, f.eks. akil-

lessenen (De Zordo et al., 2010, Drakoni et 

al., 2009, Drakoni et al., 2012, Klauser et 

al., 2013, Sconfienza et al., 2010, Tan et al., 

2012), patellasenen (Rist og Mauch, 2012) 

og albuen (De zordo et al., 2009b). Kun to 

studier har evalueret supraspinatusse-

nen hos raske kontroller (Arda et al., 2011) 

og hos cases med overrevet supraspi-

natussene (Tudisco et al., 2013). Ingen 

studier med kontrolgruppe har evalueret 

supraspinatus tendinopati med SEL.

I forhold til nomenklatur, trykapplikation 

og billedvisning er der generelt nogen 

inkonsistens (Bamber et al., 2013). Således 

er der et behov for at standardisere pro-

ceduren for SEL og for at teste reliabili-

teten af denne metode i supraspinatus-

senen (studie 1). 

Det forventes at tendinopati medfører 

forandringer i vævets elasticitet, sand-

synligvis pga. histopatologiske foran-

dringer, der resulterer i blødgørelse af 

det intratendinøse væv (De Zordo et al., 

2010) og en mere heterogen sene end 

i raske kontroller (Tan et al., 2012). Da 

ULTRALYDS- 
ELASTOGRAFI  
AF SKULDEREN
Af Karen Brage, Lektor, Ph.d.-studerende, Master i Sundhedsstudier, Radiograf



AUGUST 2017   |   RADIOGRAFEN   |   7 

rotatorcuff tendinopati betragtes som 

en af de hyppigste årsager til smerte og 

dysfunktion i skulderen, er det relevant at 

undersøge, om SEL kan påvise forskellene 

i vævskarakteristika mellem mennesker 

med supraspinatus tendinopati og raske 

kontroller (studie 2).

Gennem rehabilitering og træning for-

ventes det, at bindevævet gennemgår 

mekanisk forandring. SEL har været i 

stand til at påvise forandringer i albue-

fleksorerne efter træning, hvor musk-

lerne blev hårdere. (Nitsu et al., 2011). Da 

der ikke findes studier, der undersøger 

SEL´s evne til at påvise forandringer i 

supraspinatus-senen, er det relevant at 

undersøge følsomheden for ændringer i 

supraspinatus med SEL efter en træ-

ningsintervention (studie 3).

I relation til arveligt betinget blødt væv, er 

ualmindelig blød hud og bindevæv set f.eks 

i Ehlers-Danlos hypermobilitet (EDS-HT) 

med øget hud ekstensibilitet, elastici-

tet og underarmsblødhed (Remvig et al., 

2010, Remvig et al., 2009), og øget passiv 

modstand af anklen (Rombaut et al., 2012). 

Da EDS-HT patienter ofte fremstår med 

løshed i skulderen, som multidirektionel 

instabilitet (MDI) (Cameron et al., 2010), 

Lee et al., 2013), forventes det, at delta-

gere med skulder MDI vil have supraspi-

natus-senevæv med større blødhed end 

raske kontroller. Det er derfor relevant at 

undersøge, om SEL kan opspore forskelle i 

vævskarakteristika i supraspinatussenen 

hos cases med skulder MDI og raske kon-

troller. Da der ikke findes studier, som har 

benyttet SEL til at måle elasticitetsegen-

skaber hos denne patientgruppe, vil dette 

projekt være eksplorativt (studie 4).

 
FORMÅL
MÅLET FOR DETTE PROJEKT ER:

(1)  At udvikle en SEL protokol til vurdering 

af supraspinatus-senen og at afprøve 

reliabilitetetn af SEL i påvisningen af 

abnormaliteter i supraspinatus-senen.

(2).  At teste den diskriminative validitet af 

SEL i den normale og abnormale/pato-

logiske supraspinatus-sene forårsa-

get af tendinopati. 

(3).  At afprøve følsomheden for forandrin-

ger i supraspinatus-senen (før/efter 

træning).

(4).  At (eksplorativt) afprøve den diskrimi-

native validitet af SEL i den normale og 

abnormale/patologiske supraspina-

tussene forårsaget af MDI.

METODER OG POPULATION

Alle procedurer udføres af den Ph.d.-

studerende, som vil modtage træning på 

Radiologisk afdeling, Odense Universi-

tetshospital. Et identisk program benyt-

tes bl.a. til ortopædkirurger og reuma-

tologer. Dette efterfølges af 40 radiolog 

godkendte undersøgelser af skulderen. 

I studie 1 vil undersøgelserne også blive 

udført af Radiolog John Hjarbæk, (med-

vejleder).

DELTAGERE
STUDIE 1  
– RELIABILITET

Et intra- og intertester reliabilitets-

studie vil blive udført i overensstemmelse 

med en 3-faset studieprotokol til repro-

ducerbarheds- og validitetsstudier af 

diagnostiske procedurer. (Patijn, 2004).

Patientpopulation: Mænd og kvinder med 

normale og abnormale supraspinatus-

sener, med varierende senekarakteri-

stika (asymptomatisk, tendinopati, MDI). 

Rekruttering til deltagelsen varetages af 

skulderafdelingen, Vejle Sygehus (Sygehus 

Lillebælt), Svendborg Sygehus (Odense 

Universitetshospital), Esbjerg Sygehus og 

Aalborg Sygehus. Kvantitative og kvalita-

tive målinger udføres for at undersøge in-

tra- og intertester reliabiliteten, af denne 

nyudviklede SEL protokol, i supraspina-

tussenen.  

STUDIE 2  
– DISKRIMINATIV VALIDITET

En rask gruppe sammenlignet med en 

gruppe med abnormale SEL karakteri-

stika, matchet på køn, alder og BMI.

Patient population A: Rask population 

matches til population B.

Patient population B: Patienter, diag-

nosticeret med supraspinatus tendino-

pati baseret på kliniske tests og ultralyd. 

Rekruttering af deltagere varetages af 

skulderafdelingen Vejle Sygehus (Sygehus 

Lillebælt) og Svendborg Sygehus (Odense 

Universitetshospital).

STUDIE 3  
– EFFEKTMÅLING

Patient population: Fra studie 2 (patient-

gruppe B). Patienterne udfører 12 ugers 

non-operativ træning, som baseres på 

high-load træningsprincipper (stigende 

belastning) til træning af supraspinatus-

senen og scapula/glenohumeralmusklerne.

 
 

Farverne spænder fra blå (hårdeste væv) gennem grøn/gul og til sidst rød (blødeste væv). Her ses en asymptomatisk (blå) supraspinatus 
sene billedet til højre, og en symptomatisk og mere heterogen sene med grønne og gule områder i venstre billede 

◊
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STUDIE 4  
– DISKRIMINATIV VALIDITET  
(EKSPLORATIVT)

En rask gruppe sammenlignet med en 

gruppe med abnormale SEL karakteri-

stika, matchet på køn, alder og BMI.

Patient population A: Rask population 

matches til population C.

Patient population C: Patienter, diag-

nosticeret med MDI. Rekruttering til 

deltagere varetages af Esbjerg Sygehus, 

Svendborg Sygehus og Aalborg Sygehus.

Patiengruppe C er involveret i et andet 

aktuelt ph.d. -projekt og er dermed til 

rådighed i dette projekt.

OUTCOMES
PROCEDURER

Til alle fire studier benyttes ultrasoniske 

målinger som nævnt herunder.

En protokol med standardiserede pro-

cedurer vil blive udviklet til opsporing af 

SEL karakteristika i supraspinatus-senen. 

Tilgængeligt SEL udstyr er i øjeblikket GE 

LOGIQ S7, udstyret med probe ML6-15(-

D), beregnet til formålet. I alle studier vil 

SEL målinger baseres på undersøgelser 

af hele cineloops i stedet for en enkelt 

statisk billede, for at minimere intra-ob-

server variationen og undgå forbigående 

midlertidige udsving. I alt tre kompressi-

onrelaxationscykli bliver gemt. (De Zordo 

et al., 2010, De Zordo et alt., 2009, Drakoni 

et al., 2009, Klauser et al., 2010). Det 

bedste elastrogram med et minimum af 

artefakter som f. eks bevægelse, vil blive 

udvalgt til evaluering af den kvalitative 

måling, mens et gennemsnit af tre målin-

ger vil blive udregnet til de semikvantita-

tive data.

Supraspinatussene-elasticitetsværdier 

findes med patienten siddende i oprejst 

position, med underarmen bag ryggen og 

albuen bøjet i 90° med håndfladen vendt 

i den posteriore retning, som tidligere 

beskrevet (Tudisco et al., 2013). 

