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I efterhånden en del år har fleksibilitet
været et meget brugt buzz word hos politikere og arbejdsgivere. Og på det seneste har andre ord, for eksempel loyalitet
opnået samme status.
Disse tilstande opstår i ren form, gennem
entusiasme og arbejdsglæde. Lysten til at
yde en ekstra indsats.
Og det er da også rigtig gode egenskaber
i det gensidige forhold en ansættelse er.
Vi kunne supplere med medmenneskelighed og rummelighed.
Desværre så oplever vi en stor forskel
mellem ønsket om fleksibilitet og loyalitet
fra den regionale arbejdsgivers side og
dennes ageren overfor deres ansatte –
vores medlemmer. Det lader til at være
egenskaber, der ofte kun går én vej.
Når der tales om fleksibilitet, så oplever
vi, at det udelukkende er de ansatte der
skal være fleksible overfor sygehusledelserne. Vi oplever at der fra den øverste

top og nedad presses på for at medarbejdere og ledere, igennem fleksibilitet,
helst skal stå til rådighed 24/7. Vi oplever det også som et gentaget krav ved
overenskomstforhandlinger, at arbejdsgiverne ønsker hoved- og halsret over
de ansattes tid, selvom der i dag i vid
udstrækning er mulighed for fleksibilitet,
mod økonomisk kompensation.

Og hvad med loyaliteten. Hvornår har vi
sidst hørt om at hospitalsledelsen bakkede en kritisk medarbejder op. Eller at en
HR-afdeling stak en forulempet medarbejder en undskyldning? Det ser vi ikke,
selvom det ville både være klædeligt og
samtidig styrke loyaliteten den anden vej.
Måske, vil det endda være grobund for
tillid.

Når vi kommer til loyalitet, så er det
straks et mere flyvsk begreb. Arbejdsgiverne er blevet meget opmærksomme på
at medarbejderne skal opføre sig loyalt. Vi
ser at ytringsfriheden presses. Vi oplever
skærpede krav til, at medarbejderne skal
informere om, og stå på mål for, egen
gøren og laden. Ikke mindst på sociale
medier.

Fleksibilitet og loyalitet styrkes og opnås
ikke gennem frygt, men gennem tillid.

Men hvor er arbejdsgiverens fleksibilitet i
forhold til medarbejderens behov? Hvordan kan det være at flere føler sig pressede i forhold til at få hverdagen til at
hænge sammen? Hvordan kan det være
at mange rammes af stress?

Tillid er bare ikke et buzz word lige nu.
Men hvis det nu blev moderne, så ville det
have en virkelig positiv indflydelse på både
fleksibiliteten og loyaliteten hos medarbejderen. Og ville medmenneskelighed
og rummelighed mon så ikke også være
automatisk indbygget i ansættelsesforholdet?
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KORT NYT
KNÆK CANCERPENGE
SKAL BRINGE DANSK
STRÅLEBEHANDLING
I VERDENSKLASSE
Med 25 mio. kr. fra årets Knæk Cancer-indsamling etablerer Kræftens Bekæmpelse
det Nationale Forskningscenter for Stråleterapi. Det er banebrydende i hele verden
og skal sikre danske patienter den bedste
strålebehandling uanset, hvor i landet de bo

Strålebehandling er en vigtig del af kræftbehandlingen. Omkring halvdelen af alle patienterne får behov for strålebehandling på
et tidspunkt i deres forløb, og behandlingen
hjælper med til at helbrede mange. Men den
kan også giver alvorlige bivirkninger, både
under og efter behandlingen er afsluttet.
Det fortæller Cai Grau, der er professor
og overlæge på kræftafdelingen på Aarhus
Universitetshospital og forskningsleder ved
Dansk Center for Partikelterapi
Cai Grau skal stå i spidsen for det nye landsdækkende forskningscenter, der skal samle
fagfolk fra hele landet, der arbejder med
strålebehandling på den ene eller anden måde

FORSKNING SKAL AFPRØVE NY METODE TIL
OPFØLGNING FOR LUNGEKRÆFTPATIENTER
Længere levetid og højere livskvalitet for uhelbredeligt syge lungekræftpatienter. Det er målet med et
forskningsprojekt, der har modtaget 3,5 mio. kr. fra
Knæk Cancer 2017, og som skal undersøge, om hyppig
patientrapportering kan føre til, at tilbagefald og
forværring af kræftsygdom opdages tidligere.
En af de forskere, der skal være med
til at efterprøve, om metoden kan
være med til at forlænge levetiden for danske lungekræftpatienter, er Halla Skuladottir,
der er overlæge og forskningsansvarlig på Onkologisk
Afdeling på Hospitalsenheden
Vest i Herning. Hun håber på,
at ugentlige systematiske
patientrapporteringer vil medføre, at tilbagefald opspores tidligere, end de gør på nuværende tidspunkt, hvor
lungekræftpatienter bliver fulgt op med en CT-scanning
hver tredje måned.
I forskningsprojektet skal patienterne indberette deres
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symptomer ugentligt via en app på tablet, telefon eller computer. Her vil de blive præsenteret for 12 simple spørgsmål, der
omhandler symptomer som åndenød, appetitløshed og smerter. Særlige symptomkombinationer- og sværhedsgrader vil
fremkalde en alarm, som gør, at en sygeplejerske eller læge
vil tage kontakt til patienten og undersøge sagen
nærmere.
- Hvis vi for eksempel kan se på de rapporteringer, vi får ind, at en patient er mere
forpustet, end han eller hun plejer at
være, så kan det være, at vi vurderer, at
vi gerne vil se patienten til en undersøgelse og eventuelt fremskynder en
scanning, hvis der er behov for det,
fortæller Halla Skuladottir og tilføjer,
at patienterne sideløbende med de
ugentlige rapporteringer også får
foretaget en CT-scanning hver tredje måned, ligesom i det
nuværende opfølgningsprogram for lungekræftpatienter.
Forskningsprojektet går i gang i januar 2018 og løber over
tre år.

71 LÆGER STØTTER
HERLEV-OVERLÆGE, DER
SAGDE OP I PROTEST MOD
SUNDHEDSSYSTEMET

NYT FRA RADIOGRAF KURSER
Interventionsområdet har – ligesom de øvrige specialer – været igennem en stor udvikling med ny teknik, undersøgelses- og behandlingsmuligheder og til efteråret 2018 vil Radiograf Kurser udbyde kursus
målrettet radiografer i interventionsspecialet. Det vil strække sig

»Vi er det personale, der bliver presset. Vi er det
personale, der ikke kan levere den kvalitet, vi gerne
vil. Vi er det personale, der taler med patienterne,
der kommer i klemme. Hver eneste dag«, skriver
lægerne i brevet, der er adresseret til direktionen
på Herlev Hospital og i Region Hovedstaden samt
Regionsrådet.

over 3 moduler a 2 dage og blive afviklet i hhv. Århus, Odense og Køben-

Deres store bekymring er, at der opstår en tiltagende afstand mellem hvad befolkningen forventer, hvad politikerne garanterer, og hvad sundhedsvæsenet kan levere.

speciallæger, radiografer, produktspecialister, jurister samt medico-

havn. Der har længe været et ønske blandt radiografer og ledere om at
specialet får et løft, og med et samarbejde med Region Midtjylland og
underlagt en styregruppe bestående af ledere håber vi at kunne lave et
helt nyt kursus ifht til det gamle som lukkede i 2006. Der arbejdes lige
nu mod at farmakologikurset integreres i kurset. Undervisere vil være

tekniske afdelinger.
Der har i regionerne været efterspurgt efteruddannelsesmuligheder
for beskrivende radiografer. Radiograf Kurser har afholdt spørgeundersøgelse om behovet og i løbet af 2018 vil vi tilbyde dagskurser hvor
de patologiske områder vil være omdrejningspunktet. På Kursusdagene vil underviserne være de aftagende afdelinger samt radiologer
ligesom de juridiske problemstillinger vil blive inddraget af jurister.
Dagene vil blive opbygget i samarbejde med beskrivende radiografer
og udbudt i samarbejde med Radiografforbundet i Norge. Vi påtænker at afvikle kursusdagene halvårligt.
Yderlige oplysninger kan fås ved Claus Brix, fagchef claus@radiograf.dk

GOD
JUL
OG

GODT NYTÅR!
Radiograf Rådet ønsker alle en god jul og godt nytår til alle
- og tak for året der er gået.
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FAM
PÅ TVÆRS

FAM på tværs er et pilotprojekt på Sydvestjysk Sygehus, der
omhandler samarbejde på tværs
af fag-, afdelings- og sektorgrænser. Projektet har kørt over
fem dage hvor målet var, at fire
studerende skulle arbejde tværfagligt og udarbejde metoder til
grænsekrydsende læring, som
kunne udvikle de studerendes
kompetencer i forhold til at kunne
samarbejde og koordinere pleje
og behandling, med og omkring
patienten.

Af Krestine Schack Petersen, radiografstuderende UCL

Fire studerende skal på fem dage lære
hinanden at kende og lære at samarbejde
tværfagligt. Fire studerende som holder
stærkt på deres faglige stolthed og ikke
uden faglige argumenter lader en anden
fagprofession få mere end ét minuts
taletid.
Men når man ikke kender de andre, og har
den første patient om to timer - hvordan
gør man så?
Man speeddater om fordomme til hinandens professioner.
Mine fordomme var tydelige og mange. Sygeplejersken som nurser alle patienter og
spørger ”på en skala fra 1-10, hvor mange
smertestillende vil du have?”. Ergoterapeuten som laver (og drikker!) kaffe med
sine patienter, og til sidst den klassiske
fordom om fysioterapeuten som styrketræner i hver pause og har påmalede joggingbukser.
Men jeg var ikke den eneste med dømmende fordomme, da der ærligt blev
indrømmet: ”Jeg ved faktisk ikke hvad en
radiograf laver”.
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Da den mavepuster var blevet sunket kom
den næste, dog lidt mildere og i forvejen
kendte fordom. Her nikkede både sygeplejersken og ergoterapeuten ihærdigt
med da fysioterapeuten spurgte om jeg
ikke altid var i den mørke kælder.
Nu havde jeg virkelig mine tvivl om, hvordan vi skulle blive et team og smide alle
vores kernekompetencer ned i én fælles
kasse og hjælpes ad – de andre professioner kan jo ikke komme videre med deres
genoptræningsprogrammer, kaffepauser,
kognitive tests og blodtryksmålinger før
jeg får eksponeret og kan pege på det
konkrete problem.

udfordringer, blev at få et fælles mål, en
fælles viden og en gensidig respekt for
hver mands profession. Disse ord blev
vores nøgleord.
Vi fik snakket sammen om hvilken profession, som kunne hjælpe hvor, hvornår og hvordan, og således troede vi at
vi havde fået skabt fælles mål, fælles
viden og gensidig respekt. Vores første
patient skulle vise os, at vi havde taget
noget så grueligt fejl. Små basale ting
som temperaturmålinger, lejringer og
dokumentationer i systemet blev vores
kæpheste. Hvordan tænder vi for temperaturmåleren? Og vigtigst, hvor skal
den hen!?

JEG TOG FEJL
Projektet som tog afsæt i to teorier, Relativ Koordinering og IPLS, skulle hjælpe
os til at etablere et sammenhængende
patientforløb på tværs af professioner,
afdelinger og specialer, og stadig med patienten i fokus. Vi skulle, igennem teorien
og ved at putte vores faglige identitet
ned i en stor fælles kasse, skabe et fælles grundlag for dette projekt, så alle på
bedste vis kunne hjælpe hvor de kunne.
Vores hovedopgave, og én af de største

FORSTÅELSE
Til alt held, var vores første patient en
simulationspatient og kunne derfor ikke
skrive en offentlig klage over, hvor minimalt tværfaglige vi kunne være, selvom vi
stod ikke mindre end 2 meter fra hinanden. Det skulle vise sig, at det var svært
at få brudt den skiftende monofaglige
arbejdsgang. Vi arbejdede i to dage på
tværs af hinanden og ikke tværfaglige
med hinanden. Halvdelen af projektet gik

med at lære hinandens styrker og ikke
mindst lære at bruge hinandens styrker.
Jo længere ind i processen vi kom, des
mere vi lærte hinanden at kende både
personligt og fagligt. Vi fik en bredere og
mere dybdegående forståelse for hinanden, og vores samarbejde ramte toppunktet. Vi fik koordineret og vendt om
på sygehusvæsenets rammer, ved at lade
ergoterapeuten og fysioterapeuten stå
for indlæggelsessamtalen, i stedet for
sygeplejersken. Vi fik indsat time-outs og
brugte dem til at opdatere alle professioner og lægge en slagplan ud fra den nye
viden om patienten. Nu havde vi pludselig
opnået alle vores nøgleord.
Men vi var stadig ikke i mål, for systemet var – og er – en stor bremse for det
tværfaglige samarbejde.

UDFORDRINGER
Sundhedssystemets opbygning, hierarki
om man vil, er en udfordring, som betød
at vores tværfaglighed ikke blev optimal.
Det opdagede vi, da vi tværprofessionelt
havde udført en undersøgelse af patienten, og modtog en henvisning fra lægen.

Henvisningen var mangelfuld i forhold
til de informationer, vi i samarbejde
havde fået af patienten, uden lægen til
stede. Den anden udfordring vi mødte
var arbejdet i forskellige systemer RIS/PACS og den elektroniske patientjournal, Cosmic. Selv de, som arbejder i
samme system, har udfordringer i at se,
skrive og hente hver professions dokumentation.

