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KOMPETENCER 

OG UDDANNELSE 
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OG RESPEKTERET I 
DET DANSKE SUND-

HEDSVÆSEN.

STADIG LAND, 
DER SKAL VINDES…

Der er få dage til, 

at Radiografuddan-

nelsen på UCL kan 

fejre 50 års jubi-

læum. Der er selvfølgelig en historie, 

der går forud for de 50 år, der rundes 

lige om lidt. En historie om ildsjæle, der 

udviklede ideen, kæmpede for den og 

satte gang i vores uddannelse.

Men den historie får du i detaljer en an-

den gang. I dag vil jeg bruge jubilæet 

som indgangsvinkel til noget, der får 

det til at koge indeni mig. 

I de år der er gået, siden den første 

radiograf blev uddannet, har vi især i 

starten kæmpet for at vinde indpas på 

de radiologiske afdelinger. Mange af os 

kender historier om 60/40-normeringer, 

altså 60 % sygeplejersker og 40 % radio-

grafer. Vi kender også historier om, at 

radiografer ikke måtte gå alene i vagt, 

og du kan jo selv fylde flere af fortidens 

uhyrligheder på.

Det er vi ude over i dag – vores kompe-

tencer og uddannelse er anerkendt og 

respekteret i det danske sundhedsvæ-

sen, og der er ikke længere tvivl om, 

hvem der skal ansættes på de radiologi-

ske afdelinger. Vi har dog fortsat udfor-

dringer i nuklearmedicin og stråleterapi, 

og det arbejder vi for at rette op på. Vo-

res kompetencer hjælper os på rette vej.

Efter Folkemødet blev jeg kontaktet 

af en journalist, der gerne ville lave en 

artikel om vores synspunkter på ioni-

serende stråling, der skal bruges med 

omtanke. 

Journalisten blev forsynet med diverse 

dokumentation, heriblandt videnska-

belige artikler bragt i Radiografen, 

Strålingsguiden fra SIS, statement fra 

SIS og de øvrige nordiske myndigheder 

om CT med mere.

Herefter udskød hun vores fornyede 

samtale nogle timer – der var da også 

en del at kigge på i det, jeg havde 

sendt hende.

Nogen tid efter, at samtalen skulle have 

fundet sted, fik jeg så en mail fra journa-

listen:

”Jeg har lige talt med en forsknings-

leder i radiologi som mere eller min-

dre afkræftede jeres påstande. Jeg er 

stadig ved at undersøge det hele og 

ringer til Sundhedsstyrelsen også. Så 

det bliver formentlig ikke i dag, jeg kan 

nå et interview alligevel. Vi vil vende 

tilbage, hvis vi finder en historie og går 

videre med det.”

Jeg synes det er helt fair, at en journalist 

gerne vil sikre de kilder, hun bruger. Det 

forventede jeg faktisk. Hvad ikke er fair, 

er at en ”forskningsleder i radiologi” så 

let som ingenting kan underkende vores 

faglighed. I min optik kan man være fag-

ligt uenige, og så forholder man folk for 

hinandens påstande og argumenterer 

for at udrede uenighederne.

Sådan var det ikke her. Forskningslede-

ren i radiologi har formentlig en uddan-

nelse, der er længere end vores, og så 

er den sag bare ikke længere.

Og det var lige præcis det, der fik mig 

op i det røde felt. 50 års faglig faglig-

hed burde være mere værd.

Kære kolleger – det land skal også vin-

des – om der så skal gå 50 år endnu.

INDHOLD #06
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KORT NYT 

DE EKSEMPLARER VI MANGLER ER:
Kassetten  årgang  1 1972 udgivelse nr.  5
Kassetten  årgang  7 1979 udgivelse nr.  1+2
Kassetten  årgang  8 1980 udgivelse nr.  1
Kassetten  årgang  9 1981 udgivelse nr.  1
Kassetten  årgang  18 1990 udgivelse nr.  6
Kassetten  årgang  20 1992 udgivelse nr.  5
Kassetten  årgang  21 1993 udgivelse nr.  7
Kassetten  årgang  22 1994 udgivelse nr.  9
Kassetten  årgang  29 2001 udgivelse nr.  12
Kassetten  årgang  32 2004 udgivelse nr.  7
Radiografen årgang  35 2007 udgivelse nr.  1+9
Radiografen årgang  36 2008 udgivelse nr.  2

Radiograf Rådet har i over 40 år udgivet medlemsbladet radiografen, tidligere Kasetten. Vi 

har sikret et eksemplar hver gang der kommer en udgivelse og råder i dag over næsten alle 

udgivelser. Tidens løb er der dog enkelt der er smutte fra os. Men vi ved, at der er radiogra-

fer der af den ene eller anden årsag har behold eksemplarer af fagbladet.

Derfor efterlyser vi nu følgende eksemplarer. Hvis du har en af dem liggende og ønsker at 

donere dem til radiograf rådet, så må du meget gerne skrive til troels@radiograf.dk

EFTERLYSNING
Som sædvanligt afholder Radio-
graf Rådet seminar for ledere, 
tillidsrepræsentanter (TR) og 
arbejdsmiljørepræsentanter 
(AMiR) i efteråret, nærmere be-
tegnet i uge 44. 

I år afholdes seminaret på to 
forskellige lokaliteter 

For ledere er det den 30. og 
31. oktober på Frederik VI Hotel, 
Odense.

For TR er det den 29. til 31. 
oktober på Hotel Opus, Horsens.

For AMiR er det 30. og 31. 
oktober på Hotel Opus, Horsens.

Vi håber at se rigtig mange. 

SEMINAR I 
EFTERÅRET

Radiograf Rådet har en aftale med Arbejdermuseet der gør, at du 
som medlem kan få gratis adgang hele året rundt, for dig og din 
familie.    

Du skal gøre følgende!
•  Senest 2 hverdage inden dit besøg skriver du en e-mail til  

kontakt@radiograf.dk med emnefeltet  
”Gratis entre til Arbejdermuseet”.

• Du oplyser dit fulde navn + fødselsdato.
• Du oplyser hvem I skal afsted.
•  Du får en bekræftelse retur på e-mail fra os på at du er medlem 

og har adgang.
•  Du medbringer bekræftelsen, enten printet eller elektronisk, 

og fremviser den ved indgangen. 
•  Du vil muligvis blive bedt om at fremvise ID ved indgangen for 

at bekræfte, at du er dig.

GRATIS ENTRÉ TIL ARBEJDERMUSEET MED RADIOGRAF RÅDET!

A R B E J DE R M U S E E T
GRATIS ENTRÉ 
med Radiograf Rådet
Radiograf Rådet har indgået en aftale med 

Arbejdermuseet der gør, at du som medlem 

kan få gratis adgang hele året rundt, for dig 

og din familie.

Åben: 10-16 alle dage, onsdag til kl. 10-19.

Arbejdermuseet
Rømersgade 22 
1362 København K
www.arbejdermuseet.dk
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MEDLEMSKAB 
AF ESTRO MED 
RADIOGRAF RÅDET
Dit medlemskab af Radiograf Rådet 

giver dig samtidig medlemskab til 

ESTRO. 

Radiograf Rådets Hovedbestyrelse 

har besluttet, at tilbyde radiografer 

der er ansat på stråleterapiafdelin-

ger, radiografsstuderende i S-retnin-

gen, og ledige S-radiografer det bil-

lige medlemskab af ESTRO, såfremt 

de er medlem af Radiograf Rådet.

Beslutningen er en treårig prøve

 periode, der efterfølgende skal 

evalueres.

Med det har man som medlem 

mulighed for at opnå en reduceret 

betaling til ét kursus eller én konfe-

rence pr. år. 

HVORDAN FÅR JEG 
MEDLEMSKAB AF ESTRO?
Rent praktisk vil det foregå på den 

måde, at Radiograf Rådet fremsen-

der en liste til ESTRO med navn, 

titel, ansættelsessted, adresse og 

fødselsdato (ikke cpr. nr.) til ESTRO. 

Derfor har vi brug for, at du sender 

os en mail på kontakt@radiograf.dk 

med oplysningerne, hvis du ønsker 

medlemskab og tilhører én af oven-

nævnte medlemsgrupper.

Alle medarbejdere i Region Sjælland kan se frem til en – om end lille – kontant aner-

kendelse for bøvlet med Sundhedsplatformen (se i øvrigt s. 18). Det er en del af en 

politisk aftale i regionen.

– Størstedelen af Region Sjællands medarbejdere har gennem lang tid arbejdet 

målrettet på og ydet en ekstraordinær stor indsats for at gøre Region Sjælland pa-

rat til at implementere Sundhedsplatformen, konstaterer aftalepartierne.