Kvantitativt vil de producerede billeder 

ikke direkte afbilde elasticiteten. Årsa-

gen er primært  vanskeligheden ved at 

måle den mængde stress indeni vævet, 

der er forårsaget af kraften der påføres 

overfladen. Dog kan regions of interest 

(ROI) tegnes over interesseområder på 

skærmen og over en nærliggende refe-

renceregion. Den præcise værdi og ra-

tioen vil blive beregnet for at tilvejebringe 

en semikvantitativ analyse. (Cosgrove 

et al., 2013). I alt anvendes tre referen-

ceværdier: en fedtregion (Drakoni et al., 

2009), en knogleregion samt en region i 

en gelepude (placeret over interesseom-

rådet), som vil bibringe en mere homogen 

reference. (Nitsu et al., 2011).

Kvalitativt vil senen blive klassificeret på 

en skala fra 1-4, svarende til følgende ela-

sticitetsegenskaber: type 1, blå (hårdeste 

væv); type 2, blå/grøn (hårdt væv); type 3, 

grøn (gennemsnitsvæv), eller type 4, rød 

(blødt væv), da reliabiliteten af denne me-

tode har vist sig at være god til excellent. 

(De Zordo et al., 2010, Krakoni et al., 2009). 

Herudover vil tre undertyper blive be-

stemt som homogen (a), relativt homogen 

(b) og heterogen (c) (Tan et al., 2012).

Til alle studierne bliver testerne blindede 

for patienternes kliniske fund/symptomer 

og herudover blindede for de ratioer, der 

normalt ses på skærmen.

B-mode billedet anvendes ikke som en 

gylden standard, men benyttes til at finde 

det anatomisk bedste scanningsplan. 

Desuden afgør B-mode billedet (heller) 

ikke om en deltager er en patient el-

ler kontrol, da overrevne sener både kan 

være symptomatiske og asymptomatiske 

og det kan ikke-overrevne sener også. 

Inklusionen af deltagere afgøres af 

kliniske tests og egen smerteoplevelse.

Som beskrevet tidligere, er der en række 

faktorer som påvirker farven på elasto-

grammet,  selvom alle, på nær en (tryk) 

udløser visuel feedback fra apparatet. I et 

pilotstudie vil det påførte tryk på huden 

fra transduceren blive standardiseret 

med en passende mængde træning. Hvis 

dette mislykkes vil en kraftmåler blive 

koblet til transduceren for at sikre ens-

artethed.

SEKUNDÆRE RESULTATER

Sekundære resultater inkluderer identifi-

kation af fibrillær disruption, senefortyk-

kelse og kalcifikation, målt på greyscale, 

og neovaskularisering i supraspinatus-

senen målt på Power Doppler (Poltawski 

et al., 2012). Disse resultater bruges også 

i inklusionskriterierne.

Muskelkraft måles i aktiv fleksion, abduk-

tion og intern/ekstern rotation af gleno-

humeralleddet med en digital belastnings-

måler.

SPØRGESKEMAER

Deltagere vil blive bedt om at udfylde 

spørgeskemaer omhandlende demografi, 

herunder information om alder, køn, BMI, 

aktuel beskæftigelse, årlig indkomst, 

ægteskabelig status, varighed og årsag 

til smerter. The Short Form (36) Health 

Survey, som er en patientrapporteret un-

dersøgelse af helbred vil også blive brugt.

Til evaluering af behandlingseffekt (studie 

3) bruges DASH (Disabilities of the Arm, 

Shoulder and Hand), som måler funkti-

onsnedsættelse i de øvre ekstremiteter, 

VAS, som måler smerteniveau, EQ-5D, 

som måler patientens helbredsrelate-

rede livskvalitet samt Shoulder injury and 

Osteoarthritis Outcome Score (SOOS), 

som måler skulderfunktion.

STATISTISK ANALYSE

Statistisk analyse udføres med SPSS 

software (release 13.0, SPSS). Standard 

deskriptiv statistik bruges til at opsum-

mere deltagernes karakteristika, inklusiv 

mean og SD for de kontinuerlige variabler 

og optælling og procentdel for de kate-

goriske variabler. Kontinuerlige variabler 

sammenlignes ved hjælp af Mann-Whitney 

U test og kategoriske variabler ved hjælp 

af Fishers Exact test.

Intra- og interobservatør reliabiliteten 

bedømmes ved hjælp af Bland-Altman 

plots, beregning af limits of agreement, 

MDC (minimal detectable change) og ICC 

(intraclass correlation coefficient).  En 

repeated-measure ANOVA (mixed model) 

benyttes til at bedømme den potentielle 

forandring i strain ratioerne produceret 

efter interventionen i studie 3.

POWER BEREGNING

Et pilotstudie med 10 raske deltagere og 

10 patienter vil blive brugt til at udvikle 

procedurer og standardisere tolkningen 

af resultaterne i protokollen.

Klassiske powerberegninger baseret på 

supraspinatus-senen er ikke foretaget, 
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da vi ikke har nogen viden om gennem-

snit og standardafvigelser. Men forsøg 

på beregning af sample size er foretaget 

til alle understudier som beskrevet i det 

følgende. 

STUDIE 1 
–  RELIABILITET (N=70)

Dette studie vil fungere som et refe-

rencestudie og sigter mod at undersøge 

gennemførligheden og reproducerbar-

heden af den asymptomatiske supraspi-

natus-sene ved hjælp af SEL. Et studie, 

som beskriver akillessenen inkluderede 

50 sener og fandt en varians på 7,5% (SD: 

2%) ved brug af strain metoden (Drakoni 

et al., 2009). Det et dog ikke muligt at lave 

en præcis powerberegning, men ifølge den 

3-fasede protokol for reliabilitetsstudier 

(Patijn, 2004) er 10 deltagere anbefalet til 

fase 1, 20 deltagere til fase 2 og 40 delta-

gere til fase 3.

STUDIE 2  
– DISKRIMINATIV VALIDITET (N=2X36)

Et studie med 32 deltagere med lateral 

epicondylitis og 44 symptomfri kontroller 

viste en signifikant forskel mellem grup-

perne målt på en ordinal skala. Hos de ra-

ske kontroller sås hårde senestrukturer 

i flertallet af senetredjedele (96%), med 

lette forandringer set i en meget lille del 

(4%) af disse. I modsætning viste patien-

terne kun hårde strukturer i en mindre 

del (33 %) af senetredjedele, med blødere 

strukturer i flertallet (67%). (De Zordo et 

al, 2009b). Et andet studie af symptomfri 

kontroller (n=97) og deltagere med lateral 

epicondylitis (n=89) fandt en statistisk 

forskel i strain ratio (22%), som indikerer 

at sener med symptomer er blødere (Ahn 

et al., 2014).

Baseret på en difference på 20% og en 

varians på 30% vil dette studie behøve 

36 deltagere i hver gruppe, for at kunne 

påvise en forandring, ved en kraft på 80% 

og en signifikans level på 5%.

STUDIE 3 
– EFFEKTMÅLING (N=106)

Dette studie vil undersøge SEL’s evne til 

at påvise en forandring i supraspinatus-

senen, med tendinopati. Da dette er det 

første af sin slags, er det ikke muligt at 

foretage en præcis powerberegning.

Der er dog foretaget et studie af kani-

ner (n=9), som fandt, at det var muligt at 

påvise forandringen af elasticitet pga. 

af skadede akilles-sener ved brug af SEL 

(Gehmert et al., 2012). Et andet (human) 

studie (n=5) viste en signifikant øgning af 

muskelhårdhed i albue fleksorerne (målt i 

ratioer) straks efter træning fra 83% (SD 

2%) til 69% (SD 7%). Værdierne fra den 

ikke-trænede kontrolarm ændrede sig 

ikke signifikant (Niitsu et al., 2011).

Baseret på en ændring på 20% og en vari-

ans på 30% vil vi skulle bruge 96 deltagere 

til at spore en ændring med en kraft på 

90% og et signifikansniveau på 5%. Regu-

leret for 10% frafald vil prøvestørrelsen 

blive 106 deltagere i alt.

STUDIE 4  
– DISKRIMINTATIV VALIDITET (EKS-
PLORATIVT) (N=2X11)

Baseret på tidligere målinger af bløddeles 

stivhed hos raske kontroller og deltagere 

med EDS-HT (Remvig et al., 2009) inklu-

siv en 20% ændring og en 20% varians vil 

dette eksplorative studie benytte en prø-

vestørrelse på 11 deltagere i hver gruppe.

ETISKE ASPEKTER

Den Videnskabelige Etiske Komite for 

Region Syddanmark har erklæret, at en 

godkendelse fra den Etiske Komite ikke 

er påkrævet til det igangværende studie. 