Læringen
• Vi lærte hinandens ansvarsområder og omsorg for patienten,
såvel som vi lærte hinanden
personligt at kende.
• Vi lærte at supplere hinanden,
fordi vi havde det samme mål.
• Vi spillede hinanden gode fordi vi

Simple informationer som demens og
dårlig hørelse, som er væsentlig for
radiografen at vide, prioriteres ikke i
anamnesen. Vi oplevede at vores tværprofessionelle samarbejde fungerede
til topkarakter, lige indtil det øjeblik patienten kom til røntgen og henvisningen
var mangelfuld.
Projektet var et pilotprojekt, og derfor
var vi klar over at vi ville støde på udfordringer. Mange udfordringer! På trods
af udfordringerne lykkedes det os gennem projektet at arbejde tværprofessionelt. Det lykkedes ar få en stor forståelse for vigtigheden af hver professions
kompetencer, og det lykkedes os at få
vendt ”mit fag” til ”vores fag”.

delte den samme viden.
• Vi havde respekt for vigtigheden
af hver professions kompetencer.
• Vi har på en uge, ikke bare lært at
arbejde sammen, men vi har lært
at samarbejde.
• Vi fik vendt vores fordomme og
brugt dem positivt.
• Vi blev et team og samarbejdede vi arbejdede tværprofessionelt.
Men gæt en gang hvem der mødte
op i joggingbukser, på sidste dag ;-)
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LAVDOSIS CT
EN ALTERNATIV UNDERSØGELSESMETODE TIL PATIENTER MED MYELOMATOSE
Artiklen har tidligere været bragt i Hold Pusten 4-2017

Randi Graff, Radiograf, Regionshospitalet Randers • Henriette Guldbæk Grøntved, Radiograf, Aalborg Universitetshospital • Lena Schønnemann
Morild, Radiograf, Aalborg Universitetshospital • Lene Saugbjerg, Radiograf, Regionshospitalet Nordjylland, Thisted • Henrik Thomsen, Radiograf,
cand.scient.san.

// NØGLEORD:
Myelomatose. Medicinsk Teknologi Vurdering (MTV). Lavdosis CT-undersøgelse.
Konventionel røntgen undersøgelse. Teknologiperspektiv.

// RESUMÉ
Formålet med dette studie var at udrede,
om Lavdosis Computer Tomografi (LDCT)
kan benyttes som et alternativ til konventionel røntgen ved billeddiagnostisk undersøgelse af patienter med myelomatose.
Konventionel røntgen er standardundersøgelse for patienter med myelomatose
i Danmark, mens LDCT har været benyttet i Norge siden 2014 ved udredning for
sygdommen (1). Ved den konventionelle
undersøgelse omlejres patienterne,
som ofte er smertepåvirkede og har en
høj fraktur risiko, mange gange. Ifølge
tidligere studier bør LDCT overvejes, da
denne undersøgelsesmetode udsætter
patienten for få omlejringer og er hurtig
og anvendelig til diagnosticering af myelomatose.
Risikoen for stråleinducerede stokastiske skader er tilstede ved begge undersøgelsestyper. Derfor er patientens
udbytte i form af billeddiagnostisk sikkerhed og komfort i relation til stråledosis
et fortsat emne til diskussion.
Dette studie anvender en MTV metodik,
som bør benyttes ved indførelse af ny teknologi på en billeddiagnostisk afdeling. Der
anvendes relevant litteratur til at sammenligne konventionel røntgen med LDCT
i forhold til anvendelighed, effektivitet og
stråledosis ved billeddiagnostisk undersøgelse af patienter med myelomatose.
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LDCT er på trods af en reducering af mAs
bedre til detektering af myelomatose
end konventionel røntgen. LDCT giver
generelt en højere stråledosis til patienterne end konventionel røntgen, dog viser
enkelte tidligere studier, at LDCT giver en
mindre eller sammenlignelig stråledosis
til patienter med myelomatose. Patienterne oplever en højere grad af komfort
ved LDCT sammenlignet med konventionel
røntgen, og risikoen for frakturer er mindre ved LDCT undersøgelsen.
Anvendelsen af LDCT er overlegen i forhold til konventionel røntgen ved undersøgelse af patienter med myelomatose,
men pådrager generelt med enkelte
undtagelser patienterne en større stråledosis. Betydningen af denne må opvejes
imod de betydelige fordele, og det faktum
at patienter med myelomatose ofte får
stillet diagnosen i en sen alder.

// INDLEDNING
I Danmark er prævalensen for myelomatose 1039 for mænd og 916 for kvinder, ved udgangen af 2014. I Norge er
prævalensen på samme tidspunkt 1023
for mænd og 803 for kvinder (2). Prævalensproportionen af myelomatose syge
i de to lande er næsten ens i forhold
til køn. I Danmark er den 5-års aldersstandardiserede relative overlevelse for
mænd 49 % CI [46;52] og i Norge 45 %
CI [42;48]. For kvinder er prognosen en
smule bedre, men desværre ikke meget (2). Når patienter med myelomatose
har en forholdsvis lav overlevelsesrate,
skyldes det sygdommens begrænsede
behandlingsmuligheder. Sygdommen er
progressiv og kan ikke helbredes, men
holdes i ro for kortere eller længere tid

(3). Behandlingsmetoderne bliver vurderet individuelt hvilket bevirker, at patienterne ofte oplever en bedre livskvalitet
med færre smerter (4).

// SYGDOMMENS NATUR OG
BEHANDLING
Myelomatose er en kræftsygdom i knoglemarven, der udarter sig ved en ondartet forandring af den type af hvide
blodlegemer, der kaldes plasmaceller.
Plasmacellernes funktion er normalt at
producere antistoffer som bindes til
virus og bakterier og som er en del af
kroppens immunforsvar. De ondartede
plasmaceller er kræftceller, som danner
store mængder af det antistof lignende
protein, M-komponent, der ikke har det
normale antistofs beskyttende effekt
mod infektioner.
Myelomatose medfører ofte afkalkning
og svækkelse af knoglerne, hvilket giver
knoglesmerter og risiko for knoglebrud.
Knoglebruddene sker eftersom plasmacellerne danner forskellige signalstoffer,
som er med til at stimulere og aktivere de
knoglenedbrydende celler kaldet osteoklaster (5).
Patienternes diagnose og behandling
i Danmark og Norge bliver tilrettelagt
efter kriterier publiceret af International
Myeloma Working Group, hvor sygdommens stadie er en betydende faktor i
forhold til behandlingen (1, 4, 6).
Sygdommens stadie bestemmes ud fra
hæmatologiske undersøgelser, biopsi
og detektering af læsioner. Hertil kan
der anvendes konventionel røntgen eller
LDCT.

Studier har vist, at LDCT er overlegen til
at detektere læsioner i forhold til konventionel røntgen. Ligeledes måles effektiviteten af den diagnostiske sikkerhed
i studierne. Dette er evnen til at kunne
identificere sygdommen i knoglerne på
scanningsbillederne, og om disse sygdomstegn reelt også findes i virkeligheden (7,
8, 9, 10).
Patienter med myelomatose er ofte
påvirket af smerter, og samtidigt kan
sygdommen medføre knoglebrud og
sammenfald af ryghvirvler (4). Ved en
konventionel røntgenundersøgelse vil
der være mange projektioner og derfor adskillige omlejringer af patienterne.
Samtidigt er selve røntgenmodalitetens
leje meget hårdt at ligge på i længere tid.
Ved LDCT undersøgelse vil omlejringen
ikke forekomme, hvorfor denne vil give en
betydelig bedre komfort for patienten.
Den effektive dosis antages i de fleste
tilfælde at være højere ved LDCT i forhold
til konventionel røntgen og vil derfor give
en højere stråledosis til undersøgte patienter. Studierne viser imidlertid, at den
effektive dosis ved LDCT ligger tilnærmelsesvis tæt på den effektive dosis ved
konventionel røntgen (7). Myelomatose
rammer ca. 369 personer i Danmark og
380 personer i Norge årligt, og patienter
med myelomatose bliver ofte diagnosticeret i en sen alder (2). Forekomsten af
myelomatose stiger med alderen, og gennemsnitsalderen er ca. 70 år, når diagnosen stilles. Sygdommen rammer dog også
yngre personer, og cirka 20 % af patienterne er under 60 år gamle når diagnosen
stilles (3). Patienterne befinder sig i den
aldersgruppe af borgere, der er mindst
følsomme over for ioniserende stråling.
Dette skyldes, at voksne har en kortere
restlevetid, og deres celler ikke deler sig
nær så hurtigt som børns. I og med at
celler deler sig langsommere jo ældre,
man bliver, vil en 80-årig for eksempel
have mindre risiko for en stråleinduceret
cancer end en 30-årig. Det er dog ikke
muligt at definere en tærskelværdi for
udvikling af stråleinduceret cancer som
følge af stråledosis. Stokastiske skader
er senskader, hvor risikoen for udvikling
af cancer øges som følge af ioniserende
stråling og stiger jo højere dosis, en person udsættes for. Der vil ingen forskel

være på sværhedsgraden af den opståede cancer, om der er givet en høj eller lav
stråledosis (11).

// MATERIALE OG METODE
Før indførelse af nye medicinske teknologier bør der udarbejdes en MTV, som i en
komplet udgave er meget omfattende og
indeholder fire hovedelementer: teknologi, patient, organisation og økonomi
(12). I dette tilfælde vil der dog udelukkende være fokus på det teknologiske
element. Formålet med en MTV er at give
et uvildigt og gennemsigtigt grundlag
for beslutning om indførelse af den nye
teknologi uden selv at foretage beslutningen. En MTV ligger imellem forskningsog beslutningsgrundlaget således, at
selve beslutningen om indførelsen af ny
teknologi træffes på et evidensbaseret
grundlag. Den skal bidrage med information til beslutninger på alle niveauer
i sundhedsvæsenet og berører således
både politiske, administrative og kliniske beslutningstagere (12). Ved MTV er
primærforskning ikke nødvendig, hvis der
foreligger relevant, eksisterende litteratur (12). Når MTV-metodikken følges, formuleres der MTV spørgsmål, som danner
grundlag for en problemformulering med
efterfølgende systematisk litteratursøgning. I dette tilfælde blev der formuleret
tre MTV spørgsmål inden for hovedområderne 1. anvendelsesområde, 2. effektivitet og 3. risikovurdering.
1.	Hvilken detekteringsevne vil en lavdosis
CT-scanning af patienter med myelomatose resultere i, og hvor stor en
mAs reduktion er mulig for samtidig at
opretholde en tilstrækkelig diagnostisk
kvalitet set i forhold til nuværende
praksis med konventionel røntgen?

2.	Vil undersøgelsens effektivitet ændres ved anvendelse af lavdosis CT
ved undersøgelser af patienter med
myelomatose i forhold til konventionel
røntgen?
3.	Vil patienten modtage en ændret stråledosis ved anvendelse af lavdosis CT
ved undersøgelser af myelomatose i
forhold til konventionel røntgen?
Spørgsmålene dannede grundlag for den
endelige problemformulering som lyder:
Hvilke begrundelser ligger til grund for
brugen af lavdosis CT som undersøgelsesmetode hos patienter med myelomatose
set i forhold til fremstillingen af diagnostiske anvendelige billeder, effektiviteten og
stråledosis som alternativ til den nuværende praksis med konventionel røntgen?
Herefter formuleredes 7 søgefacetter:
CT, Konventionel røntgen, Myelomatose,
Billedkvalitet, Diagnostik, Effektivitet og
Dosis, som efterfølgende blev anvendt til
søgning af kontrollerede emneord i disse
sundhedsfaglige databaser: PubMed, Cinahl Complete, Cochrane Library, Centre
for Reviews and Dissemination(CRD) (13)
og Embase. Disse anbefales af Kristensen
og Sigmund ved udarbejdelse af en MTV
(12). Ved en systematisk kombination af de
kontrollerede emneord, og ved eksklusion
af artikler ældre end ti år, sammenholdt
med anvendte filtre som valgte artikler
på engelsk og nordiske sprog, det humane
forskningsområde og oprindelsesområderne Europa og Amerika fandt vi følgende
antal artikler som angivet i tabel 1.
Efterfølgende blev alle artiklernes overskrifter og abstracts gennemgået og 20

TABEL 1. SØGERESULTATER I DE ANVENDTE DATABASER
Søgedatabase

MTV spørgsmål

Reference nr. på
anvendte artikler

1

2

3

PubMed

290

28

9

7, 8, 9, 10

Cochrane Library

5

4

2

7, 10

Cinahl Complete

8

0

0

8, 9

SweMed+

0

0

0

CRD

2

1

0

Embase

4

9

9

7, 8, 9, 10
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TABEL 2. OVERSIGT OVER ARTIKLERNES METODE, RESULTAT OG KONKLUSION I FORHOLD TIL MTV SPØRGSMÅL
Design / Antal patienter /
billeddiagnostisk analysemetode

Titel / Nationalitet/Årstal

Konklusion og svar på MTV spørgsmål

Multiple Myeloma Lesion
Detection With Whole
Body CT (WBCT) Versus
Radiographic Skeletal
Survey/ USA/2013.

Retrospektivt studie / 51 / blindet
uafhængige bedømmelse
(to radiologer).

Konklusion: Lav-dosis WBCT er overlegen i forhold til konventionel knogleundersøgelse til detektion af læsioner fra myelomatose i columna, sternum, costae og kroppens flade knogler. Det
anbefales, at konventionel røntgenundersøgelse erstattes med
WBCT eller PET/CT
MTV1: Konventionel røntgen er bedre til at detektere læsioner i
3 tilfælde. Flere læsioner detekteret ved WBCT= 39 patienter.
Kun læsioner ved WBCT=8 patienter.
MTV 2: Effektiviteten øges markant ved anvendelse af WBCT.
Der rapporteredes tre tilfælde, hvor konventionel røntgen var
bedst.
MTV 3: Effektiv dosis pr. undersøgelse: 1,8 mSv konventionel
røntgen, 4,1 mSv WBCT.

Accuracy of whole-body
low-dose multidetector CT (WBLDCT) versus
skeletal survey in the detection of myelomatous
lesion, and correlation
of disease distribution
with whole-body MRI
(WBMRI)/ Ireland/2009.

Randomiseret kohortestudie / 39 /
Konsensus mellem to
radiologers visuelle bedømmelse.
Guldstandard: MRI og biopsi.

Konklusion: WBLDCT er overlegen til at detektere læsioner fra
myelomatose sammenlignet med konventionel røntgenundersøgelse. Det anbefales, at der foretages undersøgelser for
at fastslå diagnostiske nøjagtighed og generelle betydning af
WBLDCT.
MTV 1: WBLDCT detekterede flere læsioner i 28 ud af 39 tilfælde. WBLDCT og konventionel røntgen var lige gode til at detektere læsioner i 9 tilfælde.
MTV 2: Myelomatose undersøgelsens effektivitet øges markant
ved anvendelse af WBLDCT.
MTV 3: For to CT-protokoller var den effektive dosis for
WBLDCT 2,03 og 3,30 mSv. Effektive dosis for konventionel røntgen var 1,7 mSv pr. patient.

Comparison of wholebody 64-slice multidetector computed
tomography (MDCT) and
conventional radiography
in staging of multiple myeloma/Germany/2008.

Kohortestudie / 29 / To radiologer foretog en bedømmelse af det
billeddiagnostiske materiale. De
to radiologer er medforfattere til
artiklen.

Konklusion: Selv om MDCT giver en større stråledosis end konventionel røntgen, må den erstatte denne som standard undersøgelse af patienter med MM.
MTV 1: Læsioner på 29 myelomatose patienter: < 3 mm,
MDCT=33, Konventionel røntgen=8. <10 mm: MDCT=79, konventionel røntgen=65. ≥10 mm: MDCT=135, konventionel røntgen=47.
MTV 2: MDCT har en signifikant større sensitivitet og diagnostiks sikkerhed end konventionel røntgen.
MTV 3: MDCT giver en effektiv stråledosis på 4,8 mSv. Konventionel røntgen giver patienten en effektiv stråledosis på 1,7 mSv.

Whole- body low-dose
multi detector row-CT
(MDCT) in the diagnosis
of multiple myeloma: an
alternative to conventional radiography /Germany/2005.

Randomiseret kohortestudie / 100 /
Kombination af uafhængig og konsensusbedømmelse af det billeddiagnostiske materiale, foretaget af
to radiologer.

Konklusion: Man anbefaler implementering af MDCT ved diagnostisering af patienter med MM.
MTV 1: Det anbefales, at dele patienterne i to kategorier 1) tynde
og 2) overvægtige som CT-scannes med henholdsvis 40 og 60
mAs.
MTV 2: MDCT have en større effektivitet i 92 % af undersøgelserne i forhold til konventionel røntgen.
MTV 3: For CT-protokoller med 40, 50, 60 og 70 mAs var den effektive dosis for MDCT 4,3; 5,4; 6,5 og 7,5 mSv. For konventionel
røntgen var den effektive stråledosis 2,4 mSv.

artikler blev gennemlæst og vurderet ud
fra relevans, troværdighed af resultater
og evidens. Kravene til artiklerne var, at
de skulle omhandle konventionel røntgen
og LDCT. Der skulle foreligge tydelige resultater i form af tal for modaliteternes
detekteringsevne, som skulle fortælle om
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deres effektivitet og den effektive dosis
til patienten. Denne skulle være oplyst
i mSv for både LDCT og konventionel
røntgenundersøgelse. Endelig blev review
artikler og guidelines sorteret fra, da
disse refererede til de primære artikler vi
havde og derfor ikke ville give yderligere

oplysninger. I alt resulterede søgningen
i fire artikler, som alle kunne give svar på
de tre MTV-spørgsmål.

// RESULTATER
Når knoglevævet hos en patient med
myelomatose nedbrydes, vil læsionen vise

sig som en alvorlig svækkelse af knoglen.
Denne knoglesvækkelse kan ses på et
røntgenbillede, enten som en lokal afkalkning af knoglen i form af en mørk plet
på røntgenbilledet eller som en alvorlig
knogleskørhed. Før man kan se, om der
er nedsat knogletæthed på et konventionelt røntgenbillede, skal der være 40
% til 50 % reduktion af knoglematerialet
(14). I de 4 studier undersøges forskellen
på diagnosticering ved LDCT og konventionel røntgen. Alle resultater i studierne
rapporteres forskelligt, men resultaterne
fokuserer alle på effektiviteten ved de to
modaliteter, dvs. på størrelsen af den enkelte læsion og/eller antallet af læsioner,
og der beregnes også på en diagnostisk
sikkerhed ved de to modaliteter. Resultaterne angives i tabel 2 sammen med artiklernes metode og konklusion i forhold
til MTV-spørgsmål.

LDCT’s effektivitet er bedst. Til trods for
at studierne måler effektiviteten forskelligt, viser LDCT sig overlegen. Dette gør
sig ligeledes gældende, når studierne
fremviser resultaterne for den diagnostiske sikkerhed (7, 8, 9, 10).

Ifølge studierne giver LDCT ofte en højere stråledosis til patienterne i forhold
til konventionel røntgen. Størrelsen af
den effektive dosis ved LDCT rangerer
fra 1,5 mSv til 7,5 mSv og ved konventionel
røntgen fra 1,7 mSv til 2,4 mSv (7, 8, 9, 10).
I enkelte tilfælde giver LDCT en mindre
stråledosis til patienterne end konventionel røntgen (7).

Vurderingen af detekteringsevnen bygger
dog på studier med metodiske svagheder
og relativ små studiepopulationer, hvorfor studier med en højere kvalitet vil være
at foretrække for en mere sikker vurdering af modaliteternes detekteringsevne.
Det må imidlertid anføres, at en ændring
i procedurer fra konventionel røntgen
til lavdosis CT vil have indflydelse på et
bredere aspekt af aktiviteten på den
radiologiske afdeling. For eksempel vil radiologens arbejdsbelastning blive større,
da der vil være et øget antal billeder at
diagnosticere. Dette har både organisationsmæssige og økonomiske konsekvenser, hvilket imidlertid ligger uden for
denne artikels fokus, da den udelukkende
behandler teknologiperspektivet i MTVprocessen.

// DISKUSSION
Studiernes måling af detekteringsevnen
ved LDCT viser, at denne modalitet er bedre
til at detektere læsioner i forhold til konventionel røntgen. Dette gør sig gældende
i alle 4 studier til trods for, at mAs-værdierne er væsentligt reduceret i forhold til en
standard CT-scanning (7, 8, 9, 10).
Begge modaliteter kan detektere læsioner
helt ned til tre millimeter (9), men LDCT
viser sig mere effektiv til dette (7, 8, 9, 10).
Ifølge Gleeson TG et al. er mAs reduceret til henholdsvis 14 mAs og 25 mAs,
hvor LDCT stadig viser sig overlegen til
detektering af læsioner. Til trods for de
anvendte lave mAs-værdier i alle studierne ved LDCT viser billedmaterialet sig
stadig tilstrækkeligt diagnostisk anvendeligt til diagnosticering af patienterne
med myelomatose (7).
Studiernes vurdering af effektiviteten
af LDCT og konventionel røntgen viser, at

Den effektive dosis er i de fleste tilfælde
højere ved anvendelse af LDCT, i forhold
til konventionel røntgen, og vil derfor give
en højere stråledosis til patienter med
myelomatose. På trods af at artiklerne
viser, at LDCT giver en højere effektiv dosis, ligger denne dog tilnærmelsesvis tæt
på den effektive dosis ved konventionel
røntgen. Risikoen for udvikling af stråleinduceret cancer vil altid være til stede.
Patienter med myelomatose bliver ofte
diagnosticeret i en sen alder, hvorfor risikoen for stråleinduceret cancer antages
at være minimal (4).

// KONKLUSION
Samtlige studier viser en generel overlegenhed i forhold til detekteringsevne ved
anvendelse af LDCT som undersøgelsesmodalitet til patienter med myelomatose
i forhold til konventionel røntgen. LDCT
kan pådrage patienterne en lidt højere
stråledosis, men dette antages at udgøre
en minimal øget risiko for patienterne.
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Toppost i Europa
Radiograf Rådets formand Charlotte Graungaard Falkvard er blevet valgt ind i EFRS’ bestyrelse.
Af Erik Roland
EFRS (European Federation of Radiographers Societies) afholdt i dagene 10. og 11.
november den 10. generalforsamling. EFRS
indeholder i dag 32 organisationer og 59 uddannelsesinstitutioner, og der var repræsentanter fra 23 organisationer og 9 uddannelsesinstitutioner på mødet i Madrid.
Det vigtigste punkt, set fra Radiograf Rådets side, var valget af den nye bestyrelse,
og her blev blandt andre Radiograf Rådets
formand Charlotte Graungaard Falkvard
valgt.
De nordiske lande har siden EFRS’ begyndelse næsten altid haft en repræsentant
i EFRS’ bestyrelse, hvilket nu kan forsætte
efter at Håkon Hjemly fra Norge, ifølge
reglerne skulle gå af som formand.

FAGET
Uddannelse, udvikling og forskning inden
for vores fag har altid været vigtige punkter på generalforsamlingerne. I den forbindelse var der på denne generalforsamling
en del fokus på radiografernes deltagelse i
ECR, både som almindelige deltagere, men
i særdeleshed på poster- og mundtlige
præsentationer for og af radiografer.
EFRS har igennem nogle år arbejdet målrettet på at blive en aktiv og ligeværdig
part i organiseringen og planlægningen
af ECR. Antallet af radiografsessions er
på samme tid også øget, og det samme er
antallet af radiografer og radiografstuderende. Sagt på en enkelt og lidt forsimplet
måde: Jo mere radiograferne ”fylder” des
mere er det muligt at få indflydelse på udog afviklingen af ECR.
I 2017 var der ca. 11.000 sundhedsprofessionelle deltagere, og af dem var ca. 2.000
radiografer/radiografstuderende. For få
år tilbage var det tal 1.000. I 2017 var 151
radiografer fra Danmark, det næsthøjeste i
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EFRS sammenhæng, hvor kun værtslandet
Østrig havde flere deltagere.
For 2018 kender vi af gode grunde ikke
deltagerantallet endnu, men vi ved at der
er fem danske radiografer der er optaget
til at holde mundtlige præsentationer.
Her var det i 2017 Portugal der var klart i
spidsen med 47 radiografpræsentationer.
Der er ca. 3.500 radiografer i Portugal.

CPD
EFRS har i 2017 gennemført flere medlemsundersøgelser, og en af undersøgelserne viste, at fra 2015 til 2017 er antallet
af organisationer der arbejder med CPD
steget fra 70 % til 75 %.
På denne generalforsamling blev EFRS’
anbefalinger til CPD, enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen skal nu beslutte, hvordan
de bedste rammer for kontinuerlig professionel udvikling skal publiceres.
EFRS har en stor udfordring med, at de

enkelte medlemmer får kendskab til de
dokumenter, der bliver udarbejdet af EFRS,
hvad enten det er af EFRS alene eller i samarbejde med andre internationale organisationer. Derfor var der på generalforsamlingen et forslag til lovændring, som pålægger
medlemsorganisationerne at publicere
EFRS’ aktiviteter på deres platforme, f.eks.
hjemmesiden. Lovændringen blev vedtaget.
Der skulle også vedtages et budget, og det
viste en stigning i udgifterne på 20.000 €.
Stigningen dækker over at aktiviteterne
stiger, og der bliver derfor brug for mere
administrativ bistand. Det betyder en årlig
stigning for Radiograf Rådet på ca. 300 €,
svarende til 2.250 kr.
Der blev optaget en ny radiograforganisation fra Luxemburg, og fem nye uddannelsesinstitutioner.
Næste generalforsamling afholdes den 16.
og 17. november 2018 i Düsseldorf.
Se mere på www.efrs.eu

FARMAKOLOGIKURSUS
– HVORDAN GIK DET SÅ?

Udviklingen i radiografens arbejdsområder bevirker, at der løbende kommer mange nye lægemidler ti,l som sammen med ny teknik skal håndteres i en travl hverdag. Radiografuddannelserne har
– gennem de nye studieordninger– opnormeret området; men er det også noget som de radiografer, der er uddannet før den nye studieordning, og lederne er opmærksomme på skal prioriteres?
Af Fagchef Claus Brix

Vi havde, i samarbejde med lektor Camilla
Søholm fra UCL, tilrettelagt et kursus
svarende til uddannelsens niveau. Det
første kursus i farmakologi blev afviklet
over 2 uger i november.
Kurset blev udfordret af mandefald, idet
hovedunderviseren blev sygemeldt, men
der blev i sidste øjeblik trukket andre
kræfter ind, som kunne løfte opgaven.
Kurset var opbygget så der var en forberedelsesdel med læsning før første
dag, og der var indlagt en periode mellem
kursusdagene, hvor deltagerne selv - eller
i selvvalgte grupper - skulle arbejde med
et selvvalgt lægemiddel, som de møder
i deres kliniske hverdag. Arbejdet skulle

fremlægges i plenum sidste dag med tilbagemelding. Der var desuden indlagt en
mindre prøve.
14 deltog på kurset – flere fra stråleterapien og/eller i berøring med radiografstuderende, og evalueringen viste tilfredshed
med udbyttet på dagene. Undervisningen
blev varetaget af læger samt en jurist, og
deltagerne udtrykte, at de kunne mærke
at underviserne brændte for deres stof.
Vi har bearbejdet evalueringerne, og vi
vil til efteråret 2018 tilbyde kurset i let
tilrettet form. Stadigvæk med samme
indhold, men vi vil tilrette informationsmaterialet, så det tydeligere fremgår at

der forventes en indsats i et vist omfang
før, under og efter kurset så man med sin
ledelse kan afklare egen eller afdelingens
forventninger inden tilmelding. Fremlæggelsesdelen fastholdes – her var der var
mange kursister der viste, at de havde
bearbejdet og reflekteret i den mellemliggende periode.
Vi vil begrænse deltagerantallet til 16, da
det giver mulighed for et dybere engagement fra deltagerne, og dette er vigtigt
for udbyttet i kurset. Alt i alt et vellykket
kursus, som vi ser frem til at udbyde igen,
og tak til deltagerne for deres engagement i undervisningen - og ikke mindst til
underviserne.
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RADI

BILLED

TORSDAG DEN 25. JANUAR 2018
SESSION 1

SESSION 3

Chair: Malene Roland

Chair: Kristian Farsø Blessing

ULTRALYD

AKUT OG TRAUMERADIOLOGI

”Ultralyd, ikke kun for radiologer og kardiologer!?” 45 min
Erik Sloth, MD., Ph.D., DMSc.,Professor of Point-Of-Care
Ultrasound, Consultant Cardiothoracic Anaesthetist, Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine
Aarhus University Hospital, Skejby, e-mail. sloth@dadlnet.dk

” Akut-og traumeradiologien i Danmark:
Hvor kommer vi fra og hvor skal vi hen?” 45 min
Kristian Fog Farsø Blessing. Specialeansvarlig radiograf
for Fælles Akut Modtagelsen (FAM)
Radiologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital

”Ultralyd af galdeblære polypper - et retrospektivt studie.”
22 min
Forskningsradiograf Malene Roland, Radiograf PhD stud, Vejle
Hospital

”Klinisk Ultralyd i FAM” 25 min
Ole Graumann, Forskningslektor, PhD, Specialeansvarlig
overlæge, Radiologisk afd, OUH

”Ultralydselastografi - kan det bruges i testiklerne?” 22 min
Forskningsradiograf Malene Roland, Radiograf PhD stud,
Vejle Hospital

“Udførelse af og diagnostisk sikkerhed
ved ultra low dose CT af Thorax” 20 min
Ole Graumann, Forskningslektor, PhD, Specialeansvarlig
overlæge, Radiologisk afd, OUH

SESSION 2

SESSION 4

Chair: Malene Roland

Chair: Kristian Farsø Blessing

ULTRALYD

AKUT OG TRAUMERADIOLOGI

”Sonography practice by Radiograhers in Norway ” 45 min
Kari Gerhardsen Vikestad, Høgskolelektor , Radiografi og tannteknikk, Institutt for naturvitenskapelige helsefag, Høgskolen
i Oslo og Akershus

”Dual Energy teknik – refresher course” 45 min
Bo Mussman Forskningsradiograf,
PhD, Radiologisk Afdeling, OUH

”Casebaseret ultralydsteknik” 45 min
Radiograf Karl Erik Stovgaard, Vejle Hospital, Sygehus Lillebælt
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”Modtagelse af akut syge patienter /
traumepatienter og udstyr på traumestuen” 45 min
Andreas Leithe, Radiograf
- superbruger i Traumecenteret, Rigshospitalet

20 1 8

OGRAF SESSIONER

DI AGNO S T IS K Å R S MØDE

FREDAG DEN 26. JANUAR 2018
SESSION 5

SESSION 7

Chair: Charlotte Falkvard

Chair: Christian Gøttsch Hansen

SUNDHEDSJURA

CT/KONVENTIONEL RØNTGEN

”Patienten/Borgeren først” 90 min
Kent Kristensen SDU
Shady Khalil OUH/Svendborg

”Overflødige CT henvisninger i Region Nord
- en retrospektiv undersøgelse” 25 min
Thomas Hessellund, Radiograf, Regionshospital Nordjylland,
Hjørring

SESSION 6
Chair: Charlotte Falkvard

SUNDHEDSJURA OG CT
”Patienten/Borgeren først” 45 min
Kent Kristensen SDU
Shady Khalil OUH/Svendborg
Chair: Christian Gøttsch Hansen
”Lavdosis CT-scanning thorax vs rtg/thorax ” 45 min
Christina Bagge Thisted-Høeg
Radiograf/TR
Røntgen og Skanning, Silkeborg
Regionshospital Silkeborg. Hospitalenhed Midt

”E-læring for strålebeskyttelsesundervisning for
personale uden for røntgenafdelingerne” 20 min
Kenneth Reff, Afdelingsradiograf, Kvalitets- og Strålebeskyttelseskoordinator, Rigshospitalet
” De nye bekendtgørelser om
ioniserende stråling og
strålebeskyttelse” 45 min
Sundhedsstyrelsen,
Strålebeskyttelse

Billeddiagnostisk Årsmøde 2018
Odeon, Odense 24.-26. januar 2018
Årsmødet afvikles i samarbejde med Dansk Radiologisk selskab
(DRS), Dansk Ultralyddiagnostisk 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.
Flere oplysninger www.drs-aarsmoede.dk
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OK18

KRAVUDVEKSLING
med DANSKE REGIONER
Tirsdag den 12. december udvekslede Forhandlingsfællesskabet
krav med Danske regioner.

Inden udvekslingen, og i skrivende
stund, så var det eneste sikre krav
generelle lønstigninger. Men ligeløn i en eller anden form er håbet.

TIDSPLAN FOR FORHANDLINGERNE
12. DECEMBER
Kravudveksling med KL og RLTN

14. DECEMBER
Præcisering af generelle krav mm.

4. JANUAR
Konference om de kommende OK-forhandlinger for medlemmer i Sundhedskartellets hovedbestyrelser.

8. JANUAR
Radiograf Rådet tillidsrepræsentanter mødes
og informeres om det videre OK18 forløb

JANUAR - FEBRUAR

Forhandlingerne med regionerne

Forhandlingerne starter i januar og forløber
ind i februar. De består af to forskellige
slags forhandlinger og forhandlinger på to
forskellige nuveauer.
Tekniske forhandlinger

Her mødes embedsfolk fra de to forhandlingsdelegationer. Formålet er at regne på forskellige
forhandlingsresultater og kombinationer, uden at
tage stilling til om resultaterne er ønskværdige
eller acceptable for parterne

Forhandlingerne indledes

I første kvartal af 2018 går det
for alvor løs med overenskomstforhandlingerne. Ind til nu har
parterne forberedt sig, men fra
januar starter de faktisk forhandlinger. Forhandlingerne er
fortrolige ind til der er enighed
om resultaterne, men herunder kan du se en tidsplan over de
kendte tidspunkter.

Politiske forhandlinger

Her mødes politikerne fra de to forhandlings-delegationer. Formålet er at forhandle om
resultatet, bl.a. på baggrund af beregningerne fra
de tekniske forhandlinger.

Forhandlinger på det generelle niveau
Disse forhandlinger omhandler
resultater der bliver gældende for alle
organisationerne i fællesskabet

9. JANUAR
Tekniske forhandlinger med Danske Regioner

12. J A N U A R
1. Politiske forhandling med Danske regioner
19.J A N U A R

Tekniske forhandlinger med Danske Regioner

30. J A N U A R

Tekniske forhandlinger med Danske Regioner

2. FEBRUAR
2. Politiske forhandling med Danske regioner

8. F E B R U A R
Tekniske forhandlinger med Danske Regioner

Det organisationsspecifikke niveau
Disse forhandlinger omhandler specifikke
organisationer eller grupper i forhandlingsfællesskabet. Der forhandles inden for
rammerne af de generelle krav.

16. F E B R U A R
Tekniske forhandlinger med Danske Regioner

20. F E B R U A R
3. Politiske forhandling med Danske regioner

Vi vil selvfølgelig orientere løbende i det omfang fortroligheden tillader.

U LT I M O F E B R U A R
Afslutning af alle forhandlingerne

U LT I M O M A R T S		
Urafstemning, hvis alt går efter tidsplanen.
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KOMMER LIGELØNNEN
NOGENSINDE TIL MIG?
I mange år har fagbevægelsen sagt, at vi kæmper for ligeløn – og det gør vi. Men nogen gange
kan det opleves som om, at dét kun gælder når det er ”mig” der skal hæves. En af de sidste
artikler i Ugebladet A4 i november 2017, var en artikel om ligeløn. Budskabet var, at kampen
om ligeløn er gået i stå!

Af Troels Jeppesen, kilde: Ugebladet A4
I mange år har Sundhedskartellet rejst
fanen ”ligeløn” både mellem og under overenskomstforhandlingerne. Parolen er også
taget med ind i Forhandlingsfællesskabet
og blevet en del af det fælles ønske.
Alligevel har Ugebladet A4 kunne bringe
en artikel, hvori de viser, at den gennemsnitlige timeløn for alle mænd stadig ligger 13,2 procent højere, end den gennemsnitlige timeløn for kvinder.
Løngabet mellem kønnene i Danmark er
kun blevet indsnævret med 0,1 procentpoint fra 2016 til 2017 og Danmark ligger
nu på en 39. pladsen blandt 150 lande i
forhold til ligeløn mellem kønnene for det
samme arbejde.
Ifølge Ugebladet A4s ekspert står arbejdet med ligeløn i Danmark helt stille, og

det er der nok noget om, mener Formand
for Radiograf Rådet Charlotte Graungaard Falkvard.
”Det er jo ikke raketvidenskab for os der
arbejder i et så kaldt kvindefag. Det kan
godt være vi ikke har beregningerne, men
vi har virkeligheden omkring os, og vi ved
jo godt, at der ikke er sket voldsom meget
på det her område.”
Ifølge Ugebladet A4 skal opretholdelsen
af løngab ikke findes i kvinders prioriteringer - altså valg for eksempel i forhold
til uddannelse, karriere og familie, sådan
som vi nogle gange hører. Løngabet
hænger i stedet i høj grad sammen med
det kønsopdelte arbejdsmarked, hvor for
eksempel meget af arbejdet med mennesker for lang tid siden er blevet sat til
en lav løn.

Forskellen på mænd og kvinders
løn er størst blandt lønmodtagere
i parforhold med hjemmeboende
børn, og mindst mellem enlige
mænd og enlige kvinder uden børn.
Kvinder i parforhold med hjemmeboende børn tjener i gennemsnit 82 pct. af, hvad mænd inden
for den samme familietype tjener.
Kvinder i parforhold uden børn
tjener 86 pct., enlige kvinder med
hjemmeboende børn 93 pct. og
enlige kvinder uden børn 96 pct. af,
hvad mænd i de samme familietyper tjener.
Kilde: Danmarks statistik, http://
www.dst.dk/da/Statistik/nyt/
NytHtml?cid=24968
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Samtidig har fagbevægelsens krav i
forhold til ligeløn ikke været gennemslagskraftige nok, konstaterer artiklen,
og opgaven med at fremme ligeløn spilles frem og tilbage mellem fagbevægelse,
politikere og arbejdsgivere.

Tænketanken Cevea dokumenterer i rapporten ’Det kønsopdelte arbejdsmarked’
fra 2016, at 128.000 kvinder mellem 25 og 54 år har lange videregående uddannelser mod 122.000 mænd.
For de mellemlange videregående uddannelser er tallet markant højere for kvinder: 274.000 kvinder har mellemlange uddannelser mod 148.000 mænd.

LØNGAB FASTHOLDES
AF LØNSTRUKTUR
”Årsagen til det fortsatte løngab er først
og fremmest, at vi har et forholdsvis fast
lønsystem, som gør, at vi også har en fast
lønstruktur. Vi forhandler temmelig ens
procentvist i de enkelte fag, og derfor
bliver den underliggende lønstruktur
ved med at være den samme,” fortæller
Lisbeth Pedersen, forskningschef i Det
Nationale Forsknings- og Analysecenter
for Velfærd, VIVE (tidligere SFI og KORA)
til Ugebladet A4
Dermed bliver kvindedominerede fag ved
med at ligge lavt på lønstigen. Samtidig
følger lønudviklingen for kvinder ikke den
tendens der normalt er for uddannelse.
At mere uddannelse fører til højere løn.

KVINDERS VALG
ER IKKE PROBLEMET
Det undrer Lisbeth Pedersen, at lønudviklingen for kvinder ikke følger den
tendens, at kvinder i stadig højere grad
uddanner sig.

Men ifølge professor Henning Jørgensen fra Institut for Statskundskab
ved Aalborg Universitet, så hænger
det sammen med, at der er en generel
tendens til bortforklaring i den danske
debat om ligeløn. Og de danske kvinders
uddannelsesniveau er ifølge ham et godt
eksempel.
Tidligere argumenter for løngabet har
ifølge ham bl.a. været, at kvinderne bare
skulle uddanne og kvalificere sig mere,
hvis de ville have mere i løn.
”Det har de så g jort nu, men det har
ikke nyttet. Argumenterne om, hvorfor
vi har manglende ligeløn, består typisk
af en række psykologiseringer om kvinders prioriteringer, men det er ikke her,
problemet ligger,” vurderer Henning
Jørgensen.

FORSKELLEN I LØN
ER HISTORISK BETINGET
Hvad angår løngabet i det offentlige, så
mener Henning Jørgensen, at det bunder
i en vedvarende og historisk uvilje fra såvel politikere som fagbevægelse:
”Modviljen i Danmark er stor og har historisk været det: Vi har holdt fast i de
lønforskelle, der blev etableret, dengang
kvinders indtægt blev set som et supplement til mandens indtægt, og vi ville
ikke skrive EU-direktivets formulering
om, at ’lige løn skal gives til arbejde af
samme værdi’ ind i lovteksten til Ligelønsloven i 1976. Det g jorde vi først,
da vi tabte sagen om det ved
EU-domstolen,” siger han til
Ugebrevet A4
”Der er stadig intet parti,
der vil røre området med
en ildtang. Det er svært at se
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en forklaring på, hvorfor de ikke synes,
det er vigtigt. Det ville jo være en oplagt
måde at vinde et valg på, da der ville være
mange stemmer i at styrke kvindefagene
lønmæssigt. Jeg kan kun forklare det med
historisk mandschauvinisme og logebroderkultur,” siger Henning Jørgensen.

EN UDFORDRING FOR
FAGBEVÆGELSERNE
Ifølge Bente Sorgenfrey er det svært
for fagforeningsformændene, at sige til
et stort antal medlemmer, at nu skal de
holde igen. Hvis medlemmerne skal give
afkald, kan man ikke få deres opbakning.
Derfor er det også en udfordring som
ikke kan løses af fagbevægelserne.
”Hvis rammen (den økonomiske ramme
for overenskomstforhandlingerne, red.)
var større, og tiderne var bedre, ville der
være bedre muligheder for at være fælles om kravet om ligeløn, mener Bente
Sorgenfrey.
”Men lige nu er det uløseligt uden penge
fra politisk hold til at ændre på værdisætningen af de forskellige typer arbejde.
Selvom det er arbejdsmarkedets parter,
der skal løse vores sager, så findes der
undtagelsestilfælde, hvor det kan give
mening med et politisk tiltag. Og Fagbevægelsen kan ikke gå forrest i at kæmpe
for det her lige nu,” vurderer Bente Sorgenfrey.
Hun køber i øvrigt ikke ind på en anden
af de forklaringer, der ofte kommer på
løntabet, nemlig at den manglende ligeløn
skyldes, at fagbevægelsen er mandsdomineret. Ifølge hende handler det om, at
den ”gamle” løndannelse skal ændres, så
de traditionelle kvindefag kommer med
lønmæssigt.

SVÆRT AT LØSE
FAGFORBUNDENE IMELLEM
Men ifølge Henning Jørgensen kan uligelønnen desuden tilskrives ”mandeforbundenes” manglende solidaritet med
”kvindeforbundene”:
”Der har historisk været mandsdominans i fagforbundene. Det er for eksempel ikke politimændene eller lærerne, der
går foran på ligelønsområdet. Og det
er ikke nok, at kun de kvindedominerede
forbund råber op om ligeløn. Medlemsskaren skal stå sammen om nogle krav,
hvis der skal ske noget, ” udtaler Henning
Jørgensen til Ugebrevet A4.
Et eksempel på det finder Ugebrevet A4
i at BUPL (Pædagogernes forbund) for
nylig blev stemt ned af samtlige 12 andre
fagforbund i deres såkaldte valggruppe,
da BUPL ville have ligeløn med som tema
i de kommende overenskomstforhandlinger i 2018.

FAK TA FRA DANSK STATISTIK
Flere kvinder har en arbejdsfunktion på højeste niveau
En større andel af kvinderne har et arbejde, der består af anvendelse af viden
på det højeste niveau inden for et bestemt fagområde ift. mænd.
Blandt fx kvinder i par med hjemmeboende børn har omkring halvdelen en arbejdsfunktion på højeste niveau, mens den tilsvarende andel for mændene er ca.
en tredjedel.
Men også her er mønstret tydeligt – mænds løn er i gennemsnit højere, og forskellen er størst mellem kvinder og mænd blandtpar med hjemmeboende børn.
Uddannelsesniveau forklarer ikke løngabsforskellen mellem familietyperne
En større andel blandt kvinderne, end blandt mændene, har enten en mellem - eller lang videregående uddannelse. Kvinder i parforhold med hjemmeboende børn,
der har en lang videregående uddannelse, får omkring 80 pct. af den løn, som
mænd inden for den samme familietype og med samme uddannelsesniveau får.
Lønnen for enlige kvinder uden børn svarer til 90 pct. af mændenes. Forskellen
er lidt større mellem familietyperne, blandt dem med en mellemlang videregående uddannelse, og lidt mindre bland dem med en Ph.d. - og forskeruddannelse.

Standardberegnet månedsfortjeneste opdelt på køn og familietyperne enlige uden

I alt 51 fagforbund skal være enige om
fælles krav, men de enkelte valggrupper
skal hver især være enige, før de fremlægger temaer for Forhandlingsfællesskabet, som samlet repræsenterer
745.000 offentligt ansatte.

børn og par med hjemmeboende børn, uddannelses- og arbejdsfunktionsniveau
samt arbejdstid. 2016
Enlige uden børn
Mænd

Fornyelig har Sundhedskartellet, sammen med BUPL, Socialpædagogerne
og FOA sendt en appel til Folketingets
medlemmer om at danne en pulje, der
skal udligne lønefterslæbet i de kvindedominerede grupper i den offentlige
sektor.

Kvinder

38.090

36.474

47.415

39.025

Ph.d.- og forskeruddannelse

58.374

56.771

64.146

59.155

Lang videregående

52.391

47.401

64.508

51.954

Mellemlang videregående

43.912

38.305

53.107

39.523

Anden uddannelse

35.121

33.064

41.488

34.167

Ledelsesarbejde

68.255

56.963

78.097

61.353

Arbejde på højeste niveau1

47.415

41.990

54.433

43.601

Arbejde på mellemniveau2

43.518

38.713

49.982

39.547

Andet arbejde

32.223

30.598

35.498

31.356

Heltid

39.000

37.727

48.126

39.944

Deltid

29.954

30.699

32.247

32.766

UDDANNELSE

ARBEJDSFUNKTION

ARBEJDSTID

Anm.: Lønmodtagergruppen udgør alle lønmodtagere eksklusive unge og elever.
1

”Det er rigtigt, at det er en svær opgave vi står over for. Derfor er jeg
også meget enig i, at en løsning skal
findes på Christiansborg, Som fagforbund kan vi godt omfordele goderne
imellem os, men vi kan ikke skabe reformerne,” siger hun.

Mænd
kr.

GENNEMSNIT I ALT

At det er en udfordring for fagforbundene, er formanden for Radiograf Rådet,
Charlotte Graungaard Falkvard, enig
i. Men påpeger, at fagbevægelserne
absolut har fokus på området og gøre
hvad de kan for at påvirke politikerne på
Christiansborg.

Par m. hjemmeboende børn

Kvinder

Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område. Fx
ingeniører, læger, akademikere, arkitek-ter, advokater, lærere, pædagoger, sygeplejersker, terapeuter, kommunikationsmedarbejdere og journalister.

2

Arbejde der forudsætter viden på mellem niveau. Teknikere, assistenter og lignende
funktioner inden for videnskab, ingeni-ørvirksomhed, jura, information og kommunikation, salg, finansiering, forretningsservice, sundhedsområdet og administration.
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RUBRICS
I RADIOGRAFUDDANNELSEN
– fra ide til udvikling – og ud i praksis
Bliv klogere på Rubrics som lærings og udviklingsmål, til brug
for kliniske vejledere i forbindelse med den nye studieordning.
Af Maria Bremberg, klinisk uddannelsesansvarlig radiograf

BAGGRUNDEN:
Jeg er i gang med en Master i Positiv Psykologi ved AU på DPU.
Radiografuddannelsen fik i 2016 ny studieordning, der ud over nye rammer for
uddannelse på institutionel plan, også
fremlagde nye vejledningsmetoder og
evalueringsredskaber, til brug for kliniske
vejledere på de radiologiske afdelinger.
SOLO-taksonomier (Biggs & Tang, 2011)
overtog i denne forbindelse årelange
erfaringer med Blooms taksonomier, og
kliniske vejledere, uddannelsesansvarlige og undervisere, skal nu vejlede og
evaluere ud fra læringsudbytter af viden,
færdigheder og kompetencer baseret
på SOLO-taksonomier. Disse har indtil nu
været ukendt.
I klinikken skal vejlederne sætte sig ind i
nye læringsbytter, med nye taksonomier at
vejlede og evaluere efter, uden nogen form
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for introduktion eller undervisning. Der
sættes ingen ressourcer af, men der forventes blot at vejlederne selv finder viden,
engagement og mening i de nye metoder.
Fra uddannelsesinstitutionen sættes der
for hvert semester faste læringsudbytter (Studieordning, 2016), som skal opnås
i de teoretiske og kliniske moduler. Hvert
kliniske uddannelsessted afsætter rammer for semestret, og da vi repræsenterer meget forskellige afdelinger med vidt
forskellige specialer, er der store individuelle forskelle på, hvordan de studerendes rammer er for semestret.
I starten af semestret udleveres en
fast plan for, hvad der forventes ud fra
læringsmålene og hvilke rammer, der skal
understøtte deres læring. Dog kan mange
studerende have svært ved at forstå de
mange læringsudbytter, og hvordan og
hvorvidt de kan nå dem.

For at de studerende har størst mulighed for at opnå deres læringsudbytter i
klinikken, tilbyder vi forskellige læringsaktiviteter, der understøtter deres læring.
Disse læringsaktiviteter varetages af
kliniske vejledere, som sætter rammerne
for læringsaktiviteterne, og superviserer
derefter minimalt.
Dette for at de studerende skal udvikle
egne kompetencer, ud fra den viden og de
færdigheder de har. Dog kan disse læringsaktiviteter være angstprovokerende for
nogle studerende, da de mangler delmål,
eller ”små skridt” for at føle sig trygge nok
til at dedikere sig fuldt i aktiviteten.

Rubrics skal
hjælpe den
studerende med at
udvikle sig mest muligt,
og hele tiden have fokus
på sine læringsmål
(Gibson, 2017).

1. semester

RØD

GUL

BLÅ

GRØN

Færdighed

Færdighed

Forståelse

Dybdeforståelse

Anatomi/Fysiologi

Læringsmålet på laveste
niveau

Læringsmålet på næste
niveau

Læringsudbyttet som
skrevet i studieordningen

Læringsmål der går ud
over hvad vi forventer

Patologi

1.1
2.1

1.2
2.2

1.3
2.3

1.4
2.4

Teknik
Strålehygiejne
Kommunikation/omsorg/pleje
Ergonomi/hygiejne/andet
Almen adfærd
Se det fulde skema på side 23-26

Flow styrker læring (Andersen, 2006), og
vi oplever ind imellem at de studerende
opnår kortere eller længere perioder
med flow i læringsaktiviteterne, sammen
eller individuelt. Vi ved at læring styrkes
ved flow, og derfor er rammerne for flow
vigtige for os i klinisk praksis.

Jeg besluttede mig derfor for at udvikle
Rubrics til 1. Semester i klinisk praksis.
Hvorfor jeg startede ud med 1. Semester
bunder i den transformation de studerende gennemgår når de starter ny uddannelse ift. Identitet, forventningspres
(ofte deres egne), studieegnethed osv.

havde haft mht. udvikling af Rubrics til vores radiografstuderende i klinisk praksis.

Rubrics er blevet introduceret som en
lærings-, evaluerings-, og udviklingsredskab (Gibson, 2017), hvor SOLO-taksonomier skematiseres ud fra konkrete
mål (Gibson, 2017). Målene udvikles af en
underviser, vejleder eller uddannelsesinstitution, og skal være målgivende for
de studerende, i deres arbejde, hvilket
teorien om foretagsomhed også bekræfter (Kirketerp, 2015). Rubrics skal hjælpe
den studerende med at udvikle sig mest
muligt, og hele tiden have fokus på sine
læringsmål (Gibson, 2017).

Ved at udvikle Rubrics til 1. Semester,
kunne det give de studerende et håndterbart overblik over hvordan de opnår
den nødvendige læring, skridt for skridt,
frem til semesterafslutningen og deres
første eksamen.

Efter en eftermiddag med gode diskussioner og ideer, havde vi et ret godt indblik
i hvordan vi skulle udvikle Rubrics for vores
1. Semester – og faktisk også 4. Semester.

UDVIKLINGEN
På en temadag med de kliniske vejledere
på NOH (Nordsjællands Hospitaler), præsenterede jeg begrebet og anvendelsen
af Rubrics i folkeskolen. Jeg forklarede
opbygningen og de overvejelser jeg selv

Vejlederne blev derefter sat i mindre
grupper, hvor de selv skulle arbejde på at
udvikle Rubrics, som de mente det skulle
gøres hos os på NOH.

Jeg samlede de vejledere der er ansvarlige for 1. Semester studerende på NOH,
og som har deres kliniske periode på Frederikssund Sygehus.
For at tydeliggøre de endelige læringsudbytter markeres disse med fed. Nogle
læringsmål er kompetencemæssigt pla-
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ceret i den gule eller den blå kolonne, da det er et kompliceret læringsmål og det derfor ikke forventes, at den
studerende kan nå det øverste kompetencetrin.
Alligevel skal det være muligt at studerende kan udvikle sig ud
over det krævede kompetenceniveau, og det skal Rubric’en
derfor give mulighed for. For at imødekomme denne udviklingsmulighed, skal læringsmålet udfyldes ud over det krævede
læringsniveau, og derfor også i den blå og den grønne kolonne,
selvom læringsmålet kun er placeret i den gule kolonne.
Hvert læringsmål skal have en ”rød tråd” fra læringsmålet
i forrige kolonne. Det skal være tydeligt at det er et skridt
videre inden for samme emne. Derved opnår den studerende overblikket, der skal hjælpe dem frem mod deres
endelige læringsudbytte, og det vil være helt tydelig hvilke
forventninger der er til den studerende for at nå til næste
kompetenceniveau.
For at opnå den ønskede tydelighed af læringsmålenes
sammenhæng, benyttes der talpunkter, der henleder til
forrige og næste ”skridt”.

DET (NÆSTEN) FÆRDIGE ARBEJDE:
Efter flere dage med effektiv arbejdsindsats, udfordringer
og overspringshandlinger, var 1. version af Rubrics til 1. Semester færdig. Vi vidste at nu var grundformen lagt, og de
rettelser der ville komme, kunne forholdsvis nemt ændres.
Jeg fremlagde vores arbejde i KLUAR-sammenhæng (Kliniske Uddannelsesansvarlige Radiografer). Den blev vel
modtaget og jeg fik gode input, forståelsesændringer
og småjusteringer i min feedback. Jeg gik derefter hjem
og lavede ændringerne, og fremlagde det derefter på
vores Nationale ERFA-møde i slutningen af Maj. (National
ERFA-møde: kliniske uddannelsesansvarlige radiografer
fra hele landet mødes en gang årligt).
Rubrics blev igen vel modtaget og vi havde gode diskussioner om hvordan den kunne anvendes i praksis. Størrelsesorden, lommeformat, vejlednings- og evalueringsredskab.

UD I PRAKSIS:
Nu er Rubrics for 1. og 4. Semester udviklet på NOH, og mit arbejde er selvfølgelig delt med mine kolleger, der arbejder med
samme studieordning – fra Professionshøjskolen Metropol.
Kliniksteder tilhørende UCL og UCN, har kontaktet mig for
at få hjælp til udvikling af Rubrics ud fra deres læringsudbytter. Det er ikke længere en landsdækkende studieordning, og hver uddannelsesinstitution kører derfor med
forskellige læringsudbytter på de forskellige semestre.
På NOH starter vi med at bruge Rubrics til de studerende i
klinisk praksis i efteråret 2017, og hvordan vi arbejder med
det, fortsættes i en artikel i næste nummer.
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Semester

1. Semester
Læringsmål

Læringsmål
Anatomi

omi

logi

Patologi

Færdigheder

Unistrukturel

Færdigheder

Unistrukturel

Gul

Din praksis viser, du kan:

Din praksis viser, du kan:

1.1
1.2
1.3
1.3.1

n
n
n
n

1.2

n Identificere og forklare udvalgte patologiske strukturer og relatere til

Identificere relevante knogler og fremspring i det perifære skelet.
Identificere anatomiske strukturer til udvalgte røntgenbilleder
Nævne kroppens vitale organer og funktioner og definere puls og blodtryk

Din pr
2.1
2.2
2.3

n
n
n

2.2

n

1.1 Identificere
n Identificere
relevante knogler og fremspring i det perifære skelet.
og vurdere kroppens vitale funktioner samt udføre førstehjælp
1.2 n Identificere anatomiske strukturer til udvalgte røntgenbilleder
1.3 Din praksis
n Nævne
kroppens vitale organer og funktioner og definere puls ogDin
blopr
viser, du kan:
1.1
n Nævne
3 relevante patologiske tilstande
ift et udvalgt område
indenfor grundlæggende
radiografi
2.1 n ud
1.3.1
n Identificere
og vurdere
kroppens
vitale funktioner
samt
røntgenbilleder

Din praksis viser, du kan:

Din praksis viser, du kan:
Teknik
Strålehygiejne

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.1
1.2

n
n
n
n
n
n

Opremse de 3 eksponeringsparametre
Identificere fagbegreber der har indvirkning på den radiografiske billedkvalitet
Referere mindst 3 fysiske principper for dannelse af rtg-stråling
Udføre undersøgelser i forhold til faglige standarder ved grundlæggende rtg.-us.
Definere aldersgrænser og andre retningslinjer for strålebeskyttelse af patienter ud fra §975
Udføre basal strålebeskyttelse ift patient og personale

Din pr
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

n

n Nævne 3 relevante patologiske tilstande ift et udvalgt område indenfo
n
n Identificere og forklare udvalgte patologiske strukturernnog

røntgenbilleder

n
n

Din praksis viser, du kan:

nik
Kommunikation
ehygiejne
omsorg/pleje

Diverse

munikation
org/pleje

rse

Rød

Rød

viser, du kan: de 3 eksponeringsparametre
Din pr
1.1 Din praksis
n Opremse
1.1 n Nævne 3 relevante sygeplejeteoretikere og deres teorier (indenfor kommunikation, omsorg)
2.1 n
1.2 n Definere
n Identificere
fagbegreber
der har indvirkning på den radiografiske
bille
1.2
grundlæggende begreber
for kommunikation
2.2 n
1.3
grundlæggendemindst
kommunikation
med patientprincipper
og pårørende for dannelse af rtg-stråling
2.3 n
1.3 n Udføre
n Referere
3 fysiske
1.4 n Identificere patienters behov for omsorg og pleje i forbindelse med grundlæggende
1.4 n
Udføre
undersøgelser
i forhold
ved grundlæggen
røntgen
og CT-undersøgelser
og udføre
handlingertil
påfaglige
baggrundstandarder
heraf
1.5 n Definere aldersgrænser og andre retningslinjer for strålebeskyttelse af
viser, du kan:
Din pr
1.6 Din praksis
n Udføre
basal strålebeskyttelse ift patient og personale
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1

n
n
n
n
n
n

Nævne 3 monofaglige kompetencer indenfor det tværfaglige samarbejde
Identificere egne opgaver og ansvarsområder ift radiografi
Idenficer behov for ergonomisk forflytning
Referere studiemetoder til at søge og vurdere empiri og teori
Identificere og udføre korrekt håndhygiejne
Udføre korrekte hygiejniske procedure ift. patienten,apparaturet og hjælpemidler

2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1

n
n
n
n
n

2.5

n

Din praksis viser, du kan:
1.1
1.2 V
F
1.3
1.4

n Nævne
Angive
Formler3 relevante sygeplejeteoretikere og deres teorier
Udføre
simple
løsningsprocedurer
n Definere
grundlæggende begreber for kommunikation

(indenforVkom
F

n Udføre grundlæggende kommunikation med patient og pårørende
n Identificere patienters behov for omsorg og pleje i forbinde

røntgen og CT-undersøgelser og udføre handlinger på bag

Din praksis viser, du kan:
1.1
1.2
1.3

n Nævne 3 monofaglige kompetencer indenfor det tværfaglige samarbe
n Identificere egne opgaver og ansvarsområder ift radiografi
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n Idenficer behov for ergonomisk forflytning

1. Semester

Færdigheder

Færdigheder
Færdigheder

Multistrukturel

Rød
Læringsmål
Anatomi

Patologi

Teknik
Strålehygiejne

Multistrukturel
Unistrukturel

Din praksis viser, du kan:

Din praksis viser, du kan:

1.1
1.2
1.3
1.3.1

1.1
1.2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

n
n
n
n

Nævne
Identificere
relevant
relevante
anatomi
knogler
ift denog
grundlæggende
fremspring i det
radiografi
perifære skelet.
Forbinde
Identificere
anatomiske
anatomiske
strukturer
strukturer
til udvalgte
til udvalgte
røntgenbilleder
røntgenbilleder
Forbinde
Nævne kroppens
puls og blodtryk
vitale organer
til funktionerne
og funktioner
i kroppens
og definere
organer
puls og blodtryk

Nævne
relevant anatomi ift den grundlæggende radiografi
Identificere og vurdere kroppens vitale funktioner samt udføre førstehjælp
Forbinde anatomiske strukturer til udvalgte røntgenbilleder
puls
Din Forbinde
praksis viser, du
kan: og blodtryk til funktionerne i kroppens organer
n Forbinde
Nævne 3relevante
relevantepatologiske
patologisketilstande
tilstandetil
iftanamnesen/kliniske
et udvalgt område indenfor
tegn
grundlæggende radiografi
n Beskrive
Identificere
udvalgte
og forklare
patologiskeudvalgte
strukturerpatologiske
og deres relationer
strukturer
til røntgenbilleder
og relatere til

røntgenbilleder

Din praksis
viser, du
kan: du kan:
Din
praksis
viser,
n
n
n
n
n
n

Beskrive
Opremsevæsentlige
de 3 eksponeringsparametre
eksponeringsparametre
Forbinde
Identificere
fagbegreberne
fagbegrebertilder
den
harradiografiske
indvirkning billedkvalitet
på den radiografiske billedkvalitet
Skitsere
Refereremindst
mindst3 3fysiske
fysiskeprincipper
principperfor
fordannelse
dannelseafafrtg-stråling
rtg-stråling
Forbinde
Udføre undersøgelser
egne undersøgelser
i forhold
til de
til faglige standarder ved grundlæggende rtg.-us.
Beskrive
Definererelevante
aldersgrænser
retningslinjer
og andrefor
retningslinjer
strålebeskyttelse
for strålebeskyttelse
af patienter og af
personale
patienter ud fra §975
Beskrive
Udføre basal
og relatere
strålebeskyttelse
anvendelsen
ift af
patient
korrekt
ogstrålebeskyttelse
personale
i omgang med billeddiagnostisk
udstyr af patient, personale og pårørende

Blå Gul

Din praks
Din p
3.1 2.1
n
3.2 2.2
n
3.3 2.3
n

n
n
n

Din praks
Din p
3.1 2.1
n
3.2 2.2
n

n
n

Din praks
Din p
3.1 2.1
n
3.2 2.2
n
3.3 2.3
n
3.3.1 2.4
n
3.4 2.5
n
2.6
3.5
n
3.6
n

n

Forbinde relevante patologiske tilstande til anamnesen/kliniske tegn n
n
Beskrive udvalgte patologiske strukturer og deres relationer til røntgenbill
n
n
n

Din praksis viser, du kan:

Din praks
Din p
Beskrive væsentlige eksponeringsparametre
n Forbinde
Nævne 3relevante
relevantesygeplejeteorier
sygeplejeteoretikere
til klinisk
og deres
praksis
teorier (indenfor kommunikation, omsorg)
3.1 2.1
n n
Forbinde
fagbegreberne
til den
radiografiske billedkvalitet
n Beskrive
Defineregrundlæggende
grundlæggende
begreber
begreberfor
forkommunikation
kommunikation
3.2 2.2
n n
n Udføre
Udføre
situationsbestemt
grundlæggende
kommunikation
kommunikation
med
med
patient
ambulante
og
pårørende
patienter
og
pårørende
3.3
2.3
n n
Skitsere mindst 3 fysiske principper for dannelse af rtg-stråling
n Identificere patienters behov for omsorg og pleje i forbindelse med grundlæggende
Forbinde
egne undersøgelser
til de faglige
standarder
ved grundlæggende
røntgen og CT-undersøgelser
og udføre handlinger
på baggrund
heraf
Beskrive relevante retningslinjer for strålebeskyttelse af patienter og perso
Din Beskrive
praksis viser, du
Din praks
Din
p
ogkan:
relatere anvendelsen af korrekt strålebeskyttelse i omgang
me
n Beskrive
Nævne 3mindst
monofaglige
2 andrekompetencer
faggrupper og
indenfor
deres kompetencer
det tværfaglige
i det
samarbejde
tværfaglige samarbejde
3.1 2.1
n n
udstyr
af
patient,
personale
og
pårørende
n Beskrive
Identificere
egne
egne
opgaver
opgaver
og ansvarsområder
og ansvarsområder
ift radiografi
ift
radiografi
3.2 2.2
n n
Din praksis viser, du kan:

Kommunikation
omsorg/pleje

1.1
1.2
1.3
1.4

Diverse

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1

n
n
n
n

Relatere
Idenficerbehovet
behov for
for ergonomisk
ergonomisk forflytning
forflytning til klinisk praksis
Beskrive
Referere studiemetoder
viden om grundlæggende
til at søge og vurdere
videnskabsteori
empiri og teori
Beskrive
Identificere
viden
og udføre
om relevante
korrekt håndhygiejne
studie- og arbejdsmetoder til at søge og vurdere
empiri
Udføre korrekte
og teorihygiejniske
samt viden
procedure
om argumentationsteori
ift. patienten,apparaturet og hjælpemidler
Beskrive grundlæggende teori om mikrobiologi ift hygiejne

Din praksis viser, du kan:
Forbinde
relevante
sygeplejeteorier til klinisk praksis
Forklare
og definere
begreber
Udføre
rutinemæssige
løsningsprocedurer
Beskrive grundlæggende begreber for kommunikation

2.3
3.3 2.4
n
2.4.1
3.3.1 n
3.4 2.5
n

n
n
n
n

3.5
n
3.5.1 n
V
F
K

Udføre situationsbestemt kommunikation med ambulante patienter og pårø

Din praksis viser, du kan:
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Beskrive mindst 2 andre faggrupper og deres kompetencer i det tværfaglig
Beskrive egne opgaver og ansvarsområder ift radiografi
Relatere behovet for ergonomisk forflytning til klinisk praksis

1. Semester

Forståelse

Forståelse
Færdigheder
Relationel
Relationel
Unistrukturel

Rød
Læringsmål
Anatomi

Gul

Din praksis viser, du kan:

Identificere
viden
relevante
om knogler
anatomi
ogtil
fremspring
grundlæggende
i det perifære
radiografi
skelet.
Din Relatere
praksis
viser,
du
kan:
Relatere
Identificereanatomiske
anatomiske strukturer
strukturer
til udvalgte
til udvalgte
røntgenbilleder
røntgenbilleder

1.1
1.2
1.3
1.3.1

n
n
n
n

Din pr
2.1
2.2
2.3

Forklare
Nævne kroppens
årsag mellem
vitalepuls
organer
og blodtryk
og funktioner
og kroppens
og definere
funktioner
og blodtryk
Relatere
viden
om
anatomi
til puls
grundlæggende
radiografi
Identificere og vurdere kroppens vitale funktioner samt udføre førstehjælp
Relatere anatomiske strukturer til udvalgte røntgenbilleder

Forklare årsag mellem puls og blodtryk og kroppens funktioner

Din praksis viser, du kan:
Patologi

Teknik
Strålehygiejne

1.1
1.2

n Relatere
Nævne 3 relevante
viden om
patologiske
relevante
tilstande
patologiske
ift et udvalgt
tilstande
område
til grundlæggende
indenfor grundlæggende
radiografi
radiografi
n Forklare
Identificere
og relatere
og forklare
patologiske
udvalgte
tilstande
patologiske
i forhold til strukturer
normal anatomi
og på
relatere
røntgenbilleder
til

røntgenbilleder

Din praksis
praksis viser,viser,
du kan: du kan:
Din

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

n
n
n
n
n
n

Grøn

Relatere
Opremsevæsentlige
de 3 eksponeringsparametre
eksponeringsparametre til billedkvaliteten
Forklare
Identificere
effekten
fagbegreber
afførnævnte
der har
begreber
indvirkning
ift billedkvaliteten
på den radiografiske billedkvalitet
Forklare
Refereredannelsen
mindst 3 fysiske
af røntgenstråling
principper for
og dennes
dannelse
forhold
af rtg-stråling
til strålehygiejne
Forklare
Udføre undersøgelser
viden om iudvalgt
forhold til
basalfaglige
ogstandarder
professionsspecifik
ved grundlæggende
teknologi
rtg.-us.
i klinisk praksis
Forklare
Definere aldersgrænser
viden om vurdering
og andre retningslinjer
af røntgenbilleder
for strålebeskyttelse
i forhold af
tilpatienter
faglige ud fra §975
standarder
Udføre basal strålebeskyttelse
ved grundlæggende
ift patient
røntgenundersøgelser
og personale
Relatere relevante strålehygiejniske principper til radiografisk praksis.

n
4.1
n
4.2
n
4.3

Din pr
2.1
2.2

n
4.1
n
4.2

Din pr
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

n
4.1-3

Relatere viden om relevante patologiske tilstande til grundlægg
n
4.4

n
Forklare og relatere patologiske tilstande i forhold til normal anatomi på
rø
n
4.5-6
n
n

Forklare viden om strålebiologi og strålebeskyttelse af patienter, pårørende og
samarbejdspartnere

Din praksis viser, du kan:

Din pr
Relatere væsentlige eksponeringsparametre til billedkvaliteten
Drage
Nævneparalleller
3 relevante
forsygeplejeteoretikere
de relevante kommunikationsformer
og deres teorier (indenfor
til kliniskkommunikation,
omsorg)
2.1 n
4.1
Forklare
effekten
afførnævnte
begreber
iftpraksis.
billedkvaliteten
Forklare
Definere grundlæggende
viden
om behovsteori,
begreber
foromsorgstænkning
kommunikation
og grundlæggende
kommunikation
2.2 n
Analysere
Udføre grundlæggende
situationsbestemt
kommunikation
kommunikation
med ipatient
mødet og
med
pårørende
patienter
2.3 n
4.3
Forklare
dannelsen
af røntgenstråling
og og
dennes forhold til strålehygiejne

Din praksis viser, du kan:
Kommunikation
omsorg/pleje

Diverse

1.1
1.2
1.3
1.4

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1

n
n
n
n pårørende
Identificere patienters behov for omsorg og pleje i forbindelse med grundlæggende

Forklare
viden omogudvalgt
basalog professionsspecifik
teknolo
røntgen og CT-undersøgelser
udføre handlinger
på baggrund
heraf
Forklare viden om vurdering af røntgenbilleder i forhold til fag
Dinstandarder
praksis viser, du kan:ved grundlæggende røntgenundersøgelser
Din pr
n
n
n
n
n
n

Anvende
Nævne 3 og
monofaglige
argumentere
kompetencer
for mono og
indenfor
tværfagligt
det tværfaglige
samarbejdesamarbejde
2.1 n
4.1
Relatere
relevante
strålehygiejniske
principperopgaver
til radiografisk praksis.
Forklare
Identificereviden
egne
opgaver
om og reflektere
og ansvarsområder
over egen
ift radiografi
professionsudøvelse,
2.2 n
4.2

og
Idenficer
ansvarsområder,
behov for
ergonomisk
i forhold
forflytning
tilstrålebiologi
grundlæggende radiografi
2.3 n
4.2.1
Forklare
viden
om
og strålebeskyttelse af patiente
Forklare
Referere studiemetoder
viden om ergonomi
til at søge og
og vurdere
dens betydning
empiri og teori
for forflytning,
2.4 n
samarbejdspartnere
arbejdsteknik
Identificere og udføre
og arbejdsmiljø
korrekt håndhygiejne
2.4.1 n
4.3

Anvende
Udføre korrekte
forflytningsteknik
hygiejniske procedure ift. patienten,apparaturet og hjælpemidler
Anvende grundlæggende videnskabsteori samt relevante studie- og arbejdsmetoder,
til at søge og vurdere empiri og teori i forbindelse med skriftlig formidling
Forklare mikrobiologi som grundlag for hygiejne og patologi
principper
Din Anvende
praksishygiejniske
viser, du
kan: i forhold til menneske og teknologi

2.5

4.4
n
4.5

Drage
paralleller
Identificere
forskelle for de relevante kommunikationsformer til klinisk praksi

Kombinere begreber
Forklare
viden om behovsteori, omsorgstænkning og grundlæg
Analysere og bevise

Analysere situationsbestemt kommunikation i mødet med patienter og
pårørende

Din praksis viser, du kan:
Anvende og argumentere for mono og tværfagligt samarbejde

Forklare viden om og reflektere over egen professionsudøvelse,
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og ansvarsområder, i forhold til grundlæggende
radiografi

Dybdeforståelse

1. Semester

Dybdeforståelse
Færdigheder
Abstrakt
Abstrakt
Unistrukturel

Rød
Læringsmål
Anatomi

Patologi

Gul

Din
Dinpraksis
praksisviser,
viser,du
dukan:
kan:

Din praksis viser, du kan:

1.1
1.2
1.3
1.3.1

1.1
1.2

n
n
n
n

Reflektere
Identificere
over
relevante
viden om
knogler
anatomi
og fremspring
til den grundlæggende
i det perifære
radiografi
skelet.
Reflektere
Identificere
over
anatomiske
anatomiske
strukturer
strukturer
til udvalgte
på tilfældige
røntgenbilleder
røntgenbilleder
Vurdere
Nævne kroppens
puls og blodtryk
vitale organer og funktioner og definere puls og blodtryk

Din p
2.1
2.2
2.3

Reflektere over viden om anatomi til den grundlæggende radiografi
Identificere og vurdere kroppens vitale funktioner samt udføre førstehjælp
Reflektere over anatomiske strukturer på tilfældige røntgenbilleder
Vurdere
puls
og blodtryk
Din
Dinpraksis
praksisviser,
viser,du
dukan:
kan:
n Reflekter
Nævne 3 over
relevante
sjældne/ukendte
patologiske patologiske
tilstande ift tilstande
et udvalgti grundlæggende
område indenforradiografi
grundlæggende radiografi
n Reflektere
Identificere
og vurdere
og forklare
valget udvalgte
af modalitetpatologiske
udfra relevant
strukturer
patologi. og relatere til

røntgenbilleder

2.1
2.2

Din
viser,
Din
Dinpraksis
praksis
praksisviser,
viser,
du
dukan:
kan:du kan:
Teknik
Strålehygiejne

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

n
n
n
n
n
n

Din p
n
n

Din p

Vurdere
Opremse de
undersøgelsesresultater
3 eksponeringsparametre i forhold til faglige standarder ved grundlæggende rtg-us. 2.1
Reflekter
over sjældne/ukendte
patologiske
tilstande i grundlæggende
Anvende
Identificereafdelingens
fagbegreber
teknologi
der har indvirkning
i forhold
på til
denudførelse
radiografiske
af grundlæggende
billedkvalitet
2.2
røntgenReferere
mindst
og
CTundersøgelser
3
fysiske
principper
for
dannelse
af
rtg-stråling
2.3
Reflektere
og
vurdere
valget
af
modalitet
udfra
relevant
patologi.
Vurdere
Udføre undersøgelser
og anvendei forhold
viden om
til faglige
strålebiologi
standarder
ogved
strålebeskyttelse
grundlæggende rtg.-us.
i omgang med billeddannende2.4
udstyr,
Definerei aldersgrænser
forhold til patient-,
og andre pårørenderetningslinjer og
for personalesikkerhed
strålebeskyttelse af patienter ud fra §975
2.5
Udføre basal strålebeskyttelse ift patient og personale

n
n
n

2.6

n

radio
n
n
n
n
n

Din praksis viser, du kan:

Din p
Vurdere undersøgelsesresultater i forhold til faglige standarder
Selvstændigt
Nævne
3
relevante
igangsætte,
sygeplejeteoretikere
vedligeholde
og
deres
og
afslutte
teorier
(indenfor
kommunikative
kommunikation,
forløb
omsorg)
med
patienter
i
klinisk
2.1
n
Anvende
afdelingens teknologi i forhold til udførelse af grundlæ
praksis
Definere grundlæggende begreber for kommunikation
2.2 n
Kommunikere
Udføre grundlæggende
situationsbestemt
kommunikationi mødet
med patient
medogpatienter
pårørendeog pårørende
2.3 n
røntgenog
CTundersøgelser
Identificere patienters behov for omsorg og pleje i forbindelse med grundlæggende
Vurdere
og anvende
viden
om strålebiologi
røntgen og CT-undersøgelser
og udføre
handlinger
på baggrund heraf og strålebeskyttelse
udstyr, i forhold til patient-, pårørende- og personalesikkerhed

Din
Dinpraksis
praksisviser,
viser,du
dukan:
kan:
Kommunikation
omsorg/pleje

1.1
1.2
1.3
1.4

Diverse

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1

n
n
n
n

Din
Dinpraksis
praksisviser,
viser,du
dukan:
kan:
n
n
n
n
n
n

Forståelse
Nævne 3 monofaglige
for mono-kompetencer
og tværprofessionelt
indenfor det tværfaglige
samarbejde
samarbejde
Reflektere
Identificere egne
overopgaver
egen professionsudøvelse,
og ansvarsområder ift radiografi
opgaver og ansvarsområder, i forhold til rtg.-us.
Tage
Idenficer
initiativ
behovtil
forog
ergonomisk
indgå i monoforflytning
og tværprofessionelt samarbejde
forhold
Referere til
studiemetoder
grundlæggende
til at søge
radiografi
og vurdere empiri og teori
Vurdere
Identificere
behovet
og udføre
for korrekt
de ergonomiske
håndhygiejne
principper i ukendte situationer
Opsøge
Udføre korrekte
og udvikle
hygiejniske
viden procedure
og færdigheder
ift. patienten,apparaturet
der er relevantogfor
hjælpemidler
egen læring
Vurdering af hygiejniske principper i forhold til sterilteknik på afdelingen

Din p
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1

n
n
n
n
n

2.5

n

Din praksis viser, du kan:

Selvstændigt
igangsætte, vedligeholde og afslutte kommunikativ
Opstille teorier og hypoteser
Bevise og generalisere
praksis
Reflektere
Kommunikere
situationsbestemt i mødet med patienter og pårø

Din praksis viser, du kan:
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Forståelse for mono- og tværprofessionelt samarbejde
Reflektere over egen professionsudøvelse, opgaver og ansvarsom
Tage initiativ til og indgå i mono- og tværprofessionelt samarbe

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

GENERALFORSAMLINGER
DAGSORDEN

HUSK at vi i foråret 2018 afholder generalforsamlinger i alle vores 5 regioner. Der vil komme mere om
dette samt en udførlig dagsorden og tidsplan for
hver enkel region i vores første nummer i 2018.
Såfremt du ønsker at stille op til formandsposten i
din region er der følgende deadlines:

Radiograf Rådets love siger i § 13 stk. 3:
Dagsorden udsendes til regionens medlemmer 2 uger
før afholdelse og skal indeholde følgende punkter:
•	Valg af dirigent og referent
•	Beretning
•	Fremlæggelse af regionens regnskab
•	Indkomne forslag
•	Valg af regionsformand
•	Valg af næstformand /næstformænd
•	Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer
•	Valg af suppleanter til regionsbestyrelsen
•	Valg af delegerede, jvf. § 15, stk. 6
•	Valg af suppleanter for delegerede
•	Eventuelt

S Y D D A N M A R K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. februar
M I D TJ Y L L A N D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. februar
N O R D J Y L L A N D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. februar
H O V E D S TA D E N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. februar
S J Æ L L A N D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20. februar
Meddelelse om opstilling sendes til
kontakt@radiograf.dk

AKTIVITETSK ALENDER FOR REGIONERNE
DATO

SENEST
TILMELDING

TEMA

STED

ARRANGØR

YDERLIGERE
INFORMATION

PRIS

6. marts

27. februar

Regionsgeneralforsamling

Kolding Sygehus,
Lokale: Storebælt,
Skovvangen 2-8,
6000 Kolding

Region Syddanmark

larsjensen@
radiograf.dk

gratis

Region Midtjylland

chrithis@rm.dk

gratis

7. marts

28. februar

Regionsgeneralforsamling

Palle Juhl Auditoriet,
Bygning 10, Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade 44, Aarhus C

8.marts

1. marts

Regionsgeneralforsamling

på UCN, Selma
Lagerløfs vej 2,
9220 Aalborg Ø

Region Nordjylland

skt@rn.dk

gratis

12. marts

2. marts

Regionsgeneralforsamling

Valby Kulturhus,
Valgårdsvej 8, 2500
Valby

Region
Hovedstaden

gladys.geertsen@
gmail.com

gratis

13. marts

6. marts

Regionsgeneralforsamling

Næstved sygehus,
Ringstedgade, Hovedindgangen 15. etage

Region Sjælland

kshi@
regionsjaelland.dk

gratis

15. marts

5. marts

Temaeftermiddag med
beskrivende radiografer

Radiograf Rådets
lokaler

Region
Hovedstaden

gladys.geertsen@
gmail.com

gratis

10. maj

Oplyses
senere

Eventyrløbet

Odense Stadion

Region
Syddanmark

larsjensen@
radiograf.dk

Oplyses
senere

23. maj

20. april

Den nye
persondataforordning

Radiograf Rådets
lokaler

Region
Hovedstaden

gladys.geertsen@
gmail.com

gratis

6. juni

14. maj

Temaeftermiddag
Forandringer
– hvad gør de ved os?

Radiograf Rådets
lokaler

Region
Hovedstaden

gladys.geertsen@
gmail.com

gratis

5. september

27. august

En vandring langs
den byvold der
omkransede KBH

København,
mødested
Vandkunsten

Region
Hovedstaden

gladys.geertsen@
gmail.com. *

gratis

* Det er muligt at tilmelde en ledsager til dette arrangement
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STUDIESIDEN
http://www.radiograf.dk/studerende/

K ÆRE
R ADIOGR AFSTUDERENDE
Så går vi ind i 2018!
Vi håber at det bliver et godt år, med
masser af læring og masser af sjov.
Nogle af os fra RSD’s bestyrelse skal med
på ECR, og håber på at møde nogen af jer
i Wien.
Hvis i har nogle bud på ting vi i RSD’s
bestyrelse evt. kan prøve at tage sig af i
2018, må i meget gerne skrive det i en besked enten på Facebook under siden: RSD
– Radiograf studerende i Danmark, eller
på mail: rad.stud.dk@gmail.com

R

DEN 8. NOVEMBER

Den 8. November drog RSD’s bestyrelse traditionen tro udenfor, og
reklamerede for Radiografiens dag.
Dette blev g jort i de tre skolers
byer, med hjælp fra andre radiografstuderende, hvor der blev delt
bolsjer og brochurer ud, for at informere om Wilhelm Conrad Rönt-

?
VI MANGLER KUN ÉN
REPRÆSENTANT I RSD!
RSD er så heldige at Christina Madsen fra Metropol er
kommet med i RSD’s bestyrelse. Dette er vi rigtig glade
for og vi glæder os til hendes input!
Dog mangler vi stadigvæk en repræsentant fra UCL.
Kunne dette være dig? Så må du meget gerne kontakte
os på Facebook eller på rad.stud.dk@gmail.com
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AFIENS D
R
G
O
I
AG
AD
gens opdagelse af visse stoffer
der udsender elektromagnetiske
stråling som kan bruges til at se
ind i menneskets krop.
Det var en super oplevelse, hvor
man fik mødt og snakket med folk,
der havde haft glæde af radiografer og røntgenbilleder.

UDVIDET KONCEPT PÅ
SNART-FÆRDIG MØDER
De seneste mange år har Radiograf Rådet og DSA afholdt Snart-færdig møder for studerende på 7. semester. Det gør vi selvfølgelig også i år. Og som noget nyt
vil jeres kommende pensionskasse, PKA også være med
til at fortælle lidt om sig selv. Møderne ligger således:
Metropol, 4. januar 2018 kl. 12-15 i Radiograf Rådet,
H.C. Ørstedsvej 70 2.tv. 1879 Frederiksberg
UCN, 5. januar 2018 kl. 12-15 på UCN,
Selma Lagerløfs Vej 2, Ålborg, lokale 1.2.110
UCL, 8. januar 2018 kl. 12-15 på UCL,
Niels Bohrs Alle 1, 5230 Odense M
Alle møder er fra kl. 12 – 15, og der vil være lidt frokost
til at begynde med samt kaffe og kage.
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KURSUSKALENDER

2018

Dato

Seneste
tilmelding

Tema

Sted

Arrangør

Information og tilmelding

Pris

16-17/1 2018

15/12 2017

Basis MR kursus

Oluf Palmes Alle 26 Århus

Region Midtjylland

www.rm.plan2learn.dk

2886 kr (2709 kr
for ansatte i
Region Midt)

24-26/1 2018

se link

Billeddiagnostisk
Årsmøde 2018

Odeon, Odense

Radiograf Rådet, DRS,
DUDS og DSKFNM

www.drs-aarsmoede.dk

se link

30-31/1 2018

10/11 2017

MR-sikkerhed

Scandic, København

Siemens Healthiness

www.healthcare.siemens.
dk

se link

7-9/2 2018

først til mølle

Angiografiog intervensjon

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK

28/2-4/3 2018

se hjemmeside

ECR 2018

Wien

EFRS/ESR

www.myesr.org

se hjemmeside

21-22/3 2018

se link

Digital Radiografi
- teknik og
billedbehandling

Oluf Palmes Alle 26 Århus

Region Midtjylland

www.rm.plan2learn.dk

3340kr (3154 kr
for ansatte i
Region Midt)

9-11/4 2018

se link

Avanceret CT

Oluf Palmes Alle 26 Århus

Region MIdtjylland

www.rm.plan2learn.dk

4049kr (3783kr
for ansatte i
RegionMidt)

2+19/4 2018

på vej

Kommunikation
og Feedback for
stråleterapi

H.C. Ørstedsvej 70 2tv.
1873 Frederiksberg

Radiograf Kurser

www.RadiografKurser.dk

på vej

12-15/4 2018

se link

20th ISRRT
World Congress

Port of Spain
Trinidad-Tobago

ISRRT

https://www.isrrt2018.
org.tt/

se link

25-27/4 2018

Først til mølle

Skjelettundersøkelser

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK

30/4+7/5 2018

på vej

Kommunikation og
Feedback for kliniske
vejledere

H.C. Ørstedsvej 70 2tv. 1873
Frederiksberg

Radiograf Kurser

www.RadiografKurser.dk

på vej

7-8/5 2018
Modul 1
31/5-1/6 2018
Modul 2

6/4 2018

Avanceret MR

Oluf Palmes Alle 26 Århus

Region MIdtjylland

www.rm.plan2learn.dk

5608 kr (5272 kr
ansatte i Region
Midt)

14-18/5 2018

Først til mølle

MR kursus 1

CABINN Scandinavia,
Vodroffsvej 55,
1900 Frederiksberg C

MR Center,
Herlev Hospital

www.radiografkurser.dk

500 kr (750 kr ikke
medlemmer)

14-15/5 2018

9/4 2018

CT-strålebeskyttelse
Nuklearmedicin

University College
Lillebaelt, Odense

Radiograf Kurser/DBio

www.radiografkurser.dk

3850 kr ( 4850 kr
ikke medlemmer af
DBio og Radiograf
Rådet)

22-25/5 2018

først til mølle

MRI in Practice

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

9700 NOK

30/5-1/6 2018

først til mølle

CT-undersøkelser

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK

4-7/6 2018

15/4 2018

RIS-PACS Advanced

H.C. Ørstedsvej 70 2tv.
1873 Frederiksberg

Radiograf Kurser/Norsk
Radiografforbund

www.radiografkurser.dk

16990 dkr (18990
ikke medlemmer)

7-8/6 2018

se hjemmeside

DFIR Årsmøde

Sinatur, Nyborg

Radiograf Kurser/DfiR

www.dfir.dk

på vej

13/6 2018

20/5 2018

Årsmøde for Kvalitetskoordinatorer

Odin Havnepark, Odense

Radiograf Kurser

www.radiografkurser.dk

500 kr (750 kr ikke
medlemmer)

23-25/8 2018

se link

European Congress of
Medical Physics 2018

København

ECMP

www.ecmp2018.org

se link

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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R E GIO N H O V E D S TA D E N
UNDERVISNING MED BESKRIVENDE RADIOGRAF
Radiografien set ud fra den beskrivende radiograf perspektiv.
Torsdag den 15. marts 16.30 – 19.30
Radiograf Rådets lokaler H.C. Ørstedsvej 70
1879 Frederiksberg C

INDHOLD:

Oplægsholder:
Beskrivende radiografer Kristine Hansen og Mette Schumann

17.00 – 19.30
Velkomst ved regionsformand

Indlægget er relevant for alle radiografer der ønsker at udvikle
sig indenfor radiografien.

Præsentation ved Mette Schumann og Kristine Hansen
Beskrivelse af røntgenundersøgelser - patologi og positionering
Spørgsmål

Alle studerende og nyuddannede er velkomne.
Er du ikke medlem kan du melde dig ind på dagen

16.30 – 17.00
Kaffe/te og kage

18.00 – 18.30
Pause med sandwich

Tilmeldingsfrist:
senest mandag den 5. marts
Kontaktinfo/tilmelding:
gladys.geertsen@gmail.com

KURSUS I KOMMUNIK ATION/FEEDBACKMODEL
København • Radiograf Rådet • H. C. Ørstedsvej 70 2. th • 1879 Frederiksberg C
Målgrupper: kliniske vejledere og/eller ansatte i stråleterapien
Kurset er et interaktivt kommunikationstræningsforløb bestående af:2 kursusdage med ca. en uges mellemrum og med egen
træning i klinikken mellem de to kursusdage, samt udarbejdelse af
egen kommunikativ udfordring (praksisfortælling).

Der arbejdes begge dage med fokus på samspillet mellem teori/
træning og den kliniske praksis.

Indhold 1. kursusdag:
•	Kommunikationsforståelse
•	Hvordan vil patienten gerne mødes?
•	Hvad er en professionel samtale?
•	Perspektivforståelse
•	Feedback som dialogisk læringsproces
•	Øvelser

Dato klinisk vejledere: 12. og 19. april 2018

Indhold 2. kursusdag (MAX 9 DELTAGERE):
•	Træning i situationer fra egen kliniske praksis
•	Simulation af den professionelle samtale
•	Refleksion over temaer i samtalerne
•	Refleksion og egen handleplan til brug i den klinisk praksis
•	Hvordan mødes patienten?
•	Hvordan gives feedback?

Kr 3.375 (andre)

Undervisere: Birte Plougholt, MMD, Sygeplejerske
samt Skuespiller Christine La Cour

Dato stråleterapi: 30. april og 7. maj 2018
Hvor: Radiograf Rådet, H.C. Ørstedsvej 70 2tv. 1879 Frederiksberg C
Introduktionspris hele forløbet:
kr 2.250 for (medlemmer af forhandlingsberettiget organisation)

Flere oplysninger på
www.radiografkurser.dk
eller kontakt fagchef Claus Brix
claus@radiograf.dk
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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:

Region Syddanmark:

FORMAND

REGIONSFORMAND

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

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

NÆSTFORMAND

Johnny Jensen
T: 4042 4535
E: johnny@dsa-net.dk

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

Lederne:

Region Midtjylland:

LEDELSESREPRÆSENTANT

REGIONSFORMAND

Jakob Westergaard Poulsen
T: 2344 0255
E: Jakob.Westergaard.
Poulsen@regionh.dk

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

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

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

Eva Holst
T: 5126 7919
E: jaeh@post.tele.dk

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

RSD’s (Studerendes) repræsentant:
FORMAND FOR RSD

FAGCHEF

Kathrine Marie Erenskjold
T: 3058 3052
E: ke@vme.dk

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

Radiograf Rådets Kontor:
FAGLIGE KONSULENTER

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

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

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

KOMMUNIKATIONSKONSULENT
Michael Dreyer
T: 3537 4339
M: 4236 7292
E: michael@radiograf.dk

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