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DEL DIN LØN
Tal højt om din løn. Det kan skabe større
ligeløn mellem kønnene. Sådan lød
opfordringen fra 38 fagforbund i
anledning af Kvindernes Internationale
Kampdag den 8. marts.
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RÖNTGENSJUKSKÖTERSKA
I SVERIGE
En 20 minutters togtur over vandet, og
pludselig er verden en hel anden. Velkommen til Sverige, og det svenske sundhedssystem. Mød dine radiograf-kollegaer på
den anden side af sundet.

22

ECR 2018 - KONGRESSEN FOR
DE FÅ ELLER FOR ALLE?
Sidste år blev samarbejdet mellem Radiologerne og Radiograferne meget synligt
og slået stort op, men hvordan blev det
modtaget herhjemme og hvordan ser
fremtiden ud for denne store velsmurte
kongresmaskine.

NORDISK MØDE
Der blev den 28. februar 2018 afholdt Nordisk Møde i Wien, hvor der blev drøftet Nordisk Kongres og beskrivende radiografer.

KLS PurePrint A/S – trykt CO2 neutralt

DEADLINES

18

Det første, ud af tre hold beskrivende
radiografer, er netop blevet færdige.
Uddannelsen startede i feb. 2016.
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Radiograf Rådets konsulenter får ofte
spørgsmål fra ledere og basisradiografer
om, hvad en sygemeldt ansat må og
ikke må under sygdom.

26
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HISTORIENS
VINGESUS?
Det er ikke fordi jeg
synes det er fedt, at
forhandlingerne er
brudt sammen!

mærkes. Det er sådan set idéen med det
hele. At prisen minimeres for vores medlemmer med størst mulig effekt. Tak for
rosen. Arbejdsgivernes modsvar med et
hurtigt og massivt lockoutvarsel gyder jo

Det er heller ikke fordi, jeg synes det er
fedt, at der er udsigt til en mulig storkonflikt i Danmark!
Ej heller synes jeg det er fedt, at det
går ud over den almindelige borger i
Danmark.
Men vi har to muligheder.
Den ene er at finde os i den tilgang arbejdsgiverne har til os og de opgaver, vi
leverer. Dedikeret og på et højt fagligt
niveau - hver dag, døgnet rundt, året
rundt. Og finder vi os i den tilgang, så
accepterer vi også forringelser og så små
lønstigninger, at de ikke ikke vil sikre en
reallønsudvikling for os.

VORES STREJKEVARSEL ER MÅLRETTET MOD DE
OMRÅDER, HVOR
DET KAN MÆRKES.
DET ER SÅDAN SET
IDÉEN MED DET
HELE.

Den anden mulighed er at kæmpe kampen, med de ulemper, der er for Danmarks borgere og ikke mindst for os selv.
For jeg er fuldstændig klar på, at de der
betaler den højeste pris for en storkonflikt, er os selv.

ikke just olie på vandene. Det er ikke tilbageholdenhed, der præger deres reaktion.

Jo, Sophie Løhde. Vores strejkevarsel er
målrettet mod de områder, hvor det kan

Vi ønsker stadfæstet en frokostpause
som vi allerede har på statens område.

Rent indholdsmæssigt, så er det svært
at forstå, hvorfor vores krav ikke kan
honoreres.

Og ministeren siger, at de nærmest ikke
kunne drømme om at røre ved den. Er
det svært?
Vi ønsker at lærerne får en arbejdstidsaftale, vi husker alle det kuplignende
indgreb i 2013. Og KL’s chefforhandler
indrømmer, at de har holdt hårdt for. Er
det svært?
Vi ønsker en reallønsudvikling svarende
til den private sektors, og selv Lars Løkke
anerkender, at det er et rimeligt krav. Er
det svært?
Det burde det da ikke være, men da det
åbenbart ikke kan lade sig gøre – eller da
der åbenbart ikke er vilje til, at det kan
lade sig gøre, hverken i gode eller dårlige
tider, så må vi kæmpe.
Og det er her, der trods alt kommer lidt
begejstring ind i billedet. Begejstring
over at vi formår at stå sammen på tværs
af hovedorganisationer, og hvad enten
vi er ansat i stat, region eller kommune.
Som et fornyet eksempel på fortidens
storhed, der kommer til at række ind i
fremtiden.
God kamp.
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KORT NYT
REGIONSGENERALFORSAMLINGER
Der har i perioden 6. – 13. marts været generalforsamlinger rundt om i landet. Her er en liste over de valgte formænd,
næstformænd og regionsbestyrelsesmedlemmer.

Region Syddanmark
– den 6. marts

Region Midtjylland
– den 7. marts

Region Nordjylland
– den 8. marts

Region Hovedstaden
– den 12. marts

Region Sjælland
– den 13. marts

LARS JENSEN blev
genvalgt som formand og Johnny
Jensen som næstformand. Til regionsbestyrelsen blev
Shady Khalil, Sanne
Jensen, Janni Jensen
Kristoffer NabeNielsen og Michael
Futtrup valgt.

CHRISTINA THISTEDHØEG blev genvalgt
som formand og
Charlotte Boye som
næstformand. Til
bestyrelsen blev Ditte
Nielsen, Jørgen Brath,
Birgit Balle, Lise Bro
og Christina Bendtsen
valgt.

SUSANNE THOMSEN
blev genvalgt som
formand og Johan
Tandrup Kensler
som næstformand.
Til bestyrelsen blev
Anders Pedersen,
Joanna Strozik, Jan
Rune Sørensen,
Kristine Christensen
og Marianne Madsen
valgt.

ANETTE ROSENKLINT blev valgt til
formand og Stinne
Feddersen og Omar
Muharemovic som
hhv. 1. og 2. næstformand. Alle formandsposter var nyvalg. Til
bestyrelsen blev Lea
Sass, Kristine Hansen,
Søren Brogaard, Maia
Ørstrup og Omar
Muharemovic valgt.

KIT SIEBKEN HEINZE
blev genvalgt som
formand og Peter
Butty som næstformand. Til bestyrelsen blev Jeppe
Christensen, Jane
Brusen Vittenbach,
Charlotte Simony
Pedersen, Helle
Hegelund og Nadja
Christensen valgt.

Vi ønsker alle – både genvalgte og nyvalgte til lykke med valgene. Vi takker alle deltagerne for opbakningen, og håber at se
jer til fremtidige arrangementer i Radiograf Rådet.

EN RETTELSE

Der har sneget sig en fejl ind i annoncen for Eventyrløbet i sidste nummer. I annoncen var det
angivet der er koncert med TV2 efter løbet. Koncerten med TV2 var i 2017. Det har ikke været muligt at finde oplysninger om hvem der spiller i 2018.
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BONUSFORDELE
MED SUND FORNUFT
Som medlem af Radiograf Rådet har du
mulighed for at blive til at få et Forbrugsforeningskort og det er sund fornuft. Ved
at bruge betalingskortet og optjener du
bonus hver gang, det overhovedet er
muligt. Uanset om det er til mobiltelefoni,
brændstof til bilen, smykker eller rejser er
der mulighed for at optjene bonus.

1
2
3

Du kan optjene bonus i flere end
4.600 forretninger over hele landet

4

Hent Forbrugsforeningens app til
iPhone og Android – så kan du altid
finde bonus på farten

5
6
7
8
9

Mere end 300 af dem er webshops,
som har åbent alle dage - hele døgnet
Du kan få bonus på stort set alting – i
mere end 140 brancher

KLAGESAGER?
Har du oplevet at få en klagesag på halsen? Det er
der ifølge vores oplysninger flere og flere der gør.
Som medlem af Radiograf Rådet kan du få professionel hjælp, hvis du bliver involveret i en klagesag eller
tilsynssag. I første omgang får du hjælp til udarbejdelse
af en partshøring. Skulle det blive nødvendigt har vi også,
gennem vores samarbejdsaftale med DSR, mulighed for at
yde juridisk og retslig bistand.
Så tøv ikke. Henvend dig, hvis du får en patientklage.

UIDENTIFICEREDE
ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER
Det er ikke altid lige let for Radiograf Rådets
sekretariat at finde ud af hvornår der udpeges nye
arbejdsmiljørepræsentanter. Så hvis du har kendskab

Når du betaler via Betalingsservice,
er der hverken renter eller gebyr
På Mit FBF kan du altid få det fulde
overblik over bonus og rådighedsbeløb – lige når det passer dig
Med Ratekøb kan du låne op til kr.
40.000,- og få bonus på det hele
På Mit FBF kan du forhøje dit kreditmaksimum, lige når du har brug for det
Søg om et Husstandskort så går I
aldrig glip af bonus, selv om I handler
hver for sig

10

Bonus på alt i forretningen – også
på tilbud!

Gå ind på
www.forbrugsforeningen.dk
for at læs mere eller melde dig ind.

til en nyligt udpeget en af slagsen, eller hvis du er
arbejdsmiljørepræsentant og endnu ikke har hørt fra os,
så må du meget gerne sende os en underrettende e-mail

HAR DU PENSION HOS PKA?
- SÅ LÆS LIGE HER
PKA’s indberetning til SKAT har desværre ikke været helt
korrekt. Det kan betyde, at der måske er fejl i din årsopgørelse for 2017, og derfor kan resultatet – det beløb, du
enten skal betale eller have tilbage – være forkert.
PKA har sendt de korrekte tal til SKAT og forventer, at du
får/har fået en ny årsopgørelse i din skattemappe. PKA
beklager meget de gener, fejlen evt. giver dig.
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#DelDinLøn

DEL DI
Tal højt om din løn. Det kan skabe større ligeløn mellem kønnene. Sådan lød opfordringen
fra 38 fagforbund i anledning af Kvindernes
Internationale Kampdag den 8. marts

Af Troels Jeppesen

Der er ikke ligestilling mellem
mænd og kvinder i Danmark – i
hvert fald ikke når vi skæver til lønsedlerne. Og det er ikke kun inden
for fagene, nej udfordringen er
større når vi kikker på tværs af fag
og sammenligner imellem uddannelseslængde.
Ifølge tal fra Danmarks Statistik
tjener kvinder i gennemsnit 13,2
procent mindre end mænd. Og selv
når mænd og kvinder har lige lange
uddannelser, tjener mændene både
10, 20 og op mod 30 procent mere
i løn end kvinderne – og det kan
ikke tillægges en undskyldning om
kvinders længere barselstid eller
nedsat tid.
Derfor lancerede organisationerne
facebooksiden #DelDinLøn og en
tilhørende hjemmeside, som led
i kampagnen, for at skabe mere
debat om lønåbenhed og viden om
emnet.
Med hashtagget #DelDinLøn slår de
på tromme for, at øget lønåbenhed
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er vejen til en mere lige løn. Medarbejdere i alle fag opfordres til at
bruge hashtagget på sociale medier, når de fortæller, hvor meget
de tjener, eller debatterer erfaringer med ligeløn og lønåbenhed.
Formålet er at skabe en anden
kultur og at bryde tabuet, så vi
bliver bedre til at tale mere åbent
om løn på arbejdspladsen og på
tværs af fag.

PÅ KAMPAGNEDELEN.
På selve kampdagen var der først
en konference på Christiansborg
under temaet ”Lønåbenhed – er
det vejen til ligeløn?”, hvor de 38
organisationer lancererede en ny
rapport om udenlandske erfaringer
med lovgivning om lønåbenhed
lavet af VIVE.
Senere havde de inviteret alle interesserede til et åbent arrangement
om lønåbenhed og ligeløn, med
overskriften ”Lønåbenhed - vejen
til ligeløn?” i Den Sorte Diamant i
København.

85

KRONER

N LØN
100
KRONER

LØNFORSKELLE I KRONER
MARTS 2018 | RADIOGRAFEN | 7

FORSTÅ KONFLI
PÅ FEM MINUTTE
Kort om hvad der er op og ned i de sammenbrudte forhandlinger.

Derfor vil vi have del i opsvinget. Vi har
allerede i tre omgange taget medansvar og accepteret kriseoverenskomster.

EN LØSNING FOR ALLE
Samtlige 750.000 offentligt ansatte
nærmer sig en konflikt. Situationen er
helt anderledes end ved storkonflikten i 2008, fordi blandt andre lærere,
pædagoger, præster, soldater, socialrrådgivere og renovationsarbejdere står
sammen og kræver #EnLøsningForAlle.
Budskabet er, at samfundet skal betale
en ordentlig løn til de, der løser
velfærdsopgaverne.

OFFENTLIGT ANSATTE VIL
HAVE DEL I OPSVINGET
Som offentligt ansatte vil vi
have sikret og forbedret
vores realløn – det vil
sige vores købekraft.
Regeringen skriver i
sin Økonomiske Redegørelse fra december
2017, at vi er på vej ind i
en højkonjunktur, der kan
vare i flere år. Der har ikke i
de seneste 26 år været så
mange mennesker i arbejde,
og tallet forventes at stige.
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Det drejer sig også om ligeløn
og lavtløn. Det betyder,
at der på lønmodtagersiden er enighed
om at afsætte en særlig
lønpulje til fagforbund
med mange kvinder og til
de lavest lønnede.

ARBEJDSTID OG
FLEKSIBILITET
En væsentlig mærkesag ved disse
forhandlinger har været undervisernes
arbejdstid. Grundlæggende handler
det om retten til at indgå kollektive
aftaler, der kan regulere balancen
mellem arbejdstid, hvile og fritid. Arbejdstidsreglerne for underviserne i
folkeskolen er i dag
fastlagt i lov 409.
Det betyder, at muligheden for, at de
ansatte kan sætte
deres præg på arbejdstidens tilrettelæggelse, er
helt afhængig af stemningen og viljen hos de lokale
arbejdsgivere. Det er en
uholdbar situation.
Derfor vi fra starten været med til
at forme den musketer-ed, der
gør, at arbejdsgiverne ikke har
haft held til at spille de faglige

organisationer ud mod hinanden ved
OK18.
Arbejdstid er ikke kun et stridsspørgsmål på underviserområdet. I
regionerne vil arbejdsgiverne have,
at den enkelte radiograf
skal gøre sin arbejdstid
op over en lang periode
på op til ét helt år. Det er
vi uenige i, fordi lange
normperioder går ud
over over- og merarbejde. Samtidig mener de
regionale arbejdsgivere, at
radiograferne skal være til
rådighed over et langt større
geografisk område såsom hele regionen frem for det enkelte hospital. Det vil
betyde, at radiograferne kan ”lånes ud”
mellem hospitaler. Vi ønsker omvendt
et bedre værn og forudsigelighed omkring den enkeltes ansattes arbejdsliv
og fritid.

HVAD MED
SPISEPAUSEN?
På alle tre arbejdsgiverområder har vi
stillet krav om, at det
tydeliggøres, at
akademikerne har
ret til en betalt
spisepause. I dag fremgår det
ikke eksplicit af AC’s overenskomt, men
akademikerne har i årtier holdt en ½
times spisepause som en del af deres
normale arbejdstid uden, at arbejdsgiverne har anfægtet det. Nu siger

IKTEN
ER

RADIOGRAF RÅDETS
KONFLIKT ABC

HVIS DU HAR
SPØRGSMÅL...
Hvis du har spørgsmål i
forbindelse med overenskomstforhandlingerne, så
kan du her se forskellige
muligheder for at finde svar

KONTAKT DIN TR
arbejdsgiverne, at de opfatter den
betalte spisepause som en kutyme og
ikke en egentlig rettighed og det betyder, at spisepausen kan opsiges, uden
at der ydes kompensation herfor. Det
anerkender vi ikke. Vi mener, at akademikerne har opnået en rettighed, som
det er på tide at synliggøre.

Hvis du har spørgsmål, så vil vi
opfordre dig til at kontakte din tillidsrepræsentant.
Din tillidsrepræsentant er Radiograf Rådets repræsentant på
arbejdspladsen og vil i langt de
fleste tilfælde kunne besvare evt.
spørgsmål både hurtigere, og
mere præcist i forhold til din arbejdsplads, end sekretariatet.

OK18 HOTLINE
Har du har tvivlsspørgsmål eller
der på anden måde opstår behov for at få afklaring på spørgsmål i forbindelse med OK, så kan
du ringe eller skrive til OK18
Hotlinen.

ARBEJDSGIVERNE SVIGTER
DERES ANSVAR
De offentlige arbejdsgivere har flere
kasketter på og indtager flere roller
som både lovgiver, budgetansvarlig
og forhandlingsmodpart. Gennem den
seneste række af overenskomstrunder
er det blevet tydeligere, at der er sket
et skred og arbejdsgiverne bringer rollen som budgetansvarlig og forhandler
i spil samtidig. Det er, som om arbejdsgiverne ikke længere er optaget af
at skabe gode og attraktive arbejdspladser, hvor faglighed og kvalitet
står i centrum. I stedet lader det til, at
arbejdsgiverne mener, at de kan skjule
og camouflere velfærdsbesparelser
ved at udhulde og forringe de ansattes
vilkår.

Åbningstider: mandag - torsdag:
09.00-16.00. Fredag: 09.00-15.00
Ring på tlf: 46 95 43 01
Skriv på ok18@dsr.dk
OK18 Hotlinen kan svare på de
fleste generelle OK-relaterede
spørgsmål. Mails svares løbende i
åbningstiden.

VED SPECIFIKKE
RADIOGRAF SPØRGSMÅL
Opstår der alligevel behov for at
kontakte Radiograf Rådet centralt,
så opfordrer vi dig til at gøre det
på e-mail, hvor vi har langt den
hurtigste responstid.
Skriv til kontakt@radiograf.dk.

I Radiograf Rådets
Konflikt ABC kan du
finde svar på mange
spørgsmål om, hvilke
konsekvenser en
konflikt kan få for dig bl.a. i forhold til
reglerne omkring sygdom, ferie og
barsel under en konflikt.
Herunder kan du se nogle af de punkter
du kan slå op.
Afspadsering
Anciennitet
Barns Sygdom
Barselsorlov
Bibeskæftigelse
Blokade
Bolig
Demonstration og andre
Konfliktaktiviteter
Efterløn
Elever
Ferie
Fleks-/skånejob og ansættelse på andre
særlige vilkår
Graviditet
Indmeldelse i fagforeningen
Ikke-konfliktramte områder
Ikke-medlemmer
Ikke-strejkeramte
Katastrofeberedskab
Konfliktkontingent
Konfliktret
Konfliktunderstøttelse
Konstitution i højere stilling
Kurser/efteruddannelse
Lockout
Løn
Nyt job
Nødberedskab
Opsigelse
Omsorgsfravær
Ophør af konflikten
Orlov
Seniordage
Skat, Atp
Skånejob
Studerende Og elever
Sygdom
Sympatikonflikt
Tillidsrepræsentanten
Tjenestemænd
Udmeldelse
Udsættelse af konfliktens start
Uorganiserede
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NORDISK
MØDE
Der blev den 28. februar 2018 afholdt Nordisk Møde i Wien, hvor der blev drøftet
Nordisk Kongres og beskrivende radiografer.

Af

Erik Roland

I Norge er
man begyndt
at uddanne
beskrivende
radiografer.
De første
5 bliver færdiguddannet her i foråret
2018. I Finland vil de første beskrivende
radiografer bliver færdiguddannet i
efteråret 2018. I Sverige er der mangel
på radiografer og her er der er ingen
planer om at påbegynde uddannelsen af
beskrivende radiografer.
En status på Ultralydsbeskrivende radiografer viste, at ligesom i Danmark bliver
de fleste uddannet og trænet internt
i afdelingen. Enkelte bliver uddannet i
USA eller UK.
I radiografernes internationale organisation, International Society of Radiographers and Radiological Technologist
(ISRRT) stiller Håkon Hjelmby, fra Norsk
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RADIOGRAF RÅDET I INTERNATIONALE SAMMENHÆNGE
Det internationale samarbejde forgår på verdensplan gennem International Society
of Radiographers and Radiological Technologists (ISRRT), der er en NGO-organisation i WHO. På europæisk plan gennem European Federation of Radiographer
Societies (EFRS) der arbejde politisk for at få indflydelse regler direktiver fra EU
der kan påvirke radiografers arbejde, og European Society for Radiotherapy &
Oncology (ESTRO), der er en tværfaglig videnskabelig organisation. Endelig er vi
på nordisk plan gennem Nordic Socity af Radiographers (NSR) med til blandt andet
at lave Nordiske Kongresser.

Radiografforbund op som vicepræsident. Håkon har tidligere været præsident for Europrean Federation of Radiographer Societies (EFRS). De nordiske
lande vil støtte hans kandidatur.
Man besluttede at der forud for Nordisk
Kongres i København afholdes en fælles
nordisk workshop, som skal handle om,
hvordan der kan arbejdes videre med
CPD på nordisk plan. Udover de nordiske landes egne idéer vil man også finde

inspiration i EFRS’ forslag til CPD. Workshoppen vil blive holdt den 21. maj 2019
Næste nordiske kongres vil blive holdt
i København 22. – 24. maj 2019. (Sæt
gerne kryds i kalenderen)
Næste nordiske møde vil blive holdt i
København den 20. maj 2019.
Nordisk Kongres vil i 2021 blive afholdt
i Finland.

Expanding our range to
increase your options
from GE Healthcare
Clariscan™ offers a wide range
of indication-specific packaging
Glass vials

10ml

15ml

Plastic pre-filled syringes

20ml

Gadoteric acid

10ml

15ml

20ml

+PLUSPAK™

50ml

100ml

GE Healthcare expertise

Clariscan, gadoterinsyre (Teksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte
produktresumé, dette kan rekvireres vederlagsfrit fra GE Healthcare A/S). Indehaver af markedsføringstilladelsen: GE Healthcare AS, Oslo, Norge. Dansk repræsentant: GE Healthcare A/S, Brøndby.
Indikationsområde: Dette lægemiddel er kun til diagnostisk brug. Clariscan er et kontrastmiddel til
kontrastforstærkning ved magnetisk resonansbilleddannelse for en bedre visualisering / afgrænsning.
Voksne og børn (0-18 år): Læsioner i hjernen, rygmarv og det omgivende væv og MRI helkropsundersøgelser. Brug ved MRI helkropsundersøgelser anbefales ikke til børn under 6 måneder. Kun Voksne:
Læsioner og stenoser i non-koronar arterier (MR Angiografi). Kontraindikationer: Overfølsomhed
over for gadoterinsyre, meglumin eller over for ethvert lægemiddel, der indeholder gadolinium.
Bivirkninger og risici: Må kun administreres ved intravenøs injektion. Hvis injektionsvæsken kommer
ekstravasalt, kan der optræde lokale reaktioner. Disse behandles på sædvanlig måde. Må ikke injiceres
subarachnoidealt eller epiduralt. Passende faciliteter bør være let tilgængelige til komplikationer i
forbindelse med undersøgelsen og til akut behandling af svære reaktioner pga. selve kontrastmidlet
(f.eks. overfølsomhed, kramper). De sædvanlige forholdsregler for MRI-undersøgelser skal tages,
såsom udelukkelse af patienter med pacemakere, ferromagnetiske karklemmer, infusionspumper,
nervestimulatorer, cochleaimplantater, eller ved mistanke om metalliske fremmedlegemer i kroppen,
specielt i øjet. Overfølsomhed: Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme, herunder livstruende og
kan være enten allergiske eller ikke-allergiske. Reaktionerne kan enten opstå øjeblikkeligt (efter
mindre end 60 minutter) eller forsinket (efter op til 7 dage). Anafylaktiske reaktioner kan indtræffe
øjeblikkeligt og kan være livsfarlige. Overfølsomhedsreaktioner er uafhængige af dosen, er ofte
uforudsigelige og kan indtræffe efter selv den første dosis af produktet. Patienter, som tidligere har
reageret på MRI kontrastmidler med gadolinium betragtes som tilhørende en højrisikogruppe.
Gadoterinsyre kan forværre symptomerne af eksisterende astma. Overfølsomhedsreaktioner
forstærkes hos patienter på betablokkere, og specielt ved bronkial astma. Disse patienter kan være
resistente over for standardbehandlingen af overfølsomhedsreaktioner med beta-agonister.
Patienten skal udspørges om fortilfælde af allergi, følsomhed over for kontrastmidler og bronkial
astma, før kontrastmidlet injiceres, da forekomst af bivirkninger af kontrastmidler er højere hos disse
patienter. Præmedicinering med antihistaminer og/eller glukokortikoider bør overvejes. Lægetilsyn
er påkrævet under undersøgelsen. Såfremt der forekommer overfølsomhedsreaktioner, skal
administrationen af kontrastmidlet afbrydes straks og speciel behandling iværksættes om
nødvendigt. Der bør således opretholdes en veneadgang under hele undersøgelsen. For at tillade
øjeblikkelige førstehjælpsforanstaltninger bør egnede lægemidler (f.eks. epinefrin og antihistaminer),
et endotrachealt rør og en respirator være umiddelbart tilgængelige. Se produktresume. Nedsat
nyrefunktion Inden administration anbefales, at alle patienter bliver screenet for nedsat nyrefunktion
ved hjælp af laboratorieprøver. Nefrogen systemisk fibrose (NSF) er rapportet i forbindelse med brug
af enkelte gadoliniumbaserede kontrastmidler hos patienter med akut eller kronisk alvorlig nedsat
nyrefunktion (GFR< 30 ml/min/1,73 m2). Patienter, der skal have foretaget levertransplantation,
er i en særlig risikogruppe, da hyppigheden af akut nyresvigt er høj i denne gruppe. Pga. risiko for NSF
bør produktet kun anvendes til patienter med svær nyreinsufficiens og til patienter i den perioperative
fase af en levertransplantation efter en omhyggelig vurdering af risici/fordele, og hvis information
fra en diagnostisk undersøgelse ikke kan tilvejebringes uden brug af kontrastmiddel. Hæmodialyse
kort tid efter administration af Clariscan kan være gavnlig til fjernelse af produktet fra kroppen.
Ældre Da den renale clearance af gadoterinsyre kan være nedsat hos ældre bør patienter på 65 år
og derover screenes for nedsat nyrefunktion. Nyfødte og spædbørn Hos nyfødte i alderen op til 4 uger
og spædbørn op til 1 år er nyrefunktionen umoden og Clariscan skal kun anvendes hos disse patienter
efter omhyggelig vurdering. Hos nyfødte og spædbørn bør den nødvendige dosis administreres
manuelt. CNS forstyrrelser Speciel forsigtighed skal udvises hos patienter med nedsat krampetærskel. Nøje overvågning og udstyr og lægemidler, der er nødvendige for at imødegå eventuelle
kramper, skal forinden være gjort klar til brug. Hos patienter med alvorlig Kardiovaskulær sygdom
bør Clariscan kun administreres efter omhyggelig vurdering af risk/benefit-forholdet, da der kun
foreligger begrænsede data hidtil. Observationstid: Ved intravaskulær administration af kontraststoffer bør patienten ligge ned og observeres i mindst en halv time, da størstedelen af bivirkninger
opstår inden for dette tidsrum. Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:
Der er ikke observeret nogen interaktioner med andre lægemidler og ikke udført formelle interaktionsundersøgelser. Betablokkere, vasoaktive stoffer, angiotensinkonverterende enzym-hæmmere,
angiotensin-receptor-antagonister reducerer effekten af mekanismerne af kardiovaskulær kompensation ved blodtryksændringer. Radiologen skal informeres før injektion af gadoliniumkomplekser, og

genoplivningsudstyr skal være til rådighed. Graviditet og amning: Bør kun anvendes under graviditet,
hvis det er absolut nødvendigt. Se produktresuméet. Amning kan fortsætte som normalt, da kontrastmidler udskilles svagt i modermælken og minimale mængder absorberes i tarmen. Se produktresuméet. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Ingen mærkning.
Ambulante patienter, der fører motorkøretøj eller betjener maskiner, skal tage højde for den kvalme,
der eventuelt kan indtræffe. Bivirkninger (Se produktresuméet for yderligere information): Bivirkningerne er normalt lette til moderate og forbigående. Varme- og kuldefølelse og/eller smerte på
injektionsstedet er de hyppigst iagttagne reaktioner. Hovedpine og paræstesi samt kvalme, opkastning
og hudreaktioner såsom erytematøst udslæt, pruritus og overfølsomhedsreaktioner er almindelige
forekommende bivirkninger. Blandt overfølsomhedsreaktionerne er hudreaktioner de hyppigst
iagttagne, disse kan være lokale, udbredte eller generelle og indtræffer oftest øjeblikkeligt (under
indsprøjtningen eller inden for en time efter indsprøjtningens start) eller undertiden forsinket (en time
til flere dage efter indsprøjtningen). De øjeblikkelige reaktioner omfatter en eller flere virkninger, der
opstår samtidigt eller efter hinanden, og som oftest er kutane, respiratoriske og/eller cardiovaskulære
reaktioner. Ethvert tegn kan være et forvarsel om begyndende chok og kan i meget sjældne tilfælde
føre til dødsfald. Isolerede tilfælde af nefrogen systemisk fibrose (NSF) med gadoterinsyre er forekommet, hvoraf de fleste hos patienter, der samtidigt fik andre gadoliniumholdige kontrastmidler.
Se produktresuméet for yderligere information om samt hyppighed af følgende bivirkninger: Overfølsomhed, anafylaktisk reaktion, anafylaktoid reaktion, uro, angst, paræstesi, hovedpine, dysgeusi,
koma, konvulsioner, synkope, præsynkope, svimmelhed, parosmi, tremor, konjunktivit, okulær
hyperæmi, slørret syn, øget tåreflåd, øjenlågsødem, hjertestop, bradykardi, takykardi, arytmi,
palpitationer, hypotension, hypertension, vasodilatation, bleghed, åndedrætsstop, pulmonalt ødem,
bronkospasme, laryngospasme, svælgødem, dyspnø, nasal kongestion, nysen, hoste, tør hals, kvalme,
opkastning, diarré, mavesmerter, øget spytsekretion, pruritus, erytem, udslæt, urticaria, hyperhidrose, eksem, angioødem, nefrogen systemisk fibrose, muskelkramper, muskelsvaghed, rygsmerter,
følelse af varme, følelse af kulde, smerter på injektionsstedet, utilpashed, thorakale smerter, ubehag i
brystet, feber, kulderystelser, ansigtsødem, asteni, ubehag på injektionsstedet, reaktion på injektionsstedet, ødem på injektionsstedet, ekstravasation på injektionsstedet, inflammation på injektionsstedet (i tilfælde af ekstravasation), nekrose på injektionsstedet (i tilfælde af ekstravasation), overfladisk flebit, fald i iltmætningen. Se produktresuméet for yderligere information om samt hyppighed
af følgende bivirkninger, der er meldt med andre intravenøse MRI-kontrastmidler og derfor muligvis
også kan også opstå ved undersøgelse med Clariscan: Hæmolyse, forvirring, forbigående blindhed,
øjensmerter, tinnitus, øresmerter, astma, tør mund, bulløs dermatitis, urininkontinens, renal tubulær
nekrose, akut nyresvigt, elektrokardiogram forlænget PR-interval, øget jern i blodet, øget bilirubin i
blodet, øget ferritin i serum, abnorm leverfunktionstest. Pædiatrisk population: Bivirkninger i forbindelse med gadoterinsyre er ikke almindelige hos børn. Disse hændelser har samme hyppighed som
de hændelser, der er rapporteret hos voksne. Dosering: Dosis varierer afhængigt af undersøgelse og
anvendt teknik, alder, vægt, minutvolumen og patientens generelle tilstand. Anbefalede doseringer
fremgår af produktresuméet. Lægemiddelform: Injektionsvæske, opløsning; injektionsvæske,
opløsning i fyldt injektionssprøjte. Pakningsstørrelser: Polypropylenflasker på 50 ml og 100 ml,
lukket med halobutylgummiprop forseglet med plastskruelåg med pull-off ring og børnesikret ring.
Pakningsstørrelser: 10 stk. Polymersprøjte: Klar, farveløs poly-cycloolefin, Crystal Clear polymer (CCP)
sprøjte på 20 ml (indhold 10, 15, og 20 ml), med etiket gradueret pr. ml, hætte på sprøjtespidsen og
halobutylgummiprop. Pakningsstørrelser: 10 stk. Hætteglas (type I, farveløs) på 10 ml (indhold
5 eller 10 ml) og 20 ml (indhold 15 eller 20 ml), lukket med en halobutylgummiprop forseglet med
aluminiumskapsel med farvet plasttop. Pakningsstørrelser: 10 stk. Pris (Februar 2018): Billigste og
dyreste pakningsstørrelse: 0,05 mmol/ml: 10 x 10 ml inj. væske, opløsning 3351,40 kr. 0,05 mmol/ml:
10 x 100 ml inj. væske, opløsning 38771,10 kr. Udleveringsgruppe: B. Tilskudsstatus: Ikke
tilskudsberettiget.
© 2018 General Electric Company.
GE, the GE Monogram, Clariscan and +PLUSPAK are trademarks of General Electric Company.
GE Healthcare Limited, Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire, England HP7 9NA
www.gehealthcare.com
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KOMPETENCEFORLØB TIL
BESKRIVENDE RADIOGRAF
Det første, ud af tre hold beskrivende radiografer, er netop blevet færdige. Uddannelsen startede
i feb. 2016 og undervisningen foregik på Syddansk Universitet i Odense, primært i weekenderne.
Vi var et hold på 19, som gennemførte. Det har været et par udfordrende og spændende år.
Af

Rikke Lindgaard og Susanne Breum

Vores overvejelser inden start var mange. Vil der
være meget læsestof, opgaver og lignende?
Kan vi få hverdagen til at hænge sammen med
fultidsarbejde og uddannelse? Hvad kræver det
af os selv, og hvordan løfter og støtter afdelingen os under uddannelsen? Økonomi, hvordan og hvem betaler
hvad? Hvad giver det os i vores fremtidige arbejdsliv?

FORLØBET
Det viste sig, at vi skulle bruge én weekend i Odense i gennemsnit pr. måned. Her fik vi af afdelingen stillet en bil til rådighed til
transport. De øvrige udgifter til kost og logi skulle vi selv dække.
Hjemme på afdelingen fik vi to dage i gennemsnit pr uge til at
præstere det antal beskrivelser, der kræves for at blive indstillet til eksamen. Derudover havde vi én-to studiedage dage om

måneden, hvor vi kunne læse eller lave opgaver relateret til
uddannelsen. Vi erfarede, at forholdende for de enkelte afdelinger varierede.
Undervejs fik vi vejledning af afdelingens øvrige beskrivende
radiografer, som havde mere end to års erfaring, i det perifere skelet. Til det aksiale skelet fik vi vejledning af to radiologer. Der har været god opbakning fra afdelingen, både fra
ledelsen og vores øvrige kollegaer, som løbende har spurgt
ind til forløbet.
På holdet var vi en blandet skare af radiografer med alt fra to
til 25 års erfaring. Der var en god dynamik og udveksling af
erfaringer og oplevelser fra vores afdelinger. I starten oprettede vi en Facebook gruppe, som er blevet flittigt benyttet
til både faglig sparring og andre knap så faglige emner; fx

Beskrivende radiografer på Røntgen
og skanning på
Regionshospitalet
Viborg, fra venstre:
Susanne Breum,
Tanja Christensen,
Susanne Østergaard
og Rikke Lindgaard.
Vores vejledere i det
axiale skelet radiolog
Dimitar Zhelev og
Nabil Al-Kumaim var
desværre ikke på
afdelingen, da fotoet
blev taget.
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SOM BESKRIVENDE
RADIOGRAFER ER
VI MED TIL AT GIVE
ET STORT KVALITETSLØFT TIL HELE
AFDELINGEN.

hvor vi skulle spise i Odense. Selvom weekenderne har været
lange og hårde, har der altid været en super god stemning.
Undervisningen har været tilrettelagt med en blanding af
forskellige undervisere, såsom radiologer, lektorer og beskrivende radiografer. Vi er blevet undervist i bl.a. videnskabsteori, metoder, statistik, DICOM standard, sundhedsjura
og selvfølgelig, dét det hele handler om: radiologi. Der har
været lidt udfordringer undervejs, da billeddatabasen desværre ikke var lavet færdig og underviserne derfor ikke havde
adgang til røntgenbilleder af en optimal kvalitet og oftest
måtte benytte sig af Google. Forhåbentlig er problemet løst
til det nye hold.

FÆRDIG… OG HVAD SÅ?
Som nyuddannede beskrivende radiografer, er vi nu klar til at
løfte en ny arbejdsopgave. I gennemsnit beskriver vi to dage
om ugen og de øvrige dage fungerer vi som basisradiografer.
Vi indgår i et team på i alt fire beskrivende radiografer, hvor
vi i det daglige skal holde skadekonference og beskrive de
øvrige knogleoptagelser på afdelingen. Vi har et godt samarbejde i teamet, og er stadig i proces med at finde den gyldne
vej til optimale arbejdsgange os imellem.

FORDELE FOR AFDELINGEN OG OS SELV
Som beskrivende radiografer er vi med til at give et stort kvalitetsløft til hele afdelingen ved at undervise og vejlede vores
kollegaer i optimale billeder i forhold til den kliniske problemstilling og billedkvalitet. Vores kollegaer er glade for at have
beskrivende radiografer til rådighed på afdelingen, enten
som sparringspartnere eller til at vurdere billeder på akutte
patienter. På den måde kan radiologerne koncentrere sig om
mere komplekse undersøgelser. I kraft af vores arbejdsfordeling, føler vi at vi har fået en mere alsidig og udfordrende
hverdag.
Skulle nogle af jer derude gå med overvejelser over at blive
beskrivende radiograf, kan vi kun anbefale det herfra, men
det kræver en indsats, økonomi og opbakning fra hjemmefronten.
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HOLD 77 PH METROPOL
Forreste række fra venstre:
Keerthana Ratnarajah,
Narjes Shani Zadeh Asli,
Munira Solaiman, Nasreen
Nabi, Danielle Skriver
Sidney Banzon, Laura
Winther Hougård, Amalie
Haugegaard, Ahmad Muneer
Nawabi.
Midterste række fra venstre:
Søren Ejner Just Andersen,
Hanna Østerø Nielsen,
Simone Jønsson, Helle Lilly
Hornbæk Hansen, Amalie
Worm Hansen, Kirsten
Fastner Stenkilde, Angham

Shawkat Alyass, Arshi Ahmad,
Eden Jerome Edery
Bagerste række fra venstre:
Frederikke Brejnbjerg Buch,
Caroline Holm Matthiasdottir,
Carsten Gregersen, Stefan
Rovira Finnerup, Christian Ørts
Kinsbøl, Kristina Kristiansen,
Gudrid Hallursdottir Hjelm,
Sofie Lund Pedersen, Stina
Akisooq Sørensen
Ikke tilstede: Elin Dröfn
Einarsdóttir, Nagib Aden
Mohamed og Flemming
Thorbjørn Vinther.

RAD 115 UCL
Bagerste række fra venstre
mod højre:
Andreas Jacob Jørgensen,
Jeanette Boult Petersen, Rune
Saxtorff Nielsen,
Anne-Dorthe Bohnfeldt
Andersen, Alexander
Jørgensen, Lena Bladt Fink
Petersen, Morten Hjordt,
Kerstine Bang Drevsfeldt,
Søren Christian Nielsen.
Midterste række fra venstre
mod højre:
Simone Jermiin Jensen,
Kathrine Frosted,
Christina Würtz Rathmann,

HOLD R14S UCN
I alfabetisk rækkefølge:
Cathrine Skovsen
Ditte Egeberg Thomsen
Henriette Kudahl Christensen
Ise Salad Ise
Jørgen Brath
Lars Bach Stelzig
Lea Borup
Line Baastrup Holm
Lærke Hartvig Knudsen
Mardin Safar Mohammad
Rahman
Martin Thorre Kristensen
Pernille Foged Nielsen
Rikke Schmidt Pedersen
Thyge Gundelund Espersen
Tommi Druedal Skjolden
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Christina Mathilde Voss
Sunnborg, Vibeke Frahm
Richardt, Naja Marie Krickau
Kornbeck, Jeanet Bjerregaard
Olsen,
Camilla Ulrikkeholm Knudsen,
Olivia Holm Andersen.
Forreste række fra venstre
mod højre:
Helena Sørensen Tüchsen,
Signe Storm Lorentzen,
Nicoline Bøgh Hansen, Lotte
Schødt Jeppesen, Bolette
Nielsen, Iben Klaja Klokker
Hansen, Trine Sørensen, Rem
Cia Par van Khawng.
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Er du fx 37
0
dig 150.00

Mange har en fornemmelse af, at de ikke har råd til at indbetale ekstra
til deres pension. Sandsynligvis fordi de tror, at der skal meget ekstra
til, før det batter noget. Men synes du, at fx 300 kr. mere om måneden
er for meget? Gå ind på pka.dk/lidtmere og brug 3 sekunder på
at finde ud af, hvor lidt der skal til for meget mere pension.
*Pensionen er beregnet ved 67 år. Beregningen er baseret på en række forudsætninger om fremtiden, herunder
administrationsomkostninger på 1,1% af bidraget, og at kontorenten fra 2018 til 2021 er 7% og 5% fra 2022 og frem.
Pensionen er omregnet til dagens købekraft med en årlig inﬂation på 2%. Læs mere på pka.dk/lidtmere.

DO’S AN
– FERIE
Radiograf Rådets konsulenter
får ofte spørgsmål fra ledere og
basisradiografer om, hvad en
sygemeldt ansat må og ikke må
under sygdom. Vi vil her redegøre for reglerne på området
og samtidig appellere til at folk
bruger deres sunde fornuft.
Af

Michael Dreyer, faglig konsulent

Pokkers også. Rejsen er
købt, du skal bare ned
i Sydens sol og slappe
af. Ligge ved poolen og
allerhøjst anstrenge dig,
når du rækker ud efter din Gin og Tonic.
Eller cola. Eller hvad du ellers foretrækker at drikke i den situation. Og så 5 uger
inden falder du på det glatte fortov og får
et grimt brud på hånden, hvor operation
er påkrævet. Det er klart at du i hvert fald
i de første seks uger må holde hånden i
ro. Og at du måske vil være sygemeldt
– fuldt eller delvist – endnu længere på
grund af skaden.
Men må du tage af sted til Sydens sol og
varme under din sygemelding? Og hvem
skal du spørge?

OPLEVER TVIVL
Hændelsen er opdigtet, men kunne
ligeså godt være sand. Det er sandsynligvis også sket for en eller anden på et eller
andet tidspunkt.
En klar tommelfingerregel, hvis du oplever tvivl, er at spørge. Der er nemlig visse
situationer, hvor det er nemmere at få
tilladelse end tilgivelse.
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ND DON’TS

UNDER SYGDOM
Ifølge en principafgørelse fra Ankestyrelsen (se tekstboks) er det muligt og
lovligt at afholde ferie under sygdom. Afgørelsen anviser konkrete retningslinjer
for hvordan det skal gøres, og den stadfæster samtidig at arbejdsgiver holdes
økonomisk skadefri, når retningslinjerne
overholdes.

TEKNISK RASKMELDING
Det som afgørelsen siger er, at arbejdsgiver ved afholdelse af ferie kan få genoptaget sygedagpengerefusionen fra
dagen efter endt ferie, og at den ansatte
bruger ferie i sin afholdte ferie. Den
ansatte bliver det, man kalder ”teknisk
raskmeldt” i ferieperioden og bruger
ferie efter sædvanlig procedure. Kommunen skal partshøre arbejdsgiveren i
forbindelse med afholdelse af ferie.
Men det er alene kommunens vurdering,
hvorvidt der er tale om ”lovlige” aktiviteter i henhold til Sygedagpengeloven.
Med lovlige aktiviteter menes der aktiviteter, der ikke forhaler ens egen helbredelse. For at pensle det ud, kan man
sige, at det nok ikke er OK at tage på
skiferie, hvis man er sygemeldt på grund
af en knælæsion eller et hovedtraume.

LIVREM OG SELER
Det er vores anbefaling, at du først retter
henvendelse og får godkendt ferie hos
kommunen. Det er betingelsen for overhovedet at afholde ferie under sygdom
på et lovligt grundlag. Derefter anbefaler
vi at du henvender dig til din arbejdsgiver, for at give besked om at du afholder
ferie. Det er ikke en umiddelbar juridisk
forpligtelse du har, for som det fremgår
er det kommunen, der skal partshøre
arbejdsgiveren. Men det er nedfældet i
de fleste personalepolitikker. Og brud på
personalepolitikker vil i de fleste tilfælde

medføre en sanktion, som regel en skriftlig advarsel. Og der er jo ingen grund til
at løbe den risiko.

FERIE ELLER OPHOLD
Vi har oplevet at der har været uoverensstemmelse mellem kommunen og
arbejdsgiveren om, hvorvidt der er tale
om ferie, eller om der blot er tale om et
kortere ophold i udlandet, som kommunen har vurderet som en bagatel. I disse
tilfælde er det i juridisk forstand kommunen der har det afgørende ord. Mener
kommunen at der er tale om et lovligt
ophold, og at der derfor ikke gøres tiltag
i forbindelse med sygedagpengerefusionen, så er det i vores optik ikke at betegne som ferie. Du vil ikke blive trukket
i ferie, og din arbejdsgiver vil ikke opleve
en pause i refusionen.
Men dette til trods er det altid en god
idé at oplyse arbejdsgiver om eventuelle
rejser. Det har vi lært af erfaring. Også
selvom du ikke er direkte forpligtet til
det.

SOCIALE MEDIER
Og det er det primært fordi sociale
medier er allestedsnærværende. Du
kan blive tagget under et fuldt lovligt
ophold, og så vil de der ser det – og som
ikke kender sagens rette sammenhæng –
måske danne deres eget billede af hvad
der foregår. Og det billede kan hurtigt
blive fortegnet til, at du render rundt
og morer dig, måske endda i udlandet,
som sygemeldt. Langt det meste der kan
ses på fx Facebook ses jo på et meget
uoplyst grundlag, mange ser fx bare på
billederne og en eventuel overskrift. Det
giver en meget vid anledning til fortolkning, og disse fortolkninger har det med
at stikke af i en retning, hvor du som
sygemeldt mister kontrollen over de signaler du sender ud

Dine kollegers reaktion på et opslag
kan du ikke selv styre. Men er ledelsen
orienteret om, at du ikke foretager dig
noget, du ikke måtte, så kan en spirende
mumlen i krogene lukkes ned.
Og husk, at er du i tvivl om noget, så kan
du altid spørge din tillidsrepræsentant til
råds.

ANKESTYRELSENS PRINCIPAFGØRELSE 39-16 OM SYGEDAGPENGE
- RASKMELDING -PASSIVITET - FERIE
- ARBEJDSGIVERS PARTSSTATUS PARTSHØRING - REFUSION
Resumé:
…
Skyldes raskmeldingen til kommunen alene afholdelse af ferie, kan
sygedagpengeudbetalingen genoptages fra dagen efter endt ferie, hvis
borger fortsat er uarbejdsdygtig på
grund af egen sygdom efter ferieafholdelsen. Der indtræder ikke en
ny arbejdsgiverperiode efter endt
ferie. Der er ikke ret til udbetaling af
sygedagpenge under ferie, fordi det
ikke er sygdom, der afholder borger
fra arbejdsmarkedet i perioden, men
derimod ferien.
En arbejdsgiver, der udbetaler løn
under en medarbejders sygefravær
og får udbetalt refusion, har status
som part i sagen om refusion af sygedagpenge. Kommunen skal derfor
partshøre arbejdsgiver om forhold,
der får retlig betydning for arbejdsgiver og dennes ret til refusion.
I den konkrete sag skete raskmeldingen til kommunen alene med henblik
på ferie. Arbejdsgiver var derfor
berettiget til refusion af sygedagpenge fra dagen efter endt ferie.
Kommunen burde desuden have
partshørt arbejdsgiver i oplysningen
om borgers raskmelding.

MARTS 2018 | RADIOGRAFEN | 17

RÖNTGENSJUKSKÖ
U
r vandet,
ove
r
En 20
gt u
m in
nden.
utters to
u
l
p
d
el a
seli
h
og
n
g er
ke
ve r d e n e
ve n s
s
Ve lko m men
t
t i l Sv g e , o g d e
afe
i
r
gr
d
h
sun edssy
o
i
stem
ad
.
et
. Mød dine r
ko l l e g a e r
d
n
på d
en anden side af su

”GRÆSSET ER IKKE
GRØNNERE PÅ DEN ANDEN
SIDE, BARE EN ANDEN
NUANCE AF GRØN.”
blemerne på den ene side kan man jo
ikke lade vær med at sammenligne, og
engang imellem tænke: ”Sådan havde
det ikke været, hvis vi var i Danmark”.
Men i bund og grund tror jeg på at vi
har meget at lærer af hinanden.

”JEG TOG TIL tre jobsamtaler i Danmark, inden jeg blev tilbudt et job
på stedet i Malmø, og ved alle tre tilfælde
fik jeg af vide at de ønskede en med mere
erfaring.
Og det eneste jeg kunne tænke var,
hvordan skal jeg få den erfaring hvis ingen vil ansætte mig?
Jeg tog imod jobbet i Malmø, dels fordi
der ikke var flere jobs at komme efter i
Danmark og dels fordi jeg tænkte det
kunne være spændende at opleve arbejdsgangen et helt andet sted.

MIA DAUGAARD
JØRGENSEN
•
•
•
•

26 år
Bopæl: Amager
Arbejdet i Malmø snart 3 år
Sektion: Neuro
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I starten, da jeg ikke boede helt lige så
tæt på Broen, var transporten meget
trættende. Men nu hvor jeg bor på Amager er det ingenting, udover den halvirriterende grænsekontrol.
Der er fordele/ulemper ved både det
danske og det svenske sundheds/-sygehusvæsen, men når man sidder med pro-

Jeg er meget glad for mit arbejde, ikke
to dage er ens. Søde kollegaer og gode
chefer, som er til at tale med.
Derudover er det tydeligt på vores
arbejdsplads at vi ikke ligger under det
samme pres for at spare penge, som
man gør flere steder i Danmark lige nu.
Fx i den tid jeg har arbejdet her, har vi
fået 3 helt nye CT maskiner, et nyt knoglerum, et nyt gennemlysningsrum, 2 nye
PET/CT og snart kommer endnu en ny
CT maskine. Og i år står vi til en extra MR
maskine og eventuelt endnu en CT.
En af de bedste ting på min sektion
er, at der er mulighed for at lege med
både CT og MR. I Danmark var jeg nok
blevet nødsaget til at vælge.
Man kan da også mærke at ledelsen er
glade for os, der kommer med en uddannelse som skiller sig en smule fra
den svenske. Det siges vi har mere teknisk kunnen, og det er rart at der bliver
sat pris på det. ”

ÖTERSKA I SVERIGE
E
”DE ER ALLE MEGET SØDE, IMØDEKOMMENDE, HJÆLPSOMME OG DER
ET GODT FORHOLD MELLEM OS.”
”JEG SØGTE EN del stillinger i Danmark, men blev afvist
fordi jeg ikke havde nok erfaring. Det er tydeligt et problem
mange nye færdiguddannede kan sidde med, og jeg var en af dem.

JOSEPH MOREVATI
• 35 år
•	Bopæl: Boede i Sverige da jeg startede på
jobbet og er lige flyttet hjem til Danmark.
• Arbejdet i Malmø i snart 3 år.
•	Sektion: Akut, arbejder halvt nat, halvt dagtid.

”DET VAR MEGET SVÆRT I
STARTEN, SPECIELT MED SPROGET. MEN EFTER ET HALVT ÅRS
TID KUNNE JEG KLARE MIG
SELV SPROGMÆSSIGT”
”JEG SØGTE JOB i Malmø, fordi der var ingen stillinger i Danmark da jeg blev færdiguddannet, og
så boede jeg i Sverige på daværende tidspunkt - så det
gav mening.
Jeg har kort tid arbejdet i København, hvorefter jeg
vendte tilbage til Malmø igen pga. at jeg ikke trivedes.
Man mærker helt bestemt forskelle på det danske og
svenske system.
Det danske sundhedssystem er mere struktureret i forhold til det svenske. Men samarbejde og arbejdsmiljøet
fungerer bedre her i Sverige.
Du har mulighed for at få indflydelse på din arbejdsplads
i Danmark, føler jeg, måske grundet en fladere organisation. Mens det kan være svært at lave om i systemet og
arbejdsrutinerne her.
Det bedste ved min arbejdsplads er mine kolleger og
vores ledere. Også fleksibiliteten, som gør at jeg kan

Min nuværende kollega anbefalede mig, at søge til Malmø Sygehus. Det gjorde jeg så, og det lykkes mig at få et job. Jeg er glad
for jeg gjorde det.
Der er sket enorme ændringer siden jeg startede mit job i Malmø.
Tidligere havde jeg tid til at være sammen med mine venner, og
der var tid til sport (fodbold) sammen med dem. Det har jeg ikke
haft overskud til
efterfølgende,
da jeg nu har 2
timers transport
hver vej. Jeg
savner at omgås
med vennerne
selvfølgelig, men
ja.
Det jeg synes er
bedst ved min
arbejdsplads er,
at jeg har superdejlige kollegaer.

MYURAN MAHALINGAM

• 31 år
Forholdet mel• Bopæl: Hillerød.
lem medarbej•	Arbejdet på Malmø sygehus
dere og leder er
i snart 2 år.
også rigtig fint,
• Sektion: Tidligere Neuro, nu akut
og alle er ligeligt
sociale. Der er
ikke et hierarki,
som jeg nogen gange føler der er i Danmark. Det er vigtigt at man
er glad for at komme på arbejde hver dag, og et godt forhold til
kollegaerne er essentielt. Hvis man ikke har det, vil det være meget tungt og kedeligt at komme af sted om morgenen.
Negativitet er ondt at arbejde i, og den er der ikke i Malmø Sygehus.
Jeg er glad for mit job, men på et tidspunkt vælger jeg nok at
søge en stilling i Danmark grundet transporten. Det er hårdt at
pendle frem og tilbage, og man er meget udkørt. Men det må
tiden vise.”
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”DET ER PÅ grund af min familie, at jeg besluttede mig at flytte
hertil og arbejde.
Mit liv er blevet mere enkelt, ved nu at bo nærmere min familie og mit
arbejde.
Jeg kan mærke forskel fra det danske til det sveske system, fx igennem
patientbookning og patient transport, som ikke er helt lige så enkelt her,
som det er i Danmark.
Det bedste ved min arbejdsplads er nok mine kolleger.

ALI ISSAM
• 29 år
• Bopæl: Malmø
• Arbejdet og boet i Sverige i 2 år.
•	Sektion: NEURO

”OG HER LIGGER MR SEKTIONEN
IKKE FOR SIG SELV, SÅ JEG FÅR LOV AT
ARBEJDE MED CT OG MR, DET SYNES
JEG RIGTIG GODT OM.”

OPRINDELIGT SØGTE JEG job i
Malmø, fordi det så sort ud med
at få ansættelse på Sjælland. Samtidigt
havde jeg ikke altid følt mig ubetinget
godt tilpas under mine praktikophold
gennem uddannelsen, og mit privatliv gav ikke anledning til at jeg partout
skulle arbejde i Danmark. Der kom et
opslag i klassens Facebook-gruppe, om
at der var behov for radiografer på Skånes Universitetssygehus i Malmø - valget mellem A-kasse og et udenlandseventyr var ikke så svært!

ejnerutinerne i Malmø – jeg tror aldrig jeg
har brugt så meget sprit, som jeg gør her!

To måneder inde i min ansættelse i Sverige fik jeg job på et sygehus i Region
Hovedstaden. Jeg var glad og stolt over
at få den stilling, og tænkte at jeg nu
kunne cykle til arbejde i stedet for at
stå på Stengården station kl 5:40 hver
morgen - men sådan skulle det bare
ikke være. Jeg savnede simpelthen
stemningen og mine kolleger i Malmø
for meget.
Grundlæggende synes jeg ikke der er så
store forskelle på det danske og svenske system. Jeg vil ikke sige at det ene
er bedre end det andet, det føles mere
som om vi overlapper nogle steder, og
supplerer andre. Fx er Sverige i øjeblikket ved at indføre en pendant til de
danske kræftpakker, mens nogle danske
sygehuse godt kunne lære lidt af hygi-
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Det er lidt som at befinde sig i et parallelt
univers engang imellem, og jeg savner da
også Danmark – men endnu er det ikke
nok til at vende hjem.
På et personligt plan har jobbet her haft en
stor betydning for mig. Jeg oplevede at mit
introverte jeg blev utroligt stolt af sig selv
i takt med jeg opnåede den længe efter
selvstændighed som radiograf, og endda
lærte et nyt sprog på rekordfart.

SIDSEL BERGMAN
• 29 år
•	Bopæl: Limhamn i Malmø
• Arbejdet i Malmø ca. 2,5 år.
•	Sektion: Neuro

”JEG VAR TILBAGE
PÅ DEN ANDEN SIDE
AF ØRESUND INDEN
DER VAR GÅET TO
MÅNEDER, OG JEG
HAR IKKE FORTRUDT
DET EN ENESTE
GANG SIDEN.”

Det bedste ved min arbejdsplads er mine
kolleger! Vi har det rigtig sjovt sammen,
og der er masser af kompetencer at
trække på. Derudover har jeg oplevet en
lidt anden tilgang til oplæring. I Malmø
er der en masse frihed; ingen sidder og
kigger med over skulderen og retter den
mindste millimeter når undersøgelsen
skal planlægges - til gengæld sidder de
klar med svar og gode tips ligeså snart
man spørger.
Nu arbejder jeg både med MR og CT, og
når jeg er i vagt desuden i konventionel røntgen. Det er en fantastisk måde
at holde alle kompetencer ved lige. Jeg
elsker også at arbejde på en meget multikulturel afdeling. Jeg synes det skaber
et åbent og fordomsfrit arbejdsmiljø.

Clear Direction.

From Diagnosis to Care.

Bayer er en af verdens ledende leverandører på løsninger indenfor kontrastinjektioner til CT, angiografi, samt
MRI og nuklearmedicin. Med den tekniske ekspertise fra Medrad, der siden 2012 er en del af Bayer, og Bayers
lange erfaring med kontrastmidler, udvikler vi innovative løsninger for at imødekomme de udfordringer som
radiologien møder i deres hverdag. Bayer’s injektorer er udviklet til at kunne kommunikere med scannere,
RIS, PACS, samt Dose Management-systemer. Integrationen giver muligheder for standardiseret og forenklet
arbejdsgang for sundhedspersonalet og mere tid til patienten.

Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S.
www.radiology.bayer.com

L.DK.MKT.09.2016.1696

September 2016

Besøg www.radiology.bayer.com eller kontakte Ina Wettendorff, ina.wettendorff@bayer.com, og lær mere!

KONGRESSEN FOR DE FÅ

ELLER FOR ALLE?
Af

Claus Brix, fagchef

De fleste radiografer kender ECR og rigtig mange har besøgt
kongressen som nu har eksisteret 24 år. Sidste år blev samarbejdet mellem Radiologerne og Radiograferne meget synligt og slået
stort op, men hvordan blev det modtaget herhjemme og hvordan
ser fremtiden ud for denne store velsmurte kongresmaskine.

den ene side er en del af radiograferne,
som udvikler og deltager i videndelingen, mens en større del af radiograferne
ikke deltager i udviklingen, da de er
presset i dagligdagen, og da de knappe
ressourcer i afdelingerne ikke muliggør
deltagelse i kongressen.

ECR 2018 var stor
– med over 25.000
deltagere, 3.000
foredrag og med en
omfattende palet
af tilbud til mange
specialer er det en
ordentlig mundfuld for radiografen, der
første gang besøger begivenheden. 2 nye
bygninger var taget i brug for at rumme
de nye tiltag, og med rette blev området
benævnt ”ECR-city”. Tilbudskataloget er
nu så omfattende, at det kræver en del forberedelse hjemmefra, hvis man skal vælge
det, der giver mest udbytte. Og desværre
må meget godt også vælges fra. På ECR
2018 var målet at ramme alle specialer og
ligestille radiografer og radiologer, og det
lykkedes ret godt. Kongressen giver dermed et godt og billigt alternativ til specialekongresser som fx CIRSE og ESTRO.

Der var i år flere foredrag/abstracts og
posters fra danske radiografer end tidligere, og det tyder på at der er en stor
gruppe af radiografer, der nu har godt fat i
forskning og udvikling, og som bakkes op
af deres afdelingsledelse. En anden observation herfra er nu, at bacheloropgaver er
af en sådan kvalitet, at de understøttes af
arbejdsgiverne. 3 dimittender var støttet
af hhv. 2 radiologiske og en nuklearmedicinsk afdeling, som gjorde at projektet
kunne præsenteres som foredrag.

ESR/EFRS fremviste medlemskaber af
ESR, hvor Danmark ligger langt nede i
antal, sammenlignet med andre tilsvarende lande i EU. Det kan tyde på at
gennemsnitsradiografen/afdelingen i
Danmark ikke prioriterer ESR højt, eller
mangler kendskab til de fordele som fx
e-læringsprogrammer og videnskabelige tidsskrifter giver. Medlemskab af
ESR giver tillige store rabatter på deltagelse i ECR.

Kvaliteten af de danske radiografer og
deres projekter blev også bekræftet, da
danskere ved prisuddelingen for bedste Abstract blev tildelt 2 ud af 3 priser.
Det var Omar Muharemovic fra Hvidovre
Hospital og Signe Scheffmann Olloni/
Nanna Villadsen fra OUH. Radiograf Rådet
ønsker dem tillykke med de flotte priser.

Kun 7 danske radiografer fundet vejen
til det fælles EFRS sociale arrangement
om fredagen ”Radiographers evening”.
Med en lav pris på arrangementet (inkl.
transport og drikkevarer), var det svært
at finde en forklaring på dette, men måske finder flere vejen til dette nye fælles
tiltag næste år.

Selvom Radiograferne nu – ligesom i
2017 - har eget område på kongressen
bestående af stort konferencelokale og
et åbent debatforum, så er radiografsessionerne også mikset med radiologernes,
der er fordelt over det øvrige område.

Mens antallet af udviklingsprojekter, og
dermed radiografer der præsenterer
deres projekter på ECR, er stigende, så
er det samlede antal deltagende danske
radiografer faldet i 2018. Måske er der
en tendens til polarisering, hvor der på

Vi blev præsenteret for tankerne for
ECR2019 ”THE BIGGER PICTURE” (27.
februar – 3. marts 2019) og her vil fokus
fortsat blive rettet mod alle specialer,
og konceptet udviklet med endnu flere
tilbud til radiograferne.
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Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.
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Når du er medlem af Radiograf Rådet, kan du få en studiekonto
hos Lån & Spar. Med 5 % på kontoen kan du faktisk få penge ud
af at have penge i banken – og hvis du skal bruge en kassekredit
på op til 50.000 kr., er Lån & Spar blandt de billigste.
Der er meget mere. Se alle dine fordele på studiekonto.dk
Her kan du også søge online. Ellers send en mail til
radiografbank@lsb.dk eller ring på 3378 1987 og book et møde.

For at få Danmarks bedste studiekonto, skal du samle hele din privatøkonomi
hos os og være medlem af Radiograf Rådet. Du får studiekontoen på baggrund af en
almindelig kreditvurdering. Du kan have studiekontoen i op til 3 år efter endt uddannelse. Hvis du bruger hele din kassekredit på 50.000 kr., vil det koste dig 625 kr. i
omkostninger efter tre måneder. Stiftelsesomkostninger 0 kr., debitorrente (variabel)
5,09 %, ÅOP 5,1 %. Efter tre måneder skylder du 50.625 kr. Kreditten er gældende indtil
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STU DIE

S DEN
E R D U O G S Å PÅ I N S TA G R A M ?
Os fra RSD kom på instagram i april sidste år, og har nu et år på bagen derinde. Er du ny og kunne du
tænke dig at følge lidt med i hvad vi laver? Så følg os, det kan være vi laver et lille ”follow4follow”.
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LOKALVALG FOR RSD
PÅ SKOLERNE!!
Det er blevet tid til det årlige lokalvalg for RSD.
De afholdes i år den:
4. maj på UCN:
Cafe Frejs klokken 11:50-12:20
14. maj på UCL: Foran RA bygningen klokken 12:00-12:30
9. maj på Metropol:
Ved bordtennisbordet på
3. sal klokken 08:30-09:00

AKTIVITETSK ALENDER FOR REGIONERNE
DATO

SENEST
TILMELDING

TEMA

STED

ARRANGØR

YDERLIGERE
INFORMATION

PRIS

4/5-2018

27. april

Paintball arrangement

Mogenstrup

Region
Sjælland

kshi@
regionsjaelland.dk

100 kr.

5/5-2018

25. april

Beøg i fængslet

Horsens Statsfængsel

Region
Midtjylland

chrithis@rm.dk

Gratis
for medlemmer

10/5-2018

Oplyses
senere

Eventyrløbet

Odense Stadion

Region
Syddanmark

larsjensen
@radiograf.dk

160 kr.
(voksne)

23/5-2018

20. april

Den nye
persondataforordning

Radiograf Rådets lokaler

Region
Hovedstaden

a.rosenklint@
webspeed.dk

gratis

6/5-2018

14. maj

Temaeftermiddag
Forandringer – hvad gør de
ved os?

Radiograf Rådets lokaler

Region
Hovedstaden

a.rosenklint@
webspeed.dk

gratis

5/9-2018

27. august

En vandring langs den
byvold der omkransede KBH

København,
mødested Vandkunsten

Region
Hovedstaden

12/9-2018

29. august

Temaeftermiddag,
Farmakologi

Radiograf Rådets lokaler

Region
Hovedstaden

a.rosenklint@
webspeed.dk
Det er muligt at tilmelde
en ledsager til dette
arrangement

a.rosenklint@
webspeed.dk

gratis

gratis

REG ION SJÆ LL AND

PAINTBALL

KOM OG SKYD DIN KOLLEGA DEN 4. MAJ I SYDSJÆLLANDS PAINTBALLCENTER

Vi starter kl 17.30 med at lave en lille krig.
Efter paintball er der lidt mad og drikke.
Vi griller, hvis vejret tillader det.

Adressen er:
Bøgesøvej 34
Mogenstrup
4700 Næstved
Tilmeldingsfrist:
Fredag den 27. april
Kontaktinfo/tilmelding:
kshi@regionsjaelland.dk

Pris: 100 kr. pr. deltager
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KURSER OG KONFERENCER
Dato

Seneste
tilmelding

Tema

Sted

Arrangør

Information og
tilmelding

Pris

21-22/3 2018

se link

Digital Radiografi - teknik
og billedbehandling

Århus

Region Midtjylland

www.rm.plan2learn.dk

3340kr (3154 kr for
ansatte i Region
Midt)

9-11/4 2018

se link

Avanceret CT

Århus

Region MIdtjylland

www.rm.plan2learn.dk

4049kr (3783kr for
ansatte i RegionMidt)

12+19/4 2018

23/3 2018

Kommunikation og Feedback for stråleterapi

Frederiksberg

Radiograf Kurser

www.RadiografKurser.dk

2250kr (3375kr)

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

20-24/4 2018

se link

ESTRO 37

Barcelona

ESTRO

www.estro.org

se link

30/4+7/5 2018

6/4 2018

Kommunikation og Feedback for kliniske vejledere

Frederiksberg

Radiograf Kurser

www.RadiografKurser.dk

2250kr(3375kr)

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

Frederiksberg

"MR Center, Herlev Hospital

mrskolen@regionh.dk

5750 kr

14-15/5 2018

9/4 2018

CT-strålebeskyttelse Nuklearmedicin

Odense

Radiograf Kurser/DBio

www.radiografkurser.dk

3850 kr ( 4850 kr
ikke medlemmer af
DBio og RadiografRådet)

15-16/5 2018

se link

Kvalitet og Radiologi

København

Rigshospitalet

http://urlen.dk/kZf

2800 kr

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

Frederiksberg

Radiograf Kurser/ Norsk
Radiografforbund

www.radiografkurser.dk

16990 dkr (18990
ikke medlemmer)

7-8/6 2018

se link

DFIR Årsmøde

Nyborg

Radiograf Kurser/DfiR

www.dfir.dk

se link

13/6 2018

20/5 2018

Årsmøde for Kvalitetskoordinatorer

Odense

Radiograf Kurser

www.radiografkurser.dk

500 kr (750 kr ikke
medlemmer)

15-18/6 2018

se link

SMRT 27th annual meeting

Paris

SMRT

https://www.ismrm.org/
smrt/18m/

se link

23-25/8 2018

se link

European Congress of
Medical Physics 2018

København

ECMP

www.ecmp2018.org

se link

10-11/9 2018

se link

Intervention Modul1

Odense

RadiografKurser Region
Midtjylland

www.RadiografKurser.dk

se link

14/9 2018

15/8 2018

Mammografi Temadag

Frederiksberg

Radiograf Kurser

www.RadiografKurser.dk

750 kr (1125 kr ikke
medlemmer)

18-21/9 2018

se link

Röntgenveckan

Örebro, Sverige

SMFR mfl.

rontgenveckan.se

se link

20-21/9 2018

Først til mølle

Nukleærmedicin

Oslo

RadiografKurser/Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

4700 NOK

22-26/9 2018

se link

CIRSE 2018

Lissabon

CIRSE

www.cirse.org

se link

24-28/9 2018

se link

CT grundkursus

Århus

Region Midtjylland

www.rm.plan2learn.dk

5349 kr (4882 kr
ansatte i Region
Midt)

2-3/10 2018

se link

Intervention modul 2

Frederiksberg

RadiografKurser/Region
Midt

www.RadiografKurser.dk

se link

18-19/10 2018

først til mølle

Kundskabbaseret praksis
for radiografer

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

4700 NOK

22-23/10 2018

se link

Intervention modul 3

Århus

Radiograf Kurser/Region
Midtjylland

www.RadiografKurser.dk

se link

31/10-2/11 2018

først til mølle

MR for viderekomne

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK

5-6/11 2018

20/10 2018

Ortopædisk Radiografi –
perifere skelet

Odense

Radiograf Kurser

www.RadiografKurser.dk

3495 kr (4995 kr ikke
medlemmer)

7-9/11 2018

først til mølle

CT-kolografi

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK

først til mølle

MR kursus 2

Frederiksberg

MR Center, Herlev Hospital

mrskolen@regionh.dk

5750 kr

14/11 2018

på vej

Intervention temadag

OUH, Odense

Radiograf Kurser

på vej

på vej

14-16/11 2018

se link

Avanceret CT

Århus

Region Midtjylland

www.rm.plan2learn.dk

se link

12-16/11 2018             

INTERVENTIONSKURSUS
FOR RADIOGRAFER
Mange behandlinger og diagnostiske undersøgelser på radiologiske afdelinger har ændret
sig over de sidste år, og invasive
interventionsradiologiske procedurer har erstattet mindre kirurgiske indgreb.
Kurset er opbygget i tre moduler
á to dages varighed, der foregår i
henholdsvis Odense, København
og Aarhus. I de mellemliggende
perioder skal der forventes hjemmearbejde i form af litteraturlæsning og mindre hjemmeopgaver.

MÅLGRUPPE

DELTAGERANTAL

Uddannede radiografer og sygeplejersker, som arbejder med eller har interesse indenfor interventionsradiologi.

15-20 deltagere (min 10)

INDHOLD
På tredje modul deles undervisningen i to spor under nogle af emnerne: spor a) Digital Subtraction
Angiography (DSA) og spor b) Gennemlysning – UL-vejledt/CT-vejledt.
Der vælges spor ved tilmelding.

MÅL
INFORMATION
Se mere på radiografkurser.dk, hvor
tilmeldingsfrister fremkommer og
hvor programmet lægges op.
Spørgsmål henvendes til fagchef
Claus Brix på claus@radiograf.dk

FORMÅL
• at radiografen opdaterer og videreudvikler sine kompetencer
indenfor Interventionsradiologi –
diagnostik og behandling – med
fokus på at kvalitetssikre undersøgelses- og behandlingsforløbet til
gavn for patienten
• at radiografen kan indgå i kvalificeret samarbejde med radiologen/
speciallægen omkring interventionsopgaver fra start til slut

PRIS
7250 kr. for medlemmer af forhandlings berettigede organisationer
(Dansk Sygepleje Råd, Radiograf
Rådet mv)
9065 kr. for deltagere fra ikke forhandlingsberettigede organisationer.

• at radiografen opdaterer sin viden
om interventioner, herunder anatomi og patologi
• at radiografen styrker sine forudsætninger for at bidrage til at sikre
det gode patientforløb
• at radiografen kan identificere og
handle på ændrede patienttilstande
• at radiografen styrker sine kompetencer i forhold til forberedelse af
patienten
• at radiografen opdaterer sin viden
om det juridiske regelsæt, der gør
sig gældende i
• forbindelse med interventionsundersøgelser/-behandling
• at radiografen styrker sine kompetencer inden for samarbejde og
kommunikation omkring interventionspatienten
• at radiografen er opmærksom på
sikkert arbejdsmiljø omkring
interventionsradiologi
Forventnings-/kompetenceskema
udfyldes før kursusstart og medbringes på første kursusdag.

TID
Modul 1: 10.-11. september
Modul 2: 2.-3. oktober
Modul 3: 22.-23. oktober

• Forberedelse af patienten
– blodprøver
– INR
– farmakologi
• Strålebeskyttelse/-hygiejne
– kvalitetssikring
• Teknik
– Interventions procedure
– Utensilier
– Protokoloptimering
• Jura
– rettigheder
– ansvar og kompetence
– utilsigtede hændelser
• Tværfagligt samarbejde
og kommunikation
– i det tværfaglige team
– rollefordeling/samarbejde
• Kommunikation
– den bange patient
– den dårlige patient
• Ergonomi
• Hjemmeopgaver

STED
Modul 1: Odense Universitetshospital, Lokale 14, indgang 101 (1. sal)
Modul 2: Radiograf Rådet, H.C. Ørstedsvej 70 2. tv. 1879 Frederiksberg C
Modul 3: Region Midtjyllands Uddannelsescenter, Olof Palmes Allé 26,
8200 Aarhus N, Lokale 4
Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland
udbyder i samarbejde med Radiograf
Rådet kurset.
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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

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

1. NÆSTFORMAND
Stinne Lausten Feddersen
T: 2074 0093
E: stinne.lausten.feddersen@
regionh.dk

2. NÆSTFORMAND
Torben Kirk Lehnskov
T: 6177 1791
E: torben.kirk.lehnskov
@regionh.dk

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

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

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

RSD’s (Studerendes) repræsentant:
FORMAND FOR RSD

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:

SEKRETÆR

FAGLIGE KONSULENTER

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

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

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

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