Dog vil generelle etiske bestemmelser 

blive fulgt ifølge Helsinki deklarationen 

(Vollmanna and Winau, 1996), Den Viden-

skabelige Etiske Komite for Region Syd-

danmark, Datatilsynet. Alle data vil blive 

offentligg jort i relevante internationale 

og nationale videnskabelige tidsskrif-

ter og alle bidragsydere vil blive tilbudt 

forfatterskab ifølge Vancouver regler 

for udgivelser.  Både positive og negative 

resultater vil blive offentligg jort.  Alle pa-

tienter vil modtage skriftlig information 

før de deltager i studiet og der indhentes 

informeret samtykke i forhold til deltage-

raccept, indsamling af journaler og data, 

omhandlende sygedage. Patienter vil blive 

informeret om deres ret til at forlade 

projektet.

PUBLIKATIONER

Resultater vil blive publiceret i relevante 

internationale og nationale tidsskrifter, 

målrettet ortopædkirurger, reumatolo-

ger, praktiserende læger, fysioterapeuter, 

radiografer og radiologer.

1.  Intra- and intertester reliability of real-

time Sonoelastography of the normal 

and abnormal Supraspinatus tendon

2.  Discriminative validity of realtime 

Sonoelastography of the Supraspi-

natus tendon: comparison of findings 

between patients with supraspinatus 

tendinopathy and healthy volunteers

3.  Sensitivity to change of real-time 

Sonoelastography in monitoring the 

effect of training in patients with Su-

praspinatus tendinopathy

4.  Discriminative validity of real-time 

Sonoelastography of the Supraspi-

natus tendon: comparison of findings 

between patients with MDI and healthy 

volunteers

DEN NYE VIDEN OG ORGANISATION 
AF PROJEKTET

Supraspinatus-senen er godt positione-

ret til sonoelastografisk undersøgelse 

og erfaringen viser at skanning, selv af 

adipøse patienter, ikke ser ud til at volde 

problemer i denne region. Få studier har 

redeg jort for elasticitetskarakteristika 

i skulderen ved hjælp af SEL. Et nyligt 

review (Pedersen et al., 2012) indikerer 

at SEL er et lovende redskab der måske 

vil blive en komplementær billedteknik til 

vurdering af muskuloskeletale lidelser i 

skulderen, ligestillet med, eller potentielt 

bedre end, konventionel UL og MR. Dette 

ph.d.-studie vil bibringe ny viden om SEL 

til brug på skulderen og øge mulighederne 

for evidensbaseret behandling af patien-

ter med skulderlidelser.

Hovedvejleder på dette forskningsprojekt 

er Lektor, ph.d., Birgit Juul-Kristensen, 

Syddansk Universitet, mens medvejledere 

er Radiolog John Hjarbæk, Radiologisk Af-

deling, Odense Universitetshospital, Lek-

tor Per Kjær, Ph.D., Institut for Sportsvi-

denskab og Klinisk Biomekanik, Syddansk 

Universitet. 
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ELASTOGRAFI  
AF SKULDEREN

◊
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HAR DU  
UDF YLDT  

KR AVSKEMA?
Overenskomsten 2018 er skudt i gang,  

og vi vil genre vide hvor du står.

I starten af uge 33 udsendte Radiograf Rådet vores og Sundhedskartellets 
debatoplæg vedrørende overenskomstforhandlingerne i 2018 (OK 18)  

til din e-mailadresse. 

Har du ikke fået debatoplægget, så kan du finde det på 

 www.radiograf.dk

Kravskemaet finder du ligeledes på hjemmesiden under fanebladet  
”Overenskomst”. Kravskemaet blev åbnet den 16. august  

og lukker igen den 30. august. 
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Som en del af din pensionsordning i PKA 

har du en forsikring, der giver dig et 

skattefrit engangsbeløb på 160.000 kr. 

(2017-sats), hvis du får en livstruende 

sygdom. Forsikringen udbetales typisk i 

forbindelse med visse kritiske sygdomme 

inden for kræft- og hjertekarsygdomme. 

Tidligere kunne du kun få beløbet en gang 

inden for hver sygdomskategori dog mak-

simalt to gange. Det er nu blevet ændret 

for kræft- og hjertekar sygdomme, så der 

nu er mulighed for at få forsikringen to 

gange inden for hver af disse sygdomska-

tegorier. Eksempelvis hvis du får to 

forskellige kræftsygdomme, der ikke har 

relation til hinanden, og du har haft fem 

sygdomsfrie år. 

De nye regler er gældende fra 1. januar 

2017, og der er ingen forældelsesfrist for 

at søge udbetaling fra din forsikring i PKA.

Udvider listen over dækkede sygdomme

Listen over visse kritiske sygdomme, som 

din forsikring dækker, justeres løbende. 

Senest er listen blevet udvidet til også at 

omfatte Alzheimers og atypisk Parkinson.

Du kan se hele listen og betingelser for 

forsikringen på pka.dk>din pensionsord-

ning>livssituationer>problemer med 

helbredet.

SÅDAN SØGER DU

Får du stillet diagnosen på en kritisk 

sygdom, modtager du automatisk brev 

fra Sund-hedsstyrelsen, der anbefaler 

dig at kontakte PKA. Du skal selv søge om 

engangsbeløbet hos PKA, da PKA ikke må 

få besked om personlige oplysninger som 

sygdom. Du søger om forsikringsbeløbet 

ved at logge på din personlige profil på 

to gange for kritisk sygdom 
Du kan nu få penge to gange fra din forsikring i PKA, hvis to får samme sygdom to gange. 

Dine forsikringer i PKA (2017-satser):
•  Førtidspension

• 10 årig pension ved død til efterladte

• Sum ved død: 640.000 kr. (skattefrit engangsbeløb)

• Sum ved førtidspension: 160.000 kr. (skattefrit engangsbeløb)

• Sum ved visse kritiske sygdomme: 160.000 kr. (skattefrit engangsbeløb)

• Sum ved ressourceforløbsydelse: 80.000 kr. (skattefrit engangsbeløb)

• Økonomisk hjælp ved midlertidig sygdom

• Fastholdelse af pensionsbidrag ved nedgang i arbejdstid pga. sygdom

FÅ PENGE
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BREVKASSE 
Spørgsmål

Svar

Kære redaktion

Jeg har et ønske til en artikel i fagbladet om PKA. Min bankrådgiver har g jort mig opmærksom på, at hvis jeg bliver syg og ender i et 

ressourceforløb eller lignende, så dækker PKA ikke før der bli-ver tilkendt offentlig førtidspension. Og det er en lang proces at nå der 

til. PKA siger, at man så kan ansøge deres økonomiske hjælpefond, men der er en del kriterier, som skal være opfyldt, for at kunne mod-

tage disse. Som jeg forstår det, så bliver de evt tildelte penge modregnet, hvis kommunen tildeler én førtidspension. Det kunne være 

fint at få klarlagt alle detaljerne om dette, da jeg formoder, de fleste medlemmer har deres pension i PKA. Min bank har anbefalet en 

til-lægsforsikring. Jeg er noget overrasket over, at PKA ikke har opdateret deres retningslinjer ift nuværende forhold i samfundet. 

Venlig hilsen

Ida Rasmussen

Kære Ida Rasmussen

 

Tak for dit spørgsmål. 

I PKA justerer vi løbende hjælpen under sygdom, så den følger 

udviklingen i samfundet. Og du og andre medlemmer kan få øko-

nomisk hjælp under sygdom, som ikke er afhængig af, om du får 

offentlig førtidspension.

Hvis du er på ressourceforløbsydelse i mindst et år og fx er i 

ressourceforløb eller i job-afklaringsforløb, så kan du få et skat-

tefrit engangsbeløb på 80.000 kr. (2017-sats), der ikke modreg-

nes i den offentlige ydelse. Den hedder ’Sum ved ressourcefor-

løbsydelse’, og du skal ikke være tilkendt offentlig førtidspension 

for at få beløbet. Du skal kontakte PKA på 3945 4540, så hjælper 

vi dig med ansøgningen.

Hvis du får en livstruende sygdom, kan du få et skattefrit en-

gangsbeløb på 160.000 kr. (2017-sats). Ydelsen hedder ’Sum ved 

visse kritiske sygdomme’ og udbetales fx ved kræft- og hjer-

tekarsygdomme. Får du stillet diagnosen på en kritisk sygdom, 

modtager du automatisk brev fra Sundhedsstyrelsen. Du skal 

selv søge om engangsbeløbet på pka.dk, da PKA ikke må få be-

sked om personlige oplysninger som sygdom. På pka.dk finder du 

også listen over de sygdomme, der berettiger til udbetaling. 

Hvis du stopper med at arbejde på grund af sygdom, betaler 

fællesskabet dit pensionsbidrag. Det kaldes bidragsbetaling 

og betyder, at din pension fastholdes på samme niveau som før 

sygdommen. 

Får du bidragsbetaling og er på sygedagpenge, ledighedsydelse 

eller revalideringsydelse, kan du søge hjælp fra pensionskassens 

bistandsfond. For at få økonomisk hjælp skal du dokumentere,  

at din hustands økonomiske situation er blevet væsentligt 

forringet, efter at du har mistet dit arbejde. Du skal kontakte 

PKA på 3945 4540, hvis du er stoppet med at arbejde på grund af 

sygdom. Så hjælper vi dig med at ansøge om bidragsbetaling og 

hjælp fra bistandsfonden. Du skal ikke tilbagebetale hjælp, du har 

fået fra bistandsfonden, hvis du får førtidspension. 

Du kan ikke få økonomisk hjælp fra bistandsfonden, når du er på 

ressourceforløbsydelse, da pengene bliver fuldt modregnet i din 

ressourceforløbsydelse. Samlet vil du ikke få en større indtægt, 

da pengene fra bistandsfonden ville gå i kommunekassen. Det 

er også forklaringen på, at vi ikke har månedlige udbetalinger til 

medlemmer på ressource-forløbsydelse. Vores dækning ved syg-

dom ligger typisk på 10-15.000 kr. om måneden, og hvis vi udbe-

talte det beløb, mens du er på ressourceforløbsydelse, ville stort 

set hele beløbet blive modregnet i din ressourceforløbsydelse, 

og du ville ikke få en bedre økonomi.

Hvis du vælger at købe en tillægsforsikring, så skal du være 

opmærksom på, at en del af pengene fra forsikringen vil blive 

modregnet i din den offentlige ydelse under sygdom. Og hvis du 

er offentlig ansat, så har du løn under sygdom i ansættelsespe-

rioden, og derfor ikke umiddelbart noget indtægtstab. 

Du kan læse mere om dine muligheder for øko-

nomisk hjælp under sygdom på pka.dk under 

Ændringer i dit liv -> Ændringer i dit helbred

Hilsen

Britt Brandum,  

medlemschef i PKA

FÅ PENGE
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Aktør-netværksteori, 

ANT, er en variation af 

Science, Technology 

and Society Studies, 

STS, og regnes her-

under som en central 

forskningsmetode, 

da den meget direkte 

egner sig til at studere komplicerede og 

mangeartede relationer mellem menne-

sker, ting, samfund, videnskab og tekno-

logi.

Vil vi forstå komplekse handlingsforløb i 

praksis, kan ANT’s metodiske opløsning af 

selvfølgelige skel mellem mennesker og 

ikke-mennesker i et forløb være frugt-

bart. I det følgende vil jeg derfor kort 

introducere nogle centrale analytiske be-

greber, der anvendes i ANT og vise, hvor-

dan disse kan bruges til at analysere og 

forstå udfordringer, radiografer møder 

i arbejdssituationer, fx ved et MR-skan-

ningsforløb, i forhold til begrebet ”patien-

tens behov i centrum”.

TEKNOLOGI OG MENNESKER SOM 
NETVÆRKSAKTØRER

Traditionelt tænker vi på ting som døde 

og passive objekter, der ikke besidder 

nogen handleevner, men i ANT er ting 

(herunder teknologier) mere end neu-

trale midler til et mål, de kan handle eller 

igangsætte handlinger. Derfor forstås 

begrebet ”aktør” også anderledes i ANT 

end i traditionel sociologi, hvor aktører 

er mennesker. I ANT betragtes aktørbe-

grebet semiotisk, hvilket betyder, at der 

principielt ikke er skel mellem mennesker 

og ting. For at undgå den selvfølgelighed 

at en aktør altid er et menneske, anven-

des det semiotiske begreb ”aktant” i ANT 

synonymt med ”aktør” og anvendes, da 

aktant er neutralt i forhold til, om aktøren 

er et menneske eller ej (1).

I ANT ses en aktant ikke som en isoleret 

enhed, der handler af sig selv men i stedet 

som en enhed, der har en selvstændig 

rolle i et netværk. En radiograf er fx en 

aktant i et socioteknisk netværk, der til-

lader radiografen at udføre handlinger, 

der i netværket anses som radiografiske. 

Hvis radiografen ikke er tildelt en selv-

stændig rolle i et netværk med fx at lave 

MR-billeder ved en MR-skanner, er denne 

radiograf ikke radiograf i analytisk for-

stand. Det skyldes, at ANT er optaget af 

at beskrive sociale handlinger i netværk 

eller kæder af relationer og den ”inak-

tive” radiograf gør ikke noget, der ændrer 

netværket. En MR-skanner, der ikke laver 

MR-billeder eller tænkes på som en rele-

vant modalitet i arbejdet, er heller ikke en 

selvstændig aktant i et netværk (2). 

Men ud fra ANT’s teori er patient, radio-

graf og MR-skanner alle aktanter ind i 

netværket ved et MR-skanningsforløb, 

da de hver især har selvstændige roller i 

forløbet; patienten har en rolle som skan-

ningsobjekt, som kræver handlinger af 

patienten, radiografen skal betjene MR-

skanneren, hvilket kræver handlinger af 

radiografen og MR-skanneren skal udføre 

de sekvenser, radiografen starter, som 

kræver handlinger af MR-skanneren. 
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AKTØR-NETVÆRKSTEORI 
– en teori der kan synliggøre udfordringer for radiografen med nye begreber som ”patientens 

behov i centrum” i radiografisk praksis

Af radiograf Louise Møller, MHH, lektor ved radiografuddannelsen, UCN
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Aktanter kan også være produktet af en 

aktakts funktion i et netværk; fx er de 

radiologiske billeder MR-skanneren laver 

aktanter, da de indgår i netværket, hvor 

de sætter handlinger i gang hos radiolo-

gen, der skal beskrive disse billeder. 

Videre argumenterer ANT for, at aktanter 

forandres i samspillet med andre aktan-

ter. En radiograf med MR-skanner er fx 

en anden aktant end en radiograf uden 

– dennes handlemuligheder forandres. 

ANT’s påstand er dermed, at intet objekt 

har en essens, som er givet i kraft af sig 

selv – et objekt defineres fuldstændig 

af dets relationer til andre objekter i et 

netværk (2). 

BEGREBER SOM AKTANTER

Det er ikke bare ting og mennesker, der 

kan optræde som aktanter i et netværk. 

Med seneste kvalitetsprogram fra Mini-

steriet for Sundhed og Forebyggelse ”Na-

tionalt kvalitetsprogram for sundheds-

området 2015-2018” dukker en ny aktant 

op. I kvalitetsrapporten beskrives det, at 

der generelt er høj kvalitet i det danske 

sundhedsvæsen men også, at der er plads 

til forbedringer især på baggrund af væ-

sentlige udfordringer, sundhedsvæsenet 

står overfor: flere lever længere, flere får 

kroniske sygdomme og flere lever i højere 

grad med deres sygdomme end tidligere. 

Ministeriet for Sundhed og Forebyg-

gelse beskriver i kvalitetsrapporten, at 

førnævnte udfordringer er årsagen til, at 

der er behov for en nytænkning af kvali-

tetsarbejdet i sundhedsvæsenet. Videre 

beskrives nye krav, der skal understøtte 

en udvikling i sundhedsvæsenet – krav der 

blandt andet handler om en inddragende 

og sammenhængende indsats, hvor der 

sættes fokus på at levere bedre kvalitet 

og værdi for patienten for de samlede 

ressourcer. Nytænkningen går derfor 

blandt andet ud på, at sundhedsprofes-

sionelle skal sætte patientens behov i 

centrum (3).

At sætte patientens behov i centrum 

kræver, at radiografen har viden om den 

enkelte patients behov, for at dennes 

behov kan sættes i centrum. Radiogra-

fen må derfor indsamle viden herom ved 

at spørge patienten om dennes behov 

under MR-skanningsforløbet. Kravet om 

handling fra radiografen gør begrebet 

”patientens behov i centrum” til en aktant 

i MR-skanningsforløbet.

ET MYLDER AF AKTANTER I  
NETVÆRKET

Netværksbegrebet i ANT er meget åbent, 

hvor der ingen forhåndsantagelser er om, 

at netværk har en særlig stabilitet, stør-

relse eller at netværk blot består af én 

type relationer. Tværtimod beskæftiger 

ANT-analyser sig typisk med heterogene 

netværk, som består af mange forskellige 

ulige typer af relationer (1).

Et netværk ved et MR-skanningsforløb 

består netop af mange forskellige og ulige 

typer af relationer. Som jeg har forsøgt 

at skitsere i figur 1, har aktanterne i et 

MR-skanningsforløb mange forskellige 

og ulige relationer til forskellige aktan-

ter knyttet til sig ind i netværket, hvorfor 

der er tale om et virvar af aktanter og 

relationer i et netværk ved et MR-skan-

ningsforløb.

Figuren tager udgangspunkt i enkelte aktanter; patient, radiograf og MR-skanner. En analyse af aktanter/relationer i et 

netværk stopper ifølge ANT aldrig, da wer altid vil være micro- og macro-relationer bag enhver aktant, hvorfor aktan-

terne/relationerne i figuren skal ses som et udsnit.
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Vigtigheden og betydningen af en enkelt 

aktant eller relation i MR-skanningsforlø-

bet kan variere alt efter, hvilken aktants 

perspektiv aktanten eller relationen 

anskues fra. Men aktanterne adskiller sig 

fra hinanden i forhold til deres stemmer 

ind i netværket. I ANT anvendes begre-

bet ”script” (manuskript) til at beskrive, 

hvordan teknologier og ting bidrager til at 

skabe handlinger. En teknologis manu-

skript fungerer næsten ligesom manu-

skriptet til en film; det foreskriver og 

inviterer til bestemte handlinger (4). En 

MR-skanner har blandt andet et manu-

skript; den opfordrer fx patienten til ikke 

at have indopereret magnetisk materiale. 

Udfordrer patienten MR-skanneren på 

dette punkt, så svarer MR-skanneren 

tilbage, hvilket kan betyde alvorlige ska-

der på patienten. MR-skanneren er også 

medbestemmende i beslutningen om, hvor 

patienten skal placeres i MR-skanneren 

under skanningen og med hvilken coil 

der skal skannes, hvis mest muligt signal 

ønskes tilgængeligt til billeddannelsen. 

Pointen er her, at teknologier og ting kan 

gøre mere og andet ind i et netværk, end 

det de er designet til.

RADIOGRAFEN SOM TALSPERSON

Et grundbegreb i ANT er translation 

(oversættelse), hvor de involverede ak-

tanters identiteter, de mulige former for 

interaktion samt handlingsrammernes 

omfang bliver forhandlet og afgrænset. 

Helt grundlæggende indebærer en over-

sættelsesproces, at der skabes lighed og 

en forbindelse mellem ting, som før var 

forskellige. I denne proces udpeges en 

talsperson, hvilken er udpeget, når en en-

kelt aktant får retten til at tale på vegne 

af andre – mennesker som ikke-mennesker 

(5). Oftest er det en sundhedsprofessio-

nel, der i sundhedsfaglig praksis ses som 

talspersonen, da den sundhedsprofessio-

nelle qua sin uddannelse har faglig viden 

indenfor det speciale, hvor patienten mø-

der den sundhedsprofessionelle. I et MR-

skanningsforløb er det også radiografen, 

der er talspersonen. Radiografen er den, 

der indhenter informationer om patienten; 

viden om patientens netværk, handlings-

ønsker og behov. Radiografen kender også 

både til radiologens handlingsønsker fra 

visiteringen på henvisningen men også 

til MR-skannerens manuskript ud fra 

kendskabet til teknikken. Videre kender ra-

diografen til begrebet ”patientens behov i 

centrum” fra gældende kvalitetsrapport. 

Alle aktanter i et netværk skal gennem 

talspersonen, her radiografen, for at få 

deres handlingsønsker med i forhand-

lingsprocessen til den endelige handlings-

ramme  radiografen er derfor ifølge ANT 

en form for obligatorisk passagested 

under MR-skanningsforløbet. 

De forskellige aktanters handlingsønsker 

og manuskripter vil ifølge ANT påvirke hin-

anden med det resultat, at ingen oprin-

delige mål vil blive realiseret, men gennem 

oversættelser vil handlingsrammer og 

nye manuskripter dukke op med nye fæl-

les mål. 

Den analytiske metode i ANT udfolder sig 

især i beskrivelsen af, hvordan aktør-

netværk opbygges og stabiliseres gen-

nem oversættelser. I generelle termer er 

ANT’s analysestrategi simpelthen at følge 

oversættelserne; fx hvordan lykkes det 

på et konkret og praktisk niveau, at no-

get kommer til at tale på vegne af noget 

andet? (1).

DISKUSSION

I artiklen har jeg søgt at illustrere an-

vendeligheden af begreber som aktør/

aktant, netværk og oversættelser. For-

målet med at anvende ANT som metodisk 

greb var at udfordre vores dagligdags-

tænkning, hvor mennesker og ting forstås 

som principielt adskilte enheder. Jeg 

håber at have synligg jort, at det ikke bare 

er mennesker, der handler. Ikke-menne-

skelige aktanter handler også som dele af 

et større netværk. 

ANT kan som vist i artiklen synliggøre, at 

radiografisk praksis er en kompleks so-

cioteknisk praksis, hvori mange forskellige 

typer af aktanter har en stemme, fx be-

greber som ”patientens behov i centrum” 

og teknologier som MR-skannere. Radio-

grafer er i netværk ved fx MR-skannings-

forløb knyttet til mange aktanter, der alle 

kommer med behov og ønsker til hand-

linger i forløbet enten mundtligt, skrift-

ligt eller via manuskripter. Radiograferne 

er som talspersoner ansvarlige for, at alle 

aktanters behov bliver hørt og forsøgt 

inkluderet i MR-skanningsforløbet. Flere 

Infoboks
Op gennem 1980’erne og 1990’erne udvikler aktør-netværksteorien (ANT) sig som en selvstændig tilgang til studier af viden-

skab, teknologi og samfund. Drivkraften i denne udvikling var den franske antropolog og filosof Bruno Latour sammen med so-

ciologerne Michel Callon og John Law. Udgangspunktet var et opgør med traditionelle sociologiske analyser, der forudsætter, 

at mennesker er de eneste aktører i den sociale verden. Denne forudsætning indebærer et principielt skel mellem mennesker 

og ikke-mennesker, når sociale handlinger skal beskrives. ANT argumenterer i stedet for, at tingene også gør noget. 

ANT udfordrer dermed tænkningen om, hvordan videnskab og teknologi er vævet sammen med samfundet og naturen. 
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af handlingselementerne i MR-skanne-

rens manuskript har et teknisk fokus og 

er afgørende for, at teknologien virker 

optimalt, andre handlingselementer igen 

har et sikkerhedsmæssigt fokus. Flere af 

disse handlingselementer er radiograferne 

nødsaget til at inkludere i MR-skannings-

forløbet, hvilket betyder, at patientens øn-

sker og behov for handlinger ikke altid har 

mulighed for at blive inkluderet og dermed 

heller ikke være i centrum. Radiografer 

står dermed i ethvert MR-skanningsforløb 

overfor udfordringer, der knytter sig til 

opgaven som talsperson, i forhold til at få 

patientens stemme givet tyngde nok til at 

blive hørt.
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Nordisk Kongres 2017 – Reykjavik ”EVERYDAY CHALLANGES in RADIOLOGY” 62nd Nordic Congress 

of Radiology and 23rd Nordic Congress of Radiography.

ISL AND
HVERDAGENS UDFORDRINGER I

I dagene 29.-30. juni og 1. juli afholdtes 

Nordisk kongres for Radiografer og Radio-

loger i Island. Ca. 450 fagpersoner satte 

hinanden stævne i Island og programmet 

dækkede alle modaliteter og specialer - når 

det er så bredt favnende skal man så del-

tage i dette og hvad er forskellen fra dette 

og de store europæiske konferencer?

Selve kongressen var arrangeret med op 

til 3 parallelsessioner og workshops. Der-

til var der et område med ca. 40 posters 

samt et mindre udstillingsområde med ca. 

10 firmaer og ESR. 

45 danske radiografer, radiologer og 

forhandlere havde sat kursen mod landet 

ude i Atlanterhavet hvor kongressen var 

lagt i HARPA - det store nybyggede konfe-

rencecenter i Reykjavik. Radiograferne 

som deltog var både fra de hospitaler 

i Danmark, som hver gang viser sig på 

udviklingsarenaen, men også radiografer 

som ikke har gang i udviklingsprojekter nu 

og her, men deltog for faglig udvikling.  

OVERSKUELIGT

Hvis man sammenligner en sådan kongres 

med fx ECR i Wien med 25.000 deltagere, 

er det klart, at Nordisk Kongres er mere 

overskuelig. Valg af oplæg er lettere og 

tiden udnyttes bedre, da der ikke er så 

megen spildtid med at komme rundt.  Net-

working er væsentligt nemmere da de fle-

ste foredragsholdere og posterudstillere 

er synlige mere af tiden og er derved åbne 

for dialog hvor der er lejlighed til det fx 

til de sociale arrangementer. Mit indtryk 

er, at deltagerne var langt mere tilstede 

hele kongresdagen og i de fælles arran-

gementer, end ved de større europæiske 

kongresser. Der opstår tillige flere mu-

ligheder for netværk til en fælles nordisk 

konference - både på nordisk plan men 

også mellem radiologer og radiografer.

Foredrag er af en mere ensartet kvalitet 

og selvom kongressproget er engelsk, er 

det mere tilgængeligt da engelsk priorite-

res højt i de nordiske lande.  Posterudstil-

lingen var meget variabel med indhold og 

kvalitet og i dette forum er der rummelig-

hed, hvis man ikke lige har lyst til at frem-

lægge sit projekt på et podie.

UDSTILLING

Industriens udstilling var meget målrettet 

– heller ingen spildtid for deltagerne her. 

Det var ikke nødvendigt at lave aftaler for 

standbesøg, men der var meget stor akti-

vitet på standene i pauserne.

Min konklusion er, at det faglige niveau 

på Nordisk Kongres, sammenlignet med 

europæiske og verdenskongresser, er 

mere tilpasset og målrettet det danske 

– deltagerne kan lettere prioritere tiden 

og indsatsen, og derved få større fagligt 

udbytte med hjem. Der ses også en større 

respons på de oplæg og posters der præ-

senteres. Også radiografer, der ikke har 

præsentationer med, kan her få ny viden 

og inspiration til udviklingsprojekter og 

etablere relevante netværk.

Danmark er vært ved den næste Nordi-

ske Kongres der afholdes i København den 

22.-24. maj 2019. Allerede nu er Radiograf 

Rådet sammen med Dansk Radiologisk 

selskab i gang med planlægningen. Har du 

spørgsmål eller forslag i forbindelse med 

denne er du velkommen til at kontakte 

fagchef Claus Brix, claus@radiograf.dk. 

Af Claus Brix, fagchef

Jannie Larsen fra Skejby en pris 
for bedste poster og radiologerne 
en pris for bedste foredrag. 
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I forbindelse med Nordisk Kongres i Island blev der afviklet Nordisk møde i NSR (Nordic Society of 

Radiographers) den 28. juni. Der var repræsentanter fra alle de nordiske lande på mødet, hvor der 

blandt andet blev drøftet radiografiske specialer.

RADIOGRAFISKE SPECIALER 
PÅ NORDISK PLAN 

Danmark er det land i Norden, der er har 

størst erfaring med beskrivende radio-

grafer, og spørgsmålet er, hvordan Dan-

mark kan støtte de øvrige nordiske lande, 

så der kan ske en lignende udvikling der?

Det, som de øvrige lande har brug for, er 

primært mere konkret viden om fordelene 

ved at have beskrivende radiografer.

Danmark har ikke meget decideret forsk-

ning på området, men derimod megen 

erfaring. Emnet vil blive behandlet på det 

næste nordiske møde, hvor Radiograf 

Rådet vil bidrage med erfaringerne fra 

Danmark og i øvrigt modtage hvad der er 

af undersøgelser på området i Danmark 

og de øvrige nordiske lande

ULTRALYD

Både i Danmark og i de øvrige nordiske 

lande er der radiografer, der udfører og 

beskriver UL undersøgelser, og interessen 

for radiografer, der har dette speciale, 

bliver større i alle nordiske lande. Der var 

på mødet politisk enighed om at arbejde 

for at bortskaffe betegnelsen ”sonogra-

fer” om de radiografer, der er udfører og 

beskriver UL undersøgelser.

I Danmark har vi for eksempel tre ty-

per ”sonografer”; de, der er uddannet 

sonografer, beskrivende radiografer med 

speciale i ultralyd og sidemandsoplærte 

radiografer i ultralyd.

En uddannet sonograf er ifølge den almin-

delige definition uddannet til udelukkende 

at beskæftige sig med UL undersøgelser, 

og har ingen viden eller erfaring fra det ra-

diografiske område (en uddannelse der ikke 

eksisterer i de nordiske lande), mens en ra-

diograf der har en overbygning til speciale 

i ultralyd, også har viden og erfaring fra 

det radiografiske område og hurtigt kan 

kombinere sin viden og erfaring til gavn for 

patienten. F.eks. kan denne vurdere om UL 

undersøgelsen er den bedste metode til at 

belyse en bestemt problemstilling, måske 

kunne en MR undersøgelse være det klart 

bedste at starte undersøgelsen med?

Betegnelsen sonograf benyttes endvi-

dere i Danmark også om en jordemor eller 

sygeplejerske, der f.eks. udfører obstetri-

ske UL undersøgelser.

ØVRIGE SPECIALER

På mødet blev også drøftet specialud-

dannelser som vi i Danmark kender fra 

sygeplejersker, der har specialuddan-

nelse i anæstesi, intensiv og lignende. For 

radiografer eksisterer ikke i dag sådanne 

officielle specialuddannelser i Danmark 

endnu. I Norge arbejdes der for eksempel 

på at oprette et speciale inden for mam-

mografiscreening. På et kommende møde 

vil erfaringerne med specialuddannelse til 

radiografer blive behandlet.

Af andre politiske emner blev det end-

videre drøftet, om der under NSR skal 

oprettes et forum, hvis hovedopgave vil 

være at planlægge de nordiske kongres-

ser i fremtiden?

Det kunne frigøre noget tid på det politi-

ske møde, at lade personer med forstand 

på kurser planlægge og gennemføre de 

Nordiske Kongresser. Det er jo alligevel 

ikke det politiske niveau, der udfører det 

konkrete arbejde på indholdssiden.

Forslaget blev fremsat af Charlotte 

Graugaard Falkvard, og umiddelbart var 

der tilslutning til det fra de øvrige nor-

diske lande. Fordele og ulemper ved den 

konstruktion skal drøftes nærmere på et 

af de kommende møder.

Det blev også drøftet, at NSR aldrig er 

blevet formelt registreret som forening. 

Og da Danmark er vært ved den næste 

nordiske kongres, og Charlotte Graugaard 

Falkvard derfor har overtaget posten 

som præsident for NSR, foreslog hun, at 

registreringen skal ske i Danmark, hvilket 

de øvrige nordiske lande godkendte.

Til slut fortalte Charlotte Graungaard 

Falkvard, at hun er blevet opfordret til at 

stille op til bestyrelsen i Den Europæiske 

Føderation af Radiografiske Foreninger 

(EFRS), et forslag der fik støtte fra alle de 

øvrige nordiske lande.

Næste nordiske møde vil blive afholdt i 

forbindelse med generalforsamlingen i 

EFRS i november 2017 og igen i forbin-

delse med ECR marts 2018.

Næste nordiske kongres bliver i Køben-

havn 22. – 24. maj 2019.
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I forbindelse med dette tilbød vi endvidere at tilføre 

ministeren specifik viden om radiografuddannelsen, så-

fremt ministeren fandt dette nødvendigt. 

Af regeringens udkastet fremgik det blandt andet, at 

der skal foretages en omfordeling af de midler der bliver 

bevilget. Dette sker allerede, da der er gennem en lang 

årrække er omfordelt mellem uddannelserne på de en-

kelte professionshøjskoler. Vi beskrev også, hvordan de 

historisk set høje taxametertal for radiografuddannel-

sen, blandt andet skyldes at specialiseringen i de 3 spe-

cialeretninger er kostbar, især fordi specialeretningerne 

Stråleterapi og Nuklearmedicin er ret små.

Derudover er der også omkostninger behæftet med 

brug af apparatur under uddannelse, og vi opremsede 

de forskellige modaliteter og undersøgelsesmetoder for 

ministeren. 

Radiograf Rådet var derfor bekymret over, at formanden 

for Rektorkollegiet for Professionshøjskolerne, Harald 

Mikkelsen, i Politiken den 4. maj udtalte, at udspillet er re-

lativt fornuftigt og til gavn for hans uddannelser. Udtalel-

sen fordrede det retoriske spørgsmål, hvorvidt radiograf-

uddannelsen ikke også er en af hans uddannelser? Eller var 

radiografuddannelsen ”blot” overset af rektorkollegiets 

formand, da radiografuddannelsen ikke udbydes på VIA Uni-

versity College, som han dagligt repræsenterer?

Radiograf Rådet påpegede, at vi undrede os over den 
eksplicitte nedprioritering af radiografuddannelsen, 
som fremstår i udtalelserne i Politiken, vel vidende at 
ministeren selvfølgelig ikke kan holdes ansvarlig for 
hvad pressen skriver. 

SPØRGSMÅLENE

På baggrund af dette rettede vi følgende konkrete spørgs-

mål til ministeren:

Mener ministeren at radiografuddannelsens sær-

lige forhold vil kunne tilgodeses i det foreslåede 

bevillingssystem?

Mener ministeren, at det danske sundhedsvæsen 

har brug for radiografer i fremtiden?

Og ministeren svarede:

Kære Charlotte Graungaard Falkvard

Mange tak for jeres henvendelse og interesse for regeringens 

udspil til et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser.

Det nye bevillingssystem skal understøtte mere kvalitet i de 

videregående uddannelser og en bedre overgang til beskæfti-

gelse efter studierne. Det skal bl.a. fremmes ved at indføre et 

grundtilskud til uddannelse, der kan øge den økonomiske stabili-

tet og understøtte strategisk, langsigtet planlægning, og ved at 

indføre et nyt samlet resultattilskud, der opgøres med afsæt i 

overgangen til beskæftigelse for nyuddannede og den gennem-

snitlige studietid. 

Regeringen har endvidere foreslået en forenkling af takst-

strukturen for professions- og erhvervsrettede videregående 

uddannelser. I dag ydes taxametertilskuddene ud fra i alt 49 for-

skellige undervisnings- og bygningstakster. Regeringen foreslår, 

at det antal reduceres til 10, og at der indføres en takstbund og 

et takstloft. Det betyder, at taksten til radiografuddannelsen vil 

blive reduceret markant, mens taksten til andre uddannelser vil 

blive lidt højere. 

Det vil – som i dag - være op til ledelserne på de institutioner, at 

prioritere ressourcerne på tværs af institutionernes uddannel-

ser mv., herunder midlerne i grundtilskuddet. Det gælder natur-

ligvis også i forhold til udstyrstunge uddannelser som radiogra-

fuddannelsen. Jeg forventer således, at professionshøjskolerne 

også i et nyt bevillingssystem vil prioritere de nødvendige res-

sourcer til udstyr og laboratorier for radiografuddannelsen.

Forslaget til et nyt bevillingssystem er derfor ikke udtryk for en 

nedprioritering af radiografuddannelsen, men et ønske om en 

mere enkelt takststruktur for de erhvervs- og professionsret-

tede uddannelser. Det er i øvrigt værd at bemærke, at radiogra-

fernes gode beskæftigelse og relativt korte studietidsoverskri-

delse fremadrettet vil bidrage til at opfylde de foreslåede mål 

for de nyuddannedes overgang til beskæftigelse og de stude-

rendes gennemsnitlige studietid. 

Med venlig hilsen

Søren Pind

Dialog om radiografuddannelsen
I forbindelse med et nyt bevillingssystem for videregående uddannelser, henvendte  

Radiograf Rådet sig i slutningen af maj til Forskningsministeren med dels en præcisering  

af forholdene på skolerne, og dels en opsummering af de særlige udfordringer, vi ser at  

radiografuddannelserne har. 
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To nye topmoderne CT-skannere skal hjælpe med hurtigere at 

diagnosticere kritisk syge patienter, der ankommer til Akutmod-

tagelsen med ’indre traumer’, så patienterne kommer hurtigere i 

behandling. De to CT-skannere blev indviet i Radiologisk Afdeling 

på Herlev Hospital den 21. juni.

CT- S CR EENING  Å BNER  MUL IGHED  FOR 

A F  ’ INDR E  T R AUMER ’
HURTIGERE BEHANDLING
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- De to nye topmoderne CT-skannere 

bringer ikke bare Herlev og Gentofte 

Hospital, men også Region Hovedstaden 

og Danmark forrest i verdenseliten inden 

for CT-udredning af kritisk syge patienter. 

De nye skannere åbner mulighed for, at vi 

tænker de akutte forløb anderledes og 

tilbyder en udvidet CT-skanning langt tid-

ligere end hidtil, siger regionsrådsmedlem 

Karin Friis Bach ved indvielsen af de nye 

CT-skannere 21. juni. 

De to nye skannere er de allernyeste på 

markedet og såkaldte 3. generations dual 

source CT-skannere.  

- De nye skannere giver os mulighed for at 

skanne med så høj hastighed, så lav strå-

ledosis og med mindre brug af kontrast, 

at vi får mulighed for at kunne tilbyde 

kritisk syge patienter med ’indre trau-

mer’ en såkaldt CT-screening allerede, når 

patienten ankommer til Akutmodtagelsen. 

Det åbner mulighed for en hurtigere og 

mere præcis diagnose og dermed rette 

behandling og i sidste ende øget mulighed 

for overlevelse, siger Michel Némery, der 

er ledende overlæge i Radiologisk Afdeling 

og også leder af afdelingens CT Innovati-

onsenhed, der står bag ansøgningen om 

de nye CT-skannere og hele CT-scree-

ningsprojektet.

CT Innovationsenheden har eksisteret i 

fire år og er en del af Radiologisk Afdeling 

på Herlev Hospital.

IBRUGTAGNING OG SAMTIDIG 
FORSKNING

De to skannere tages i brug samtidig med, 

at CT Innovationsenheden har fuld gang 

i innovation og forskning inden for CT-

skanning.

CT Innovationsenheden har allerede 

gennemført et pilotprojekt med hurtig 

CT-skanning/-screening af kritisk syge 

patienter med uklare symptomer og 

bekymringsvækkende fysiologisk påvirk-

ning, med diagnostik inden for 60 minut-

ter. Resultatet af det pilotprojekt var så 

overbevisende, at man nu går videre med 

denne patientgruppe som den første i 

større skala med de nye skannere.

CT-SCREENING I NY FÆLLES AKUT-
MODTAGELSE

- Fra 1. november 2017 går vi i første 

omgang videre med at tilbyde hurtigere 

CT-skanning til kritisk syge patienter med 

smerter i maven – og hvor der er mistanke 

om mavesår, tarmslyng eller ophævet 

gennemblødning i tarmen, hvilket betyder, 

at der ikke kommer nok blod rundt i tar-

men. Men i princippet har vi en formodning 

om, at CT-screening kunne være relevant 

for alle kritisk syge patienter, der har 

såkaldte ’indre traumer’, og vi kan se, at 

lægerne på de kliniske afdelinger allerede 

er ved at tage denne tilgang til akut bil-

leddiagnostik til sig, siger Michel Némery.  

’Indre traumer’ kan ud over de nævnte 

også være blodpropper, hjerneblødninger, 

lungebetændelse, udposninger i krops-

pulsåre, kræft med videre.

- CT-screeningen giver os mulighed for 

at få et helhedsbillede af patientens krop 

og fysiologi, som kan være kompleks og 

meget vanskelig at afklare via de tradi-

tionelle undersøgelser. For eksempel kan 

blodpropper i læggen have relation til 

defekter i hjertet og i sidste ende betyde, 

at du også får en blodprop i hjernen, siger 

Michel Némery og fortsætter: 

- Vi arbejder hen imod åbningen af en ny 

stor fælles akutmodtagelse på Herlev 

Hospital i 2019. Donationen gør det muligt 

for os, at blive klogere på, hvordan vi kan 

bringe teknologien og radiologen endnu 

mere med i front i de akutte forløb, når 

den nye Akutmodtagelse åbner. For pa-

tienter med ydre traumer har vi inter-

nationale og indarbejdede diagnostiske 

retningslinjer, som hurtigt screener for 

alvorlige diagnoser og sikrer effektiv be-

handling. Målet er, at vi bliver lige så gode 

og hurtige til at diagnosticere patienter 

med ’indre traumer’. 

Den ene CT-skanner er doneret af A.P. 

Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 

Møllers Fond til almene formaal og den 

anden skanner er finansieret af Region 

Hovedstaden. Med i donationen på i alt 

17,5 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Cha-

stine Mc-Kinney Møllers Fond til almene 

formaal er også midler til yderligere inno-

vation indenfor CT-screening.

Fra venstre ledende overlæge i Radiologisk 
Afdeling Michél Nemery, hospitalsdirektør 
Klaus Lunding, regionsrådsmedlem Karin Friis 
Bach, regionsdirektør Hjalte Aaberg, vice-
direktør Jan Toftholm Andersen og ledende 
overradiograf Preben Thomassen ved indviel-
sen af de nye CT-skannere.
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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

Tirsdag den 12. september klokken 17.00 – 20.00  
i Radiograf Rådets lokaler

Radiograf Rådet Region Hovedstaden afholder medlems-

møde hvor Radiograf Rådets formandskab også deltager.

Har du lyst til nye udfordringer?

På vores Regionsgeneralforsamling 12. marts 2018 søger vi 

interesserede radiografer til at stille op som delegerede og/

eller regionsbestyrelsesmedlemmer.

Dagsorden:
• Velkomst v. regionsformand
• Regionsnyt
• Indlæg fra Radiograf Rådets formand
• Indlæg fra Radiograf Rådets næstformand
• Drøftelse af kongresmaterialet
• Regionsbestyrelsens fremadrettede arbejde.
• Evt.

Du vil få indflydelses på de beslutninger der træffes, både i 

regionsbestyrelsen og i Radiograf Rådet centralt. 

Som delegeret skal du have interesse i at følge med i Radio-

graf Rådets arbejde,

Det forventes også at du deltager i et delegeretmøde om 

året og to i kongresåret. I 2020 skal du deltage i Radiograf 

Rådets kongres.

Vi ønsker:
• Radiografer med faglig og politisk interesse.
•  Radiografer som vil have indflydelse på Radiograf  

Rådets arbejde og udvikling.

MEDLEMSMØDE

STILLINGSOPSLAG!

Tilmeldingsfrist:
Senest 4. september 

Kontaktinfo/tilmelding:
Tilmelding til gladys.geertsen@gmail.com

Evt. andre punkter til dagsorden sendes til  

samme mail senest 04.09.17

Vi kan tilbyde:
• Fællesskab med andre radiografer.
• Indsigt i Radiograf Rådets virke.
•  Hyggeligt samvær med de andre delegerede i regionen, 

når regionsbestyrelsen indkalder til møde en gang om 
året og 2 møder i kongresåret.

• Fri transport til kongressen og lækker mad.
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ST U DIE SIDE N
http://www.radiograf.dk/studerende/

KÆRE RADIO- 
GRAFSTUDERENDE  

216 STUDERENDE OPTAGET  
PÅ RADIOGRAFUDDANNELSEN

VI HÅBER I HAR NYDT SOMMEREN! 
Der er nu gået et år på den nye studieordning, og nu skal modulerne over 

på semester. Alt er nyt – også hos RSD! 

Vi har nemlig fået en ny formand og næstformand! 

Det er Kathrine Marie Erenskjold som har fået lov til at kunne blive kaldt 

formand, og Christine Dal Overgaard Andersen der har fået tjansen som 

næstformand. 

Vi håber at den nye ”ledelse” kan fortsætte det gode arbejde hos RSD. 

Der er igen i år optaget 216 studerende på de tre uddannelsessteder i 

landet. Antallet af ansøgere med radiografuddannelsen som 1. prioritet 

og det samlede antal ansøgere er faldet marginalt over hele linjen de 

seneste år. Men kvotienten er stadig stigende, således at der nu i Nord-

jylland kræves 8,0 i gennemsnit, hvilket er historisk højt. Og så velkom-

men til de nye radiografstuderende, og held og lykke med studiet. 

KONKURRENCE
Så er det blevet tid til endnu 

en konkurrence, hvor man kan 

vinde en lækker lille præmie.  

Alt du skal gøre er at komme 

med dit bud på menneskekrop-

pens sejeste knogle og hvorfor 

lige præcis denne knogle er den 

sejeste. 

Dit bud skal skrives i en kom-

mentar på det konkurrence 

opslag, der er at finde på RSD’s 

Facebook side "RSD - Radio-

graf Studerende i Danmark". 

Så finder vi fra RSD  

en heldig vinder eller to 😊 

Vi glæder os til at se jeres bud! 

For at du kan deltage kræver 

det, at: 

1.  Du skal være radiograf- 

studerende

2.  Du er medlem af radiograf 

rådet 

3.   Været medlem/ meldt ind 

senest den. 30 sep. 2016. 

Vi skal senest have jeres svar 

den. 10. okt.

HALLØJ DERUDE! 
Vi mangler en repræsentant fra UCL i RSD! 

Er det dig? 

Så kontakt Kathrine Marie Erenskjold på  

rad.stud.dk@gmail.com 

VI HAR 

BRUG FOR 

DIG! 

 Optagede Ansøgere  1. prioritet Kvotient 

Metropol 90 428 125 7,1
Lillebælt 72 330 113 7,5
Nordjylland 54 281 107 8,0



26   |   RADIOGRAFEN   |   AUGUST 2017 

2017/18KURSUSKALENDER
DATO SENEST 

TILMELDING TEMA STED ARRANGØR FOR YDERLIGERE
 INFORMATION PRIS

12-15/9 2017 Se hjemmeside Röntgenveckan 2017 Linköping, Sverige
Svensk Förening for Rönt-

gensjuksköterskor mfl.
http://rontgenveckan.se/ Se hjemmeside

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

16-18/10 2017 Se hjemmeside
8th Nordic Mam-

mography Screening 
Symposium 

Oslo

The Norwegian Breast 
Cancer Screening Program 
and The Cancer Registry of 

Norway 

http://www.nmss.no Se hjemmeside

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

Børn
Charlottehaven, Køben-

havn Ø
Radiologisk afd  
børnegruppe

For yderligere information:  
https://kursusportalen.

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

hospitalet@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

650 kr (950 kr.  
ikke medlemmer)

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.

14/9 2017 
aftenmøde

1/9 2017 Farmakologi Århus
Region Midt/Radiograf 

Kurser

Gratis - kun 
for medlemmer i 

Region Midt

2018

24-26/1 2018 Se hjemmeside
Billeddiagnostisk  

Årsmøde 2018
Odeon, Odense

Radiograf Rådet,  
DRS, DUDS og DSKFNM

www.drs-aarsmoede.dk Se hjemmeside

28/2-4/3 2018 Se hjemmeside ECR 2018 Wien EFRS/ESR www.myesr.org Se hjemmeside

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

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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BILLEDDIAGNOSTISK
ÅRSMØDE

INTERVENTION 
TEMADAG

10. november 2017  •  Kl 8:30-16

Radiograf Rådet, H.C. Ørstedsvej 70 2. tv. 1879 Frederiksberg
 
 
Målgruppe: Radiografer og Sygeplejersker der arbejder med 
interventionsspecialet

Programmet omfatter bla en  gennemgang af mange af de 
medikamenter og utensilier der anvendes en billeddiagnostisk 
afdeling.

Pris:  
kr. 650 (medlemmer af RadiografRådet, DBio eller DSR)  
kr. 950 (ikke medlemmer) 

Se hele programmet på www.radiografkurser.dk

UNDERVISER:

Anæstesiolog Bjarne 

Skjødt Worm, Sjællands 

Universitetshospital, 

Køge samt produkt-

specialister.

Flere oplysninger:  www.radiografkurser.dk

Billeddiagnostisk Årsmøde 2018
Odeon, Odense 24.-26. januar 2018

Årsmødet afvikles i samarbejde med Dansk Radiologisk selskab (DRS), Dansk Ultralyd-

diagnostisk Selskab (DUDS) og Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin 

(DSKFNM) og vil inkludere et særligt program for radiografer 25. og 26. januar - du er 

som radiograf velkommen til at tilmelde dig alle dagene. 

Se flere oplysninger på kursuskalenderen i bladet hvor du også  

finder link til videnskabelige og sociale program, priser mm. 

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

Sorteret Magasinpost SMP

ID nr. 42779

Radiograf Rådets hovedbestyrelse:

FoRmand
Charlotte Graungaard Falkvard 

T:. 2213 8620

E: charlotte@radiograf.dk

Medlem af  

tillidsrepræsentantudvalget

næstFoRmand
Christian Göttsch Hansen

T: 2231 2285

E: cagh@ucl.dk

Uddannelsesansvarlig

Region Hovedstaden:

RegionsFoRmand
Gladys Geertsen

T: 2245 2286

E: gladys.geertsen@gmail.com

Arbejdsmiljøansvarlig 

Anette Rosenklint

T: 2065 4848

E:  anro@geh.regionh.dk

a.rosenklint@webspeed.dk 

Eva Holst

T: 5126 79 19

E: jaeh@post.tele.dk

Region syddanmark:

RegionsFoRmand
Lars Vagn Jensen

T: 6617 6682

E: larsjensen@radiograf.dk

Formand for  

tillidsrepræsentantudvalget 

Johnny Jensen

T: 4042 4535 

E: johnny@dsa-net.dk

Region sjælland:

RegionsFoRmand
Kit Siebken Heinze

T: 3055 1155

E: kshi@regionsjaelland.dk

Region midtjylland:

RegionsFoRmand
Christina Bagge Thisted-Høeg

T: 5192 2483

E: chrithis@rm.dk

Region nordjylland:

RegionsFoRmand
Susanne Kornbeck Thomsen

T: 3028 9220

E: skt@rn.dk

 
Rsd’s (studerendes) repræsentant:

FoRmand  FoR  Rsd
Mia Hald

T: 4236 6584

E: frk.hald@gmail.com 

H. C. Ørstedsvej 70, 2. sal,  

1879 Frederiksberg C

T: 3537 4339, F: 3537 4342,  

Giro: 2 22 35 03 

E: kontakt@radiograf.dk 

www.radiograf.dk

Faglige konsulenteR
Erik Roland  

T: 3537 4339

M: 2281 1182

E: roland@radiograf.dk

 

Michael Dreyer  

T: 3537 4339

M: 4236 7292

E: michael@radiograf.dk

FagCHeF
Claus Brix

T: 3537 4339

M: 5337 3806

E: claus@radiograf.dk

sekRetæR
Jeanette Fischer

T: 3537 4339

M: 4050 8003

E: jeanette@radiograf.dk

kommunikationskonsulent
Troels Jeppesen

T: 3537 4339

M: 2214 2414

E: troels@radiograf.dk

Radiograf Rådets kontor:

Kathrine Marie Erenskjold

T: 30 58 30 52

E: ke@vme.dk

christian@radiograf.dk