Samlet set er der afsat 3,5 mio. kr. til formålet, og pengene skal bruges til at sige tak 

for hjælpen med implementeringen af Sundhedsplatformen.

Med ca. 18.000 medarbejdere i Region Sjælland vil det omregnet udløse et beløb 

på cirka 200 kr. pr. medarbejder, da alle skal have en ligelig del af ”kagen”. 

Det er dog ikke alle medarbejdere, der må tage til takke med anerken-

delse i 200-kroners-klassen. En direktør, der har haft et særligt 

ansvar for implementering af Sundhedsplatfor-

men i Region Sjælland og Region 

Hovedstaden, fik således alle-

rede i november en bonus på 

100.000 kr. for sin indsats.

GAVE TIL 200 KRONER 
PÅ VEJ TIL MEDARBEJDERE

I forbindelse med en – ny – sundhedsreform, er det kommet 
frem at Dansk Folkeparti (DF) vil nedlægge regionerne. Det skri-
ver Dagens Medicin. 

DF er ikke det eneste parti, der ønsker en nedlæggelse af regi-
onerne. Ifølge DR bliver forslaget bakket op af Liberal Alliance 
og Det Konservative Folkeparti. Dog er der ikke foreløbigt 
opbakning fra Venstre eller rød blok til at skrotte regio-
nerne.

Fra lægernes side opfordres folketingspolitikerne til at 
fokusere på udfordringer fremfor struktur da en afskaf-
felse af regionerne ikke vil løse problemer med underfi-
nansiering og eller manglende sammenhæng i sundheds-
væsnet.

Regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau 
(S) melder sig også ind i debatten. Han erkender, at der er 
plads til forbedringer i regionerne, men påpeger at de er 
en del af løsningen, ikke en del af problemet.

Regionernes eksistens 
igen til diskussion
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Analysen viser også, 

at der af de målte 

faggrupper – som er 

stort set dækkende 

for hele arbejdsmar-

kedet – ikke er en 

eneste faggruppe, 

hvor kvinder tjener mere end mænd. Ikke 

én. 

Forskellene er ikke kun store, hvis du sam-

menligner alle MVU på tværs af uddannel-

sesgrupper med lige lange uddannelser 

og med en skæv kønsvridning – fx radio-

grafer sammenlignet med diplomingeniø-

rer. Den er også gal, når der sammenlignes 

internt i de enkelte uddannelsesgrupper. 

For vores egen uddannelsesgruppe (sy-

gepleje, radiograf og jordemoder m.m., 

MVU) er forskellen på 9,4 % eller 1,5 mil-

lioner kroner i løbet af livslønnen. For ba-

chelorer i økonomi (HD, HA) og samfund 

(MVU), er den helt oppe på over 40 % i 

lønforskel mellem mænd og kvinder. 

HALTER BAGUD
At vi i Danmark halter bagud med hensyn 

til ligeløn har FTF, LO, Sundhedskartel-

let og Radiograf Rådet påpeget i rigtig 

mange år. Det var fx hovedtemaet for Den 

Store Strejke i 2008. 

Der er givet to hovedårsager til dette. Helt 

objektivt, så kan det ses af tallene at vi løn-

ner traditionelt mandearbejde bedre end 

traditionelt kvindearbejde. Og derudover 

så er vores kønsrollemønster stadig meget 

traditionelt. Den skæve fordeling på barsel 

og omsorg kan mærkes på bundlinjen hos 

kvinderne. Og de traditionelle kønsroller 

har konsekvenser – også når vi sammenlig-

ner os internationalt. For mens andre (især 

vores nordiske nabolande) griber politisk 

ind, så fastholder vores politikere at lige-

løn skal ordnes ved forhandlingsbordet. 

Hvilket er det samme som at sige at de 

enkelte faggrupper skal slås indbyrdes 

om lønkronerne. Denne tøven fra politisk 

hold har fået Danmark ned på en 19. plads 

i OECD’s ligestillingsrapport fra 2017. 

I nogens øjne et direkte pinligt tegn på, 

at der ikke gøres nok på området. 

ARVEN FRA 1969
Lønrelationerne mellem grupper af of-

fentligt ansatte blev faktisk lagt fast fra 

start, nemlig i slutningen af 1960’erne ved 

den seneste tjenestemandsreform. Den 

nye offentlige lønningslov fra 1969 fast-

slog nok en gang, at kvinders arbejde var 

rundt regnet en tredjedel mindre værd 

end mænds. Sådan var det ikke formule-

ret, det ville have været i strid med løn-

ningsloven, men typiske mandejob blev 

placeret højere på lønskalaen end typiske 

kvindejob: politibetjente og finansøkono-

mer (som faktisk er kortere uddannelser) 

højere end sygeplejersker, jordemødre 

og pædagoger eksempelvis.

Og den danske model er med til at fast-

holde de engang fastlagte lønforskelle, 

mere end den hjælper med til at mindske 

uligelønnen.

Det var en politisk beslutning i 1969, at der 

skulle være en skævhed mellem ”mande-

jobs” og ”kvindejobs”. Så mon ikke der 

skal en politisk beslutning til at rette 

denne skævhed op igen. Parterne har ef-

terhånden prøvet alt det der ikke virker. Så 

hvad med at prøve noget der virker? Det 

startede med ligelønspuljen ved OK 18, 

men der skal meget mere til fremover. 

Af   Michael Dreyer

I juni udkom en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, lavet 
for Institut for menneskerettigheder. Analysen viser blandt andet, at 
der for alle Mellemlange Videregående Uddannelser (MVU) gennem-
snitligt er 29,4 % forskel på livslønnen for mænd og kvinder. 

STADIG LANGT 
FRA LIGE LØN

DISPONIBEL LIVSINDKOMST FOR MÆND OG KVINDER,  
FORDELT PÅ UDDANNELSESGRUPPER, 18-80 ÅR

Anm: Disponibel indkomst pva. indkomster fra 2016, fremskrevet til 2018 niveau ved LO's lønstigningstakst, se "Øje på be-
skæftigelsen, november 2017". Populationen er afgrænset til 18-80 årige bosat i Danmark i både 2015 og 2016. Kilde: AE på 
baggrund af Danmarks Statistiks registre og AEs livsindkomstmodel



Vil du være en del af et fællesskab, hvor vi sammen tager hånd om pensionen?  
Så er det nu, du har mulighed for at stille op som delegeret i din pensionskasse. 
Som delegeret kan du bl.a. få indflydelse på, hvordan pensionen er skruet sam-
men, og hvad PKA skal investere i, så det gør en positiv forskel i verden og giver 

gode afkast til medlemmerne.

Regler ved opstilling

Du kan stille op som kandidat til at blive delegeret, hvis du er medlem af pensionskassen pr. 31. august 2018. Du kan dog ikke stille op, hvis du 

har sendt begæring om at træde ud af pensionskassen. Du hører som udgangspunkt til den valgkreds, hvor din arbejdsgiver har adresse. Hvis du 

ikke har en arbejdsgiver, der indbetaler pensionsbidrag (hvis du fx er hvilende medlem eller arbejdsledig), kan du stille op i den valgkreds, hvor 

du bor. Hvis du arbejder i en anden valgkreds end der, hvor din arbejdsgiver har adresse, er ansat på en landsdækkende institution, eller hvis du 

får indbetalt pensionsbidrag fra flere arbejdsgivere i forskellige valgkredse, gælder der særlige regler. Læs mere på www.pka-valg.dk. 

I alt skal der vælges 155 delegerede i Pensionskassen for Sygeplejersker, Lægesekretærer og Radiografer, heraf 5 radiografer.

Lyder det som noget for dig?

Fristen for at stille op er den 10. oktober, kl. 16.00.

Læs mere og stil op på www.pka-valg.dk

Radiografisk Delegeret 2018 valg v3.indd   1 11/07/2018   15.12
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DIFFUSIONSVÆGTET MR skanning (DWI) har i mange år været 

en fast bestanddel af en neurologisk og onkologisk cerebral 

udredning. I de seneste ca 10 år er metoden blevet udbredt 

til resten af kroppen, således at det i dag er en fast bestand-

del af ekstrakranielle MR skannings protokoller ved onkologiske 

udredninger og opfølgninger (1). En forholdsvis simpel måde 

at anskue DWI på kan fås ved at tænke på væskes bevægelse 

mellem cellerne. I vævet udenfor blodkarrene vil der ikke være 

nogen aktiv transport af væske, da der ikke er noget blodtryk til 

at presse væsken frem. Derfor er væskes diffusion den fremher-

skende bevægelse. Væske bevæger sig ikke uhindret over cel-

lemembranen, hvilket betyder, at i områder, hvor der er langt 

mellem cellerne, vil der være stor væskediffusion i modsætning 

til områder med mange eller store celler, hvor væskediffusionen 

vil være hæmmet. DWI vil være et billede af den inter-cellulære 

væskes bevægelse og kan dermed opfattes som en indirekte 

biomarkør for celletætheden kaldet  (2). 

Målingen af et stofs diffusion med MR blev udtænkt af Hahn, 

udviklet af Carr og Purcell i 1950’erne og raffineret af Stejskal 

og Tanner i 1965 (3), men først i 1986 lykkedes det Bihan et al 

at få lavet den første brugbare DWI sekvens til brug in vivo. 

Her introduceredes produktet af diffusionsgradientstyrken og 

tiden, den var tændt, i en såkaldt b værdi som et udtryk for, 

hvor diffussionvægtet sekvensen ville blive (4).

Signalintensiteten i en diffusionssekvens er afhængig af de 

sædvanlige opløsnings- og tidsparametre, men derudo-

ver også af b-værdien. Ved stigende b-værdi falder sign-

alintensiteten eksponentielt. Hvis to eller flere b-værdier 

optages, kan hældningen af signalintensitetskurven 

bestemmes, og den betegnes Apparent Diffusion Coefficient 

(ADC) (2). Derved er det opnået at få cellulariteten kvantifi-

ceret.

Selve diffusionssekvensen kan laves på forskellige måder. En 

ofte brugt metode er en Single Shot Echo Plannar Imaging 

DIFFUSIONSVÆGTET  
MR SKANNING AF AXIALE 
SPONDYLARTRITTER
Spondylartrit er en inflammatorisk rygsygdom, som kan være en invaliderende sygdom som kan 
være svær at diagnosticere tidligt. Moderne biologisk medicin har revolutioneret behandlingen, 
men den virker ikke hos alle. En mulig metode til at hjælpe ved diagnosticeringen af spondylartrit og 
monitoreringen af behandlingen kan være diffusionsvægtet MR. Dette undersøges i et PhD projekt.

Figur 1:  Semicoronal STIR (A) og ADC-MAP (B) af patient med axial 
spondylartritis. Der ses udprægede ødematøse områder i knoglemar-
ven (*) i det venstre sacroiliacaled, både på i os scarum og os ileum. På 
ADC billedet ses ikke tilsvarende hæmmet diffusion, men kun i enkelte 
områder. Dette kan tolkes som om, der ikke er inflammation i hele det 
ødematøse område, men kun i et begrænset del.

Af   Jakob M Møller, Forskningsradiograf M.Sc., Ph.D. Studerende, Herlev og Gentofte Hospital
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(SSEPI) sekvens, hvor den sidste del af sekvensen – EPI – står 

for selve udlæsningen af ekkoet. EPI er en meget hurtig udlæs-

ningsmetode, hvor K-space fyldes på en gang. Ulempen ved 

EPI er de mange gradient refokuseringer som øger fasefejlene. 

Dette ses som suceptibilitetssartefakter på billederne, og spe-

cielt i områder med store forskelle i suceptibiliteten som i kno-

glevæv vil artefakterne blive betydelige. Endvidere kan der 

forekomme betydelige distortionsartefakter pga strømhvirvler 

fra de kraftige gradienter (5). En mulig måde at mindske arte-

fakterne på kan være at bruge Turbo Spin Echo (TSE) teknik 

i stedet for. Med denne teknik benyttes 180 graders pulse 

til refokuseringen, hvilket minimerer både suceptibiltets- og 

distorsionsartefakter. Imidlertid tager TSE udlæsningen læn-

gere tid end EPI, hvorved risikoen for bevægelsesartefakter 

fremkommer (1).

SPONDYLARTRIT (SpA), også kaldet inflammatorisk rygsøjle-

gigt, er en samlebetegnelse for flere forskellige inflammator-

iske sygdomme med nogle sammenfaldne karakteristika. SpA 

kan have både manifestationer fra det axiale skelet, men også 

fra det perifere. Axial spondylartrit (axSpA), som er den hyp-

pigste, omfatter den Ankyloserende Spondylartrit (AS) (Mb 

Bechterew) og udifferentieret SpA. Derudover kan Mb Crohn, 

psoriasis artrit, reaktiv artrit samt juvenil spondylartrit give 

kliniske manifestationer som SpA (6).

Symptomerne på SpA starter normalt før 45 års alderen 

og er lidt hyppigere hos mænd end hos kvinder i forholdet 

3:2. Inflammatoriske rygsmerter, som defineret ved gradvis 

kommende kroniske smerter (> 3 mdr), lokaliserert lumbalt, 

morgenstivhed, lindring ved øvelser, men ingen lindring 

ved hvile, er det enkeltsymptom, der rammer flest axSpA 

patienter (6), men også perifer artrit, inflammation i senetil-

hæftninger - entesitis, pølsefingre - daktylitis, inflammation 

i øjet – uveitis samt tarminflammation kan være symptomer 

på SpA (7). 

Diagnose: Der findes ingen sikker måde til at diagnosticere 

SpA tidligt i forløbet. Der ingen specifikke blodprøver, men 

C-reaktivt protein (CRP) og sænkningsreaktion (ESR) kan 

være forhøjet (7). Op til 90% af alle patienter med AS har 

vævstypen humant leukocyt specifikt antigen (HLA) B27, men 

det er ikke en ualmindelig vævstype, idet omkring 10% af alle 

raske også har denne. Det er derfor ikke nok at teste for HLA-

B27, idet der findes AS patienter, som ikke har denne vævs-

type (8). Det mest sikre kriterium for AS er strukturel knog-

leskade som udtrykt ved sacroiliitis vurderet ved røntgen. 

Dette sammen med tre andre kriterier udgør de modifice-

rede New York kriterier (tabel 1). Imidlertid går der mange 

år fra debut af symptomer til udvikling af sacroiliitis synlig 

ved røntgen, og i den tid progredierer sygdommen (9). For 

at kunne differentiere SpA fra AS er der lavet flere forskellige 

klassifikationskriterier. European Spondyloarthropathy Study 

Group (ESSG) kom i 1991 med deres kriterier (10), og i 1994 

kom Amor kriterierne (11). For begge gælder, at sacroiliitis 

vurderet ved røntgen er et væsentligt kriterium, og dermed 

er disse kriterier mindre egnede til at diagnosticere tidlig 

SpA. Senest i 2009 har Association of SpondyloArthritis In-

ternational Society (ASAS) udarbejdet klassifikationskriterier 

(tabel 2) hvor specielt sacroiliitiskriteriet er blevet uafhæn-

gigt af billedemodalitet (12). Dermed bliver MR skanning en 

meget vigtig del af udredningen af SpA, da MR med Short 

Tau Inversion Recovery (STIR) sekvenser er meget følsomme 

overfor ødemer og derfor er god til at finde inflammerede 

områder i sacroiliacaleddene (13).

Behandlingen af axSpA har til formål at smertestille, undgå 

stivhed og træthed samt bevare god fysisk og psykisk 

statur. Primærbehandlingen er fysioterapi og medicinsk 

behandling med non-steroide antiinflammatoriske midler 

(NSAID) (6). Hvor denne behandling ikke er sufficient kan 

biologiske immunsupprimerende lægemidler forsøges. Den 

biologiske behandling går ud på at hæmme et af de cyto-

kiner, der er forhøjede. Tumor Nekrotiserende Faktor (TNF) 

er et cytokin, der indgår i inflammationsprocessen, som ses 

ved bl.a. autoimmune sygdomme. Ved AS ses en over-eks-

pression af TNF i de inflammerede led. Ligeledes er inter-

leukin-17 (IL-17), som er et andet proinflammatorisk cytokin, 

forhøjet (8).

Monitorering af behandlingen foregår ved udregning af et 

såkaldt sygdoms-aktivitets-indeks, som indeholder patient-

rapporterede oplysninger om træthed, rygsmerter, perifere 

ledproblemer, entesitis, intensitet af morgenstivhed og va-

righeden af denne. For hvert punkt gives et antal point, som 

beregnes til en samlet score kaldet Bath Ankylosing Spondy-

loarthritis Disease Activity Score (BASDAI). Alternativt bruges 

en Ankylosing Spondyloarthtis Disease Activity Score (AS-

DAS), som udover kliniske punkter, også indeholder CRP eller 

ESR (14).

Billedediagnostisk monitorering af axSpA kan ske med MR af 

columna og SI led, hvilket kan give yderligere information om 

sygdomsaktivitet og udbredning i forhold til laboratorietests 

og klinisk vurdering. Strukturelle skader kan ses på røntgen 

især i form af knoglenydannelse (15). Der er dog debat om, 

hvilken rolle MR skanning har / skal have i monitoreringen af 

axSpA. 

ASAS-kriterierne er blevet kritiseret for at være for sensitive, 

hvorved der forekommer mange falsk positive axSpA diag-

noser. Blandt andet er en ”positiv MR skanning” af SI leddene 

en betegnelse, som ikke har så høj specificitet (16). Med en 

positiv MR skanning menes mindst to uafhængige områder 

med ødemer set på STIR sekvensen (17). En mulig grund til, 

at STIR sekvensen savner specificitet ved axSpA, kan være, at 

den netop afspejler ødemer og ikke kun inflammationer. In-

flammerede områder trækker væske til sig, og derfor bliver de 

synlige på STIR. Men ikke-inflammeret knoglemarv kan også 

være ødematøst som set ved raske kontroller hos op til 7 % og 

hos patienter med degenerativt betingede rygsmerter i op til 

23 % (17). Ligeledes kan symptomfrie patienter have MR påvist 

inflammation, og at det ikke vides om sådanne inflammationer 

skal behandles, kan det gøre brugen af MR skanning kontro-

versiel (18). Således kan det være umuligt at differentiere 

ødematøst knoglemarv fra inflammeret knoglemarv kun ved 

hjælp af en STIR sekvens. 
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Hypotesen for dette Ph.D studie er at DWI kan differentiere 

knoglemarvsødemer i inflammerede og ikke-inflammerede 

områder.

Formålet med dette Ph.D. studie er at undersøge, om DWI kan 

bruges til at diagnosticere axSpA og til prædiktion og monito-

rering af behandlingsrespons hos patienter med axSpA. Dette 

skal undersøges ved at:

1  etablere og validere en metode til at måle ADC værdier.

2  undersøge pålidelighed af DWI hos patienter med axSpA 

og raske kontrolpersoner.

3  undersøge om DWI kan skelne axSpA patienter fra raske 

kontroller

4  undersøge om DWI kan skelne axSpA patienter fra pa-

tienter med degenerative rygsygdomme.

5  undersøge om TSE DWI er mere pålidelig end EPI DWI

6  undersøge om DWI finder flere patienter med sygdoms-

aktivitet efter 16 og 52 ugers TNF- hæmmer behandling 

end standard MR skanning.

7  undersøge om patienter med minimale tegn på inflam-

mation vurderet med DWI før behandlingsstart har min-

dre sandsynlighed for at opnå klinisk respons og mindre 

sandsynlighed for at opnå remission end patienter med 

megen inflammation vurderet med DWI.

8  undersøge om fund og ændringer af DWI ved tidlige 

skanninger (uge 4 og 16) undervejs i TNF- hæmmer be-

handling prædikterer klinisk respons og klinisk remission 

efter 52 ugers behandling.

Disse 8 punkter skal belyses gennem en række forskellige 

tværsnits og longitudinelle klinisk kontrollerede studier.

PERSPEKTIVERING.
Studiet af DWI ved spondylarthrit ligger som en naturlig 

del af ønsket om, at den billedediagnostiske forskning har 

topprioritet: ”A data-driven definition of what constitutes a 

positive MRI finding in axSpA has top priority on the research 

agenda”(19). Hvis hypotesen holder, og det er muligt at 

skelne inflammerede fra ikke-inflammerede områder i knog-

lemarven, giver det muligheden for at kunne diagnosticere 

tidligere og bedre samt monitorere sygdommen og behand-

lingsresponset bedre.

Radiograffagligt ligger der en stor udfordring i at optimere 

DWI sekvenserne, så de bliver robuste til undersøgelse af 

knoglemarv, men også i at gøre dem let anvendelige i daglig 

klinisk arbejde. Derudover vil studiet forhåbentligt give yder-

ligere forståelse af billededannelse af inflammerede områder i 

knoglemarven.

Tabel 2: ASAS klassifikationskriterier for axSpA (12)
Hos patienter med ≥ 3 måneders lændesmerter startende 
før 45 års alderen:

Enten Sacroiliitis ved  billedediagnostik samt ≥ 1  
SpA- karakteristika*

eller HLA-B27 samt ≥ 2 SpA-karakteristika*

*SpA- karakteristika: 1. inflammatoriske lændesmerter 2. eks-
traspinal maniferstationer: artritis, entesitis, uveitis, dactylitis, 
psoriasis, Mb Crohn/ ulcerøs colitis. 3. god virkning af NSAID. 
4. familiær disposition. 5. HLA-B27 6. forhøjet CRP eller ESR.

Tabel 1: Modificerede New York kriterier, 1984 (20)

1. Mindst 3 måneders lændesmerter med lindrig ved 
bevægelse men ikke ved hvile.

2. Indskrænkning af bevægeligheden i lumbal columna 
i sagittal og frontal plan.

3. Thorax ekspansion nedsat i forhold til normale vær-
dier for køn og alder.

4. Bilateral sacroiliitis grad 2-4

5. Unilateral sacroiliitis grad 3-4

HVIS HYPOTESEN  
HOLDER, OG DET ER 
MULIGT AT SKELNE 

INFLAMMEREDE FRA 
IKKE-INFLAMMEREDE 
OMRÅDER I KNOGLE-
MARVEN, GIVER DET 
MULIGHEDEN FOR AT 
KUNNE DIAGNOSTI-
CERE TIDLIGERE OG 
BEDRE SAMT MONI-

TORERE SYGDOMMEN 
OG BEHANDLINGSRE-

SPONSET BEDRE.
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Tabel 2: ASAS klassifikationskriterier for axSpA (12)
Hos patienter med ≥ 3 måneders lændesmerter startende 
før 45 års alderen:

Enten Sacroiliitis ved  billedediagnostik samt ≥ 1  
SpA- karakteristika*

eller HLA-B27 samt ≥ 2 SpA-karakteristika*

*SpA- karakteristika: 1. inflammatoriske lændesmerter 2. eks-
traspinal maniferstationer: artritis, entesitis, uveitis, dactylitis, 
psoriasis, Mb Crohn/ ulcerøs colitis. 3. god virkning af NSAID. 
4. familiær disposition. 5. HLA-B27 6. forhøjet CRP eller ESR.

REFERENCER:

1.  Taouli B, Beer AJ, Chenevert T, et al. Diffusion-weighted imaging 
outside the brain: Consensus statement from an ISMRM-spon-
sored workshop. Journal of magnetic resonance imaging : JMRI 
2016;44(3):521-540.

2.  Koh DM, Collins DJ. Diffusion-weighted MRI in the body: ap-
plications and challenges in oncology. AJR Am J Roentgenol 
2007;188(6):1622-1635.

3.  Stejskal EO, Tanner JE. Spin Diffusion Measurements: Spin Echoes 
in the Presence of a Time‐Dependent Field Gradient. The Journal 
of Chemical Physics 1965;42(1):288-292.

4.  Bihan DL, Breton E, Lallemand D, Grenier P, Cabanis E, Laval-Jean-
tet M. MR imaging of intravoxel incoherent motions: application 
to diffusion and perfusion in neurologic disorders. Radiology 
1986;161(2):401-407.

5.  Oner AY, Aggunlu L, Akpek S, Tali T, Celik A. Diffusion-weighted 
imaging of the appendicular skeleton with a non-Carr-Purcell-
Meiboom-Gill single-shot fast spin-echo sequence. AJR Am J 
Roentgenol 2007;189(6):1494-1501.

6.  van der Linden S, Brown M, Kenna T, Maksymowych W, Robinson 
P. Chapter 75 - Ankylosing Spondylitis A2 - Firestein, Gary S. In: 
Budd RC, Gabriel SE, McInnes IB, O'Dell JR, editors. Kelley and 
Firestein's Textbook of Rheumatology (Tenth Edition): Elsevier; 
2017. p. 1256-1279.e1255.

7.  Carter JD, Hudson AP. Chapter 76 - Undifferentiated Spondy-
loarthritis A2 - Firestein, Gary S. In: Budd RC, Gabriel SE, McInnes 
IB, O'Dell JR, editors. Kelley and Firestein's Textbook of Rheuma-
tology (Tenth Edition): Elsevier; 2017. p. 1280-1284.

8.  Sikora KA, Layh-Schmitt G, Colbert RA. Chapter 74 - Etiology 
and Pathogenesis of Spondyloarthritis A2 - Firestein, Gary S. In: 
Budd RC, Gabriel SE, McInnes IB, O'Dell JR, editors. Kelley and 
Firestein's Textbook of Rheumatology (Tenth Edition): Elsevier; 
2017. p. 1245-1255.e1244.

9.  Sieper J, Poddubnyy D. Axial spondyloarthritis. The Lancet 2017.

10.  Dougados M, van der Linden S, Juhlin R, et al. The European 
Spondylarthropathy Study Group preliminary criteria for 
the classification of spondylarthropathy. Arthritis Rheum 
1991;34(10):1218-1227.

11.  Amor B, Dougados M, Listrat V, et al. Are classification criteria 
for spondylarthropathy useful as diagnostic criteria? Revue du 
rhumatisme (English ed) 1995;62(1):10-15.

12.  Rudwaleit M, van der Heijde D, Landewé R, et al. The develop-
ment of Assessment of SpondyloArthritis international Society 
classification criteria for axial spondyloarthritis (part II): va-
lidation and final selection. Annals of the Rheumatic Diseases 
2009;68(6):777-783.

13.  Rudwaleit M, Jurik AG, Hermann K-GA, et al. Defining active 
sacroiliitis on magnetic resonance imaging (MRI) for classifica-
tion of axial spondyloarthritis: a consensual approach by the 
ASAS/OMERACT MRI group. Annals of the Rheumatic Diseases 
2009;68(10):1520-1527.

14.  Landewé R, van Tubergen A. Clinical Tools to Assess and Monitor 
Spondyloarthritis. Current Rheumatology Reports 2015;17(7):47.

15.  Østergaard M, Lambert RGW, Jen H, Grassi W. Chapter 58 - Ima-
ging in Rheumatic Diseases A2 - Firestein, Gary S. In: Budd RC, 
Gabriel SE, McInnes IB, O'Dell JR, editors. Kelley and Firestein's 
Textbook of Rheumatology (Tenth Edition): Elsevier; 2017. p. 
858-907.e858.

16.  van der Linden S, Akkoc N, Brown MA, Robinson PC, Khan MA. 
The ASAS Criteria for Axial Spondyloarthritis: Strengths, Weak-
nesses, and Proposals for a Way Forward. Current Rheumatology 
Reports 2015;17(9):62.

17.  Weber U, Zubler V, Pedersen SJ, et al. Development and Va-
lidation of a Magnetic Resonance Imaging Reference Criterion 
for Defining a Positive Sacroiliac Joint Magnetic Resonance 
Imaging Finding in Spondyloarthritis. Arthritis Care & Research 
2013;65(6):977-985.

18.  van der Heijde D, Ramiro S, Landewé R, et al. 2016 update of the 
ASAS-EULAR management recommendations for axial spondy-
loarthritis. Annals of the Rheumatic Diseases 2017;76(6):978-991.

19.  van Tubergen A, Weber U. Diagnosis and classification in spon-
dyloarthritis: identifying a chameleon. Nature reviews Rheuma-
tology 2012;8(5):253-261.

20.  van der Linden S, Valkenburg HA, Cats A. Evaluation of diagno-
stic criteria for ankylosing spondylitis. A proposal for modifica-
tion of the New York criteria. Arthritis Rheum 1984;27(4):361-368.



12   |   RADIOGRAFEN   |   AUGUST 2018  

PRELIMINARY PROGRAM FOR 
NORDIC CONGRESS IN RADIOLOGY 2019
Subject to change without prior notice

ABSTRACTS 
- FOREDRAG

INFORMATIONER  OG FORMALIA 
kan findes på  www.radiografkurser.dk  

under Nordisk kongres 2019Flere informationer:  Claus Brix fagchef  claus@radiograf.dk  +45 5337 3806

 Nordic Congress of Radiology 2019

Web:   http://www.ncr2019.dk/

Husk at deadline for indsend else 
af abstracts til Radiograf Rådets 
sessioner (Muskuloskeletal, 
Pædiatri, Innovation, Patient 
safety) ER FREMRYKKET TIL 
 1. SEPTEMBER 2018.
 



AUGUST 2018   |   RADIOGRAFEN   |  13

WEDNESDAY 22 MAY
society

Room 1 DRS Free  
communications

Kaffe

Free  
communications

Frokost  
i udstil-
lingen

Acta Radiologica

Kaffe

Free  
communications

Harbour 
tour

with light 
meal

Room 2 DRS Neuroradiology 
symposium

Neuroradiology 
symposium 

MRI (Neuroradio-
logy symposium)

Neuroradiology 
symposium 

Room 3 DUDS Ultrasound Ultrasound with 
hands-on Ultrasound Ultrasound with 

hands-on

Room 4 DRS Baltic countries Baltic countries
Opening  

ceremony
Room 5 Radiograf 

Rådet Muskuloskeletal Muskuloskeletal Muskuloskeletal 

THURSDAY 23 MAY

Room 1 DRS Abdomen or  
oncology 

Kaffe

Abdomen or  
oncology 

Frokost  
i udstil-
lingen

Abdomen or  
oncology

Kaffe

Abdomen or  
oncology

Congress 
dinner

Room 2 Radiograf 
Rådet Pediatric Pediatric Innovation Innovation 

Room 3 DSKFNM Clinical  
physiology

Clinical  
physiology

Clinical  
physiology

Clinical  
physiology

Room 4 DRS Muskuloskeletal/
US Muskuloskeletal Muskuloskeletal Muskuloskeletal

Room 5 DRS Case report  
competition

Extra Poster competi-
tion in poster area

Sim-cave  
(ultrasound)

Sim-cave  
(ultrasound)

FRIDAY 24 MAY

Room 1 DRS Mammography 
symposium

Kaffe

Mammography 
symposium

Frokost  
i udstil-
lingen

Mammography 
symposium

slut 
15:00

Room 2 Radiograf 
Rådet Patient safety Patient safety Patient safety

Room 3 DRS Machine learning 
in radiology

Machine learning 
in radiology

Machine learning 
in radiology

Room 4 DRO/
DSKFNM Organization Clinical  

physiology
Clinical  

physiology

Room 5 DRS Chest imaging Chest imaging Chest imaging

PRELIMINARY PROGRAM FOR 
NORDIC CONGRESS IN RADIOLOGY 2019
Subject to change without prior notice



14   |   RADIOGRAFEN   |   AUGUST 2018  

NY SKANNING AF  
PROSTATA VIL GØRE  

KRÆFTUNDERSØGELSE  
LANGT MERE SKÅNSOM  

OG EFFEKTIV
Langt færre mænd vil skulle gennem en nålebiopsi når de undersøges for 
prostatakræft, den hyppigste kræftform blandt mænd. Det er målet når 

en ny skanningsmetode tages i brug på Herlev og Gentofte Hospital.

Den nye, hurtige 

udgave af en MR-

skanning vil kunne 

spare mange mænd 

for den nålebiopsi, 

som nu er standard 

ved undersøgelser for prostatakræft. 

Med metoden vil man kunne opnå færre 

komplikationer, undgå overdiagnostice-

ring og blive endnu bedre til at opdage 

aggressiv cancer.

Det viser et nyt, stort studie fra forskere 

på Herlev og Gentofte Hospital.

Metoden indføres på Herlev og Gentofte 

Hospital – som det eneste sted i landet 

- fra årsskiftet, når en ny MR-skanner er 

på plads.

”De metoder, man i årevis har brugt til at 

vurdere om en mand har aggressiv pro-

statakræft, er ikke præcise nok. Derfor 

er der en risiko for enten at overse en 

aggressiv cancer eller overdiagnosti-

cere en fredelig ikke-aggressiv cancer, 

hvilket øger risikoen for overbehand-

ling”, siger en lægerne bag studiet, Lars 

Boesen fra Urologisk Afdeling på Herlev 

og Gentofte Hospital.

Derfor har forskerne ved brug af MR-

skanning udviklet en ny metode og stra-

tegi til at forbedre diagnosticeringen 

af mænd mistænkt for prostatakræft, 

der er den hyppigste mandlige kræft-

sygdom i Danmark. 

”Som det er nu får alle de henviste 

mænd foretaget en biopsi, og hvis vi 

mistænker at der kan være overset no-

get, så bliver de tilbudt en MR-skanning. 

I undersøgelsen har vi vendt rækkeføl-

gen om, så man i stedet skanner alle 

inden en eventuel opfølgende biopsi», 

fortæller Lars Boesen og fortsætter:

”Det andet er, at vi har udviklet en ny 

hurtigere og mere simpel metode, der 

bruger færre billede-sekvenser og ikke 

inkluderer brugen af kontrast-midler. Det 

gør at skanningstiden reduceres væ-

sentligt uden at gå på kompromis med 

kvaliteten”.

KOMPLEKSE UNDERSØGELSER
Resultaterne i det omtalte studie er det 

foreløbige højdepunkt i et lang udvik-

lingsforløb, hvor diagnostikken af pro-

statacancer ved hjælp af MR skanning 

har været undersøgt.

”MR af prostata er ikke nogen nem un-

dersøgelse at lave en skanningsprotokol 

til, den er svær at udføre sufficient, og 

den er svær at beskrive”, udtaler forsk-

ningsradiograf på Herlev Hospital, Jakob 

Møller og fortsætter:  

”For at få brugbare undersøgelser er det 

nødvendigt med omfattende uddan-

nelse af både radiologer og radiogra-

fer. Det er nødvendigt at radiologerne 

ved hvordan radiograferne arbejder, og 

det er nødvendigt at radiograferne ved 

hvordan radiologerne diagnosticerer.

Derfor deltager radiograferne på 

ESURs MR prostata kursus for at lære 

mere om baggrunden, og på ESMRMBs 

kursus ”Prostate Image Analysis” hvor 

der bruges to dage på at beskrive MR 

skanninger. Endvidere har to radiograf-

superbrugere og en radiolog været på 

14 dages intensivt kursus i Nijmegen i 

Holland, for at observere og forfine MR 

protokollerne og beskrive MR skan-

ninger og afdelingen er efterfølgende 

blevet certificeret til dette.

En af udfordringerne ved projektet var, 

at der kun skulle laves to sekvenser, 

en T2 vægtet og en diffusions væg-

Af   Michael Dreyer
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tet. Begge i det axiale plan. Og netop 

vinklingen af de axiale sekvenser er 

kompliceret og kræver et godt sagittalt 

billede. Det var derfor nødvendigt at 

udvikle et ”luksus” scout hvor detaljer i 

prostata kunne ses, og på baggrund af 

dette planlægge de to andre sekven-

ser.Og resultatet af studiet, som er det 

størst i verden af sin slags, er skelsæt-

tende.”

Det viser, at man kan undgå at fore-

tage invasive biopsier hos 30% af alle 

mænd, samtidig med at den tidlige 

diagnostik af aggressiv cancer forbed-

res OG man undgår samtidig overdiag-

nostik af små ikke-betydningsfulde cel-

leforandringer. 

Overordnet set betyder resultaterne af 

undersøgelsen et paradigmeskift i den 

nuværende diagnostik af prostatakræft 

på Herlev og Gentofte Hospital, da der 

i fremtiden vil indføres MR-skanning før 

biopsier til alle mænd under mistanke 

for prostatakræft. På den måde for-

venter man at opnå en mere effek-

tiv diagnostik for patienterne med 

langt færre unødvendige biopsier, kom-

plikationer og kontrolforløb for et stort 

antal mænd.

FOR AT FÅ BRUGBARE UNDERSØGELSER ER DET  
NØDVENDIGT MED OMFATTENDE UDDANNELSE AF BÅDE  

RADIOLOGER OG RADIOGRAFER. DET ER NØDVENDIGT AT 
RADIOLOGERNE VED HVORDAN RADIOGRAFERNE ARBEJ-
DER, OG DET ER NØDVENDIGT AT RADIOGRAFERNE VED 

HVORDAN RADIOLOGERNE DIAGNOSTICERER.
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Udover at det sikkert 

ikke medvirker til egen-

opfattelsen af at have 

en værdi på jobbet, 

og dermed bidrager 

til et godt arbejdsmiljø, så gør det ondt 

på min faglighed. Jeg møder heldigvis 

også radiografer i et sprudlende ud-

viklingshumør med fokus på egen - og 

andres praksis. Min opfattelse er, at vi 

har valgt en profession med kontinuerlig 

udvikling – hvor der er og til stadighed 

skabes nye behov og muligheder, som 

kræver at vi hele tiden er oppe i om-

drejninger med egen udvikling. Også 

selvom vi har patienter og en produk-

tion, vi skal tage hensyn til.

Personlig udvikling kan gøres på mange 

niveauer – både i arbejdstiden og 

udenfor. Jeg ved det måske kan provo-

kere nogle, men at adskille job og fritid 

er nok ikke muligt længere – det hele 

hænger sammen og at deltage i faglige 

arrangementer og møde kolleger i net-

værket kan være en mulighed, ligesom 

de sociale medier også åbner mulighe-

der for at udvikle sig fagligt. Politiken 

eller Familie Journalen kan for en stund 

udskiftes med en faglig artikel.

Professionel udvikling giver mening, 

og kan måske være en begyndelse til 

et bedre arbejdsmiljø – også i en travl 

hverdag - eller er dit mål bare at slå 8 

timer ihjel? Det er dit valg, husk det kan 

smitte af på omgivelserne.

CPD
Måske har du hørt om CPD (Continuos 

Professional Development) – måske et 

JEG TAGER  
”BARE” BILLEDER

smart ord for ”livslang læring” – måske 

har du en holdning (positiv eller nega-

tiv) til det som CPD står for. Men CPD er 

en model, der kan sikre at du får mulig-

hed for at vedligeholde og udvikle dine 

kompetencer som radiograf. Mange an-

dre professioner har indført CPD i form 

af den ene eller den anden model – den 

vi som radiografer kender bedst er, at 

lægegruppen optjener point når de er 

på kurser eller på anden måde kvalifice-

rer sig på fx. en kongres. 

Radiograf Rådet besluttede på kongres-

sen i 2017, at vi vil arbejde for en model, 

der sikrer at radiografer får mulighed 

for at følge med udviklingen og evt. 

forbedre kompetencerne for alle, også 

selvom ressourcerne er knappe, for det 

er vigtigt i sidste ende at sikre, at pa-

tienterne får en sikker undersøgelse og 

ditto behandling.

I øjeblikket arbejder en gruppe radio-

grafer bestående af ledere, forsknings-

radiografer og basisradiografer i Dan-

mark - bakket op af Radiograf Rådet 

- på hensigtsmæssige CPD-modeller, 

og målet er nu at se, om der kan dan-

nes basis for en fællesnordisk model.  

Jeg ser CPD som et redskab, der kan 

sikre dig faglig vedligeholdelse, ud-

dannelse og i sidste ende den faglige 

stolthed, der hos nogen er i fare for at  

gå tabt i hverdagens produktionsori-

enterede arbejdsliv. 

GÅ I GANG NU
Jeg oplever desværre radiografer (nye 

som ældre), der ikke kender lovgivnin-

gen.  Eksempelvis når der kommer en 

gravid ind til en røntgenundersøgelse af 

skulder.  Har du styr på hvad loven siger 

her?  Er du tilbageholdende eller er du 

sikker?  

Det er en af vores kernekompetencer 

som radiografer, at sikre den bedste 

undersøgelse og samtidig have styr på 

patientsikkerheden!

Tænk på din elev- eller studietid hvor du 

gav lidt mere af dig selv, og du syntes 

at alt var nyt og spændende, og prøv at 

tænke over hvorfor. 

Du skal ikke sætte dig ned og vente på 

at CPD kommer og styrker din profession 

og din faglige stolthed. Det behøver ikke 

at være store forskningsprojekter. Men 

grib hverdagens lavt-hængende frugter: 

Tag del i den lille, men vigtige udvikling, 

der hele tiden foregår og bak samtidig 

op om de ildsjæle, der gør det samme.  

Læs fx. den nye udgave af CT-bogen el-

ler den nye strålebeskyttelseslovgivning 

og diskutér professionens udfordringer 

med kolleger og andre professioner. Sig 

ja til at indgå i projekter på din afdeling 

eller forsøg at sætte noget i gang - del-

tag i de tilbud, der kommer, fx de gratis 

eller billige temadage som din regions-

bestyrelse eller Radiograf Kursers kurser 

tilbyder.

Du vil kunne risikere at opleve, at dit 

lille engagement indenfor professionen 

giver dig faglig stolthed og arbejds-

glæde – og måske kunne det smitte dine 

omgivelser og dermed dit arbejdsmiljø. 

Du er kun lige startet på din fremtid og 

din egen CPD.

DIMITTERENDE 
JULI 2018

Jeg møder ind imellem radiografer, der siger: Jeg tager ”bare” billeder – der sker ikke så meget 
udvikling her – det kan ikke betale sig at lære nyt for mig – der er ikke muligheder for udvikling 
– jeg har hørt om CPD og er bange for det – der er ikke tid til at lære nyt – afdelingen har ingen 
midler til uddannelse af personalet.

Af   Claus Brix, fagchef
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Af   Michael Dreyer 

EN SVÆR FØDSEL
Rigsrevisionen udgav i juni en beretning til Folketinget om Sundhedsplatformen. Og 
med den en sønderlemmende kritik omkring Region Hovedstadens forberedelse og 
ibrugtagning af denne. Og i juli fulgte Region Sjælland trop med Styrelsen for Patient-
sikkerheds undersøgelse af flere uheldige forløb, på baggrund af Sundhedsplatformen. 

Det er ikke let at 

være Sundheds-

platformen i denne 

sommer. Den 

største IT investe-

ring i det danske 

sundhedsvæsen 

nogensinde har måtte stå for skud fra 

flere kanter. Helt fra Rigsrevisionen til 

Sjællandske Medier er der rettet kritik 

og åbenbaret helt reelle kritisable for-

hold.

Det store spørgsmål er nu, om det er 

Sundhedsplatformen der er problemet. 

Eller om det er de ansvarlige øverste 

ledere, der bærer den største del af 

skylden for at noget er gået galt. 

RAPPORTEN
Rigsrevisionens Beretning om Sund-

hedsplatformen er især en sønder-

lemmende kritik af manglende ledel-

sesmæssig professionalisme omkring 

ibrugtagningen, særligt begrundet i 

negligeringen af implementeringens 

indvirken på produktiviteten og aktivi-

teterne. Rapportens konklusion indle-

der med at sige: ”Region Hovedstaden 

tog Sundhedsplatformen i brug uden 

at have et klart billede af, hvordan det 

ville påvirke hospitalernes aktivitet. 

Herudover var regionens test af syste-

met og uddannelse af medarbejderne i 

forhold til at kunne følge hospitalernes 

aktivitet utilstrækkelig.” 

En radiograf, vi har talt med, forklarer: 

”Selve undervisningen var tæt på ubru-

gelig. Underviseren anede ikke hvem vi 

var, og vi fik undervisning i, hvordan vi 

kunne dokumentere opkald til fx kom-

mune og hjemmepleje.” 

Rapporten nævner blandt andet som 

kritikpunkter at Region Hovedstaden har 

fejlet ved at have dårlig forberedelse, de 

har ignoreret givne advarsler om imple-

menteringen, de har målsat en ureali-

stisk gevinstrealisering og har haft en alt 

for presset test- og uddannelsesindsats. 

Altså et helt Kinder æg af fejlslutninger 

i forhold til hvordan Sundhedsplatfor-

men har påvirket hospitalets aktivitet og 

produktivitet.
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Af   Michael Dreyer 

Så i bedste fald, så har undervisningen 

i Sundhedsplatformen været spild af 

tid. Hvilket i sig selv jo også er en både 

alvorlig og bekostelig affære. 

RIS/PACS
Når det er sagt, så er det begrænset 

hvor meget radiografer overhovedet 

bruger Sundhedsplatformen i det dag-

lige, men ikke desto mindre, så er fald i 

aktiviteter og produktivitet jo forhold, 

der berører hele hospitalet. 

Implementeringen af Sundhedsplat-

formen kom mere eller mindre oveni at 

Region Hovedstaden indførte et fælles 

RIS/PACS for hele regionen. Et forløb, 

der også stødte på massiv kritik, som 

minder en del om det ovenstående. 

Implementeringen er i øvrigt beskre-

vet Radiografen nr. 4 i 2016. Og som en 

radiograf vi har talt med udtaler: ”Vi ville 

allerhelst have, at der var lidt opmærk-

somhed på vores indkøbte RIS/PACS 

system, som har fejlet lige fra før imple-

menteringen, hvor det startede med 

at være forsinket i et par år.” Udover at 

betegne systemet som ”dysfunktionelt” 

beskriver radiografen, at ”nedetiden er 

overvældende og vi kører på nødhenvis-

ninger jævnligt. Dog er systemet ikke så 

stor en investering, og det er jo ”bare” 

røntgen. Det er nok her opmærksom-

heden ligger for vores eget vedkom-

mende.”

Så for radiologien har Sundhedsplat-

formen mere eller mindre bare været 

endnu et system. 

SJÆLLAND
Sundhedsplatformen er også indkøbt 

af Region Sjælland, og også her har der 

været kritik. Her er det mere selve bru-

gerfladen og systemets funktionalitet 

POSITIVT
Det er ikke kun skidt, der er at sige om Sundhedsplat-
formen. Efterhånden som tilstandene normaliseres, duk-
ker også fordele op, fx større gennemsigtighed i læger-
nes patientnotater og større patienttilfredshed. 

Patienttilfredsheden på Gentofte Hospital er i marts måned 

blevet målt, og det konstateres at tilfredsheden er tilbage – 

og lidt over - det niveau den lå på før Sundhedsplatformen.

”Det er positivt at vi er tilbage. Jeg ved at vores medarbejdere har lagt, og 

fortsat lægger, mange kræfter i arbejdet med implementeringen af Sund-

hedsplatformen, og derfor er jeg glad for at se, at det er lykkedes at hæve 

patienttilfredsheden igen”, siger Klaus Lunding, direktør på Gentofte og 

Herlev Hospitaler.

Ledende Oversygeplejerske på Gynækologisk Afdeling Heidi Brønnum-

Jacobsen udtaler endvidere, at ”personalet på afdelingen har arbejdet 

meget målrettet med at optimere brugen af Sundhedsplatformen, så det 

er tilpasset et sammenhængende patientforløb. Vi har fundet løsninger 

på nogle af de udfordringer der har været. Dermed ikke sagt, at alt nu kø-

rer på skinner, men jeg oplever, at indsatsen med ensretning af vores do-

kumentation, samt generelt et øget kendskab har givet mere ro omkring 

arbejdet med Sundhedsplatformen end der tidligere har været”. 

Dette er udtalt 2 år efter implementeringen, hvor Region Hovedstaden 

havde sat 3 uger af til at komme op på vanligt niveau. Hvilket også i kraf-

tige vendinger kritiseres i Rigsrevisionens rapport. Og det virker ikke som 

om at patienttilfredsheden er steget på grund af Sundhedsplatformen – 

mere på trods af sundhedsplatformen. 

Ifølge Sundhedsdatastyrelsen, så har Sundhedsplatformen betydet et 

permanent fald på 5-10 procent i antallet af patienter, som lægerne kan 

behandle, hvilket har udløst et tab på 284 millioner kroner i 2017.

SELVE UNDERVISNINGEN VAR TÆT PÅ UBRUGELIG.  
UNDERVISEREN ANEDE IKKE HVEM VI VAR, OG VI FIK 

UNDERVISNING I, HVORDAN VI KUNNE DOKUMENTERE 
OPKALD TIL FX KOMMUNE OG HJEMMEPLEJE.
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Det har været mødt 
med en del munter-
hed, at logoet fra 
Sundhedsplatformen 
viser tre tandhjul, der 
i den virkelige verden 
ville modarbejde 
hinanden…

der er rettet skarp kritik imod. Den 3. juli 

tikkede der således en række artikler ind 

på Sjællandske Mediers hjemmeside. 

Artikler, der fremførte at Sundhedsplat-

formen kan have kostet liv. Det er især 

medicineringsmodulet, heriblandt ke-

moterapidelen, der er problemer med, 

ifølge overlæge Morten Krog Jensen. 

Han udtaler til Sjællandske at dele af 

Sundhedsplatformen ”… er behæftet 

med en stor risiko for fejlbehandling af 

patienterne med alvorlige konsekven-

ser.”

Og det er ikke kun kræftpatienter der er 

i risikozonen. Formand for overlægefor-

eningen Lisbeth Lintz udtaler at Sund-

hedsplatformen medicinmodul er ”livs-

farligt for næsten alle typer af patienter.”

Hun opfordrer derfor politikerne i begge 

regioner at sætte en deadline for at 

afgøre om Sundhedsplatformen skal 

skrottes. Et temmelig drastisk forslag, 

der dog visse steder har mødt politisk 

opbakning. 

Heller ikke i Sjælland har radiografer 

særlig meget at gøre med Sundheds-

platformen, men de der har udtalt sig 

om den, siger at antallet af arbejds-

gange med åbning af forskellige mapper 

i Sundhedsplatformen overstiger alle 

andre systemer, de har været præsen-

teret for. 

Summa summarum, så har erfaringerne 

gang på gang vist, at regneark overført 

på workflow ikke kan give et retvisende 

billede af, hvad det vil koste af resurser 

at indføre nye systemer. Du har med 

mennesker at gøre – både når det gæl-

der patienter og sundhedspersonale. 

Tendensen til at underdrive den indsats 

det koster at skulle integrere nye syste-

mer på tværs af hospitaler må stoppe. 

Det er ikke en op til en politisk beslut-

ning, hvad et system kræver. Det bør 

derfor baseres på faktuelle forhold og 

erfaringer. Erfaringer som de, der er be-

skrevet her, bør derfor fremover indgå 

i overvejelserne, så hverken patienter 

eller sundhedspersonale bliver klemt i 

urealistiske mål og dårlige forberedelse. 

Region Hovedstaden og Region Sjælland har frasagt sig 
muligheden for at kunne erstatte Sundhedsplatformen 
med en hurtig og billig fælles dansk patientjournal.

Ledelsen i Region Hovedstaden og Region Sjælland har afskå-

ret sig selv fra at udskifte Sundhedsplatformen og samtidig 

undgå at skulle sende opgaven i endnu et kostbart og tids-

krævende udbud.

De to sjællandske regioner har dermed frataget sig selv muligheden for at 

koble sig på den elektroniske patientjournal – MidtEpj – som de jyske og 

fynske regioner er ved at finde sammen om, og som kunne være blevet en 

fælles national løsning. Det skrev Politiken i juli. 

De to sjællandske regioner må derimod arbejde videre med den ameri-

kanske Sundhedsplatform. 

ER KOMMET 
FOR AT BLIVE

Af   Michael Dreyer 
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KONKURRENCEN 
I JUNI
I juni afholdt vi en konkurrence, hvor man kunne vinde is. 

I konkurrencen skulle du vise din bedste ”radiograf selfie”. 

Vinderne blev: Camilla Ramo Ladekarl, Morten Tøstesen 

og Mette Nordholt. Stort tillykke til dem! 

Der var desværre ikke så mange der deltog i konkurren-

cen, men vi håber selvfølgelig, at I alle vil deltage i de 

fremtidige. 

Mon ikke der snart kommer en lille konkurrence 

igen? 

CT BOGEN ER TILBAGE
Den højt-elskede CT-bog er nu endelig 

tilbage! 

Den kan købes på radiograf rådets 

hjemme side:  radiograf.dk 

Husk at du som studerende får rabat  

– lækkert! 

MULTISLICE CT
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 BILLEDKVALITET, DOSIS & TEKNIK

MARTIN KUSK

RADIOGRAFIENS FORLAG

ISBN 978-87-994706-2-4

Denne bog vil introducere dig for grundbegreberne inden for CT og gennemgå forholdet mellem 

billedkvalitet og stråledosis samt den bagvedliggende teknik. 

Forfatteren, Martin Kusk, tager i Multislice CT, billedkvalitet, dosis & teknik udgangspunkt i 

Multislice-CT anno og det apparatur, der anvendes på danske røntgenafdelinger. Igennem bogen 

behandler han CT-scannerens nøglekomponenter og gennemgår billedrekonstrueringen, inden han 

gennemgår og forklarer de vigtigste defi nitioner for billedkvalitet og dosis. Efterfølgende disku-

teres de indbyrdes parametre for billedkvalitet og dosis, hvorefter der fokuseres på strategier til 

at optimere forholdet mellem disse, blandt andet ved anvendelse af dosismodulation og ALARA-

princippet. Bogen afsluttes med en kort introduktion til mere avancerede scanningstyper, herunder 

Dual Energy CT. 

Multislice CT - billedkvalitet, dosis & teknik er en grundbog, der præsenterer og gennemgår et 

kompliceret emne på en enkel og letforståelig facon uden overdreven brug af matematik. Der er lø-

bende referencer til anden relevant litteratur, og forfatteren inddrager sine egne kliniske erfaringer 

i gennemgangen af stoffet, hvilket medvirker til at relatere emnerne til den daglige praksis. 

Bogen er egnet til radiografstuderende der søger en grundig introduktion til området CT eller radio-

grafer der blot har brug for at genopfriske deres basisviden. 

Bogen er revideret og opdateret i en 2. udgave i 2018.

9 788799 470624

‘ ‘

‘‘

HVORDAN ER 
STEMNINGEN  
SOM STUDERENDE?
Kære studerende. Vi (RSD’s bestyrelse) starter her efter 

sommeren op på et lille projekt som handler om at have 

det godt og føle der er god stemning på skolerne og i 

klinikken. Hvis du har noget at sige til dette, kan du gøre 

det på: rad.stud.dk@gmail.com  

Vi håber I har nydt sommeren!  

Forhåbentligt har I nydt det 

gode vejr og spist en is eller to. 

Os i RSD’s bestyrelse håber 

I alle får en god start på 

et nyt semester. Vi opda-

terer som altid løbende på 

vores facebook side: RSD 

– radiograf studerende i DK 

og her på studie siden. Du kan 

også altid finde os på insta-

gram: @radiografstuderendedk

KÆRE 
RADIOGRAF-
STUDERENDE
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KURSER OG KONFERENCER
Dato Seneste 

tilmelding Tema Sted Arrangør Information og 
tilmelding Pris

10-11/9 2018 se link Intervention Modul1 Odense
RadiografKurser  

Region Midtjylland
www.RadiografKurser.dk se link

13/9 2018 27/8 2018
Abstract, powerpoint, 

oplæg workshop
Frederiksberg Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk

1350 kr (2025 kr . 
ikke medlemmer)

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 an-
satte i Region Midt)

25-27/9 2018 22/6 2018
Nordic Neurointer-

ventional Radiographers 
Course 2018 

København Rigshospitalet www.nnirc.org se link

2-3/10 2018 se link Intervention modul 2 Frederiksberg
RadiografKurser/ 

Region Midt
www.RadiografKurser.dk se link

1-3/10 2018 hjemmeside
Basic course   

MRI-in-Radiotherapy
Utrecht, Holland

ESTRO/ University Medical 
Center Utrecht

Claus@radiograf.dk hjemmeside

4+11/10 2018 14/9 2018
Kommunikation og Feed-

back for vejledere i RH
Frederiksberg RadiografKurser www.radiografkurser.dk

2250 kr (3375 kr. ikke 
medlemmer)

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

25/10 2018 27/8 2018
Abstract, powerpoint, 

oplæg workshop
Århus Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk

1350 kr (2025 kr. ikke 
medlemmer)

30/10 2018 se link MR safety 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

7-9/11 2018 først til mølle CT-kolografi Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 6900 NOK

8-10/11 2018 se link
9th Advanced  

Course of HQ in Spine 
Neuroradiology

Malta ESNR www.esnr.org
300 Euro/200 Euro 

før 1/8 2018

12-13/11 og 
26/11 2018

19/10 2018 Farmakologi Frederiksberg Radiograf Kurser www.RadiografKurser.dk
5.300 kr. medlem-
mer (7.950 kr ikke 

medlemmer)

12-16/11 2018              først til mølle MR kursus 2 Frederiksberg "MR Center, Herlev Hospital" mrskolen@regionh.dk 5750 kr

12-13 og 22-23/11 se link MR advanceret Århus Region MIdtjylland www.rm.plan2learn.dk se link

14-15/11 2018 20/10 2018
Ortopædisk  

Radiografi – perifere 
skelet

Odense Radiograf Kurser www.RadiografKurser.dk
3495 kr (4995 kr  ikke 

medlemmer)

14/11 2018 på vej Intervention temadag OUH, Odense RadiografKurser www.radiografkurser.dk på vej

14-16/11 2018 se link Avanceret CT Århus Region Midtjylland www.rm.plan2learn.dk se link

21-22/11 2018 først til mølle Strålebeskyttelse Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 4700 NOK

2019
27/2-3/3 2019 se link ECR 2019 Wien EFRS/ESR www.myesr.org se link

10/4 2018 på vej Forskningsdag Vejle
Radiografisk 

Forskningsgruppe
på vej kommer

6-7/5 2019 kommer CT.strålebeskyttelse 
Nuklearmedicin Odense RadiografKurser www.radiografkurser.dk på vej

22-24/5 2019 på vej Nordisk Kongres Ra-
diologi og Radiografi København Radiograf Rådet og DRS se midteropslag på vej

19/6 2019 5/6 2019 Årsmøde kvalitets-
koordinatorer Odense Radiograf Kurser på vej på vej

1/10 2019 se link Landskonference for 
RTT 2019 Odense danske stråleterapier www.rttkonference.dk se hjemmeside



AUGUST 2018   |   RADIOGRAFEN   |  23

FARMAKOLOGI

NORDIC MR-SAFETY MEETING  
- OCTOBER 30TH, 2018 9 AM -4 PM
Auditorium B, Aarhus University Hospital, Skejby
Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N, Denmark

I professionen møder Radiografen 

mange stoffer, og ændringer i under-

søgelses- og behandlingsdelen stiller 

store krav til at holde sin viden ajour. 

Der er kommet mange nye stoffer til li-

gesom der er øget fokus på de juridiske 

regler som radiografen er underlagt når 

patientens sikkerhed skal vægtes.

Radiografuddannelsen har øget 

undervisningen i farmakologi be-

tragteligt fra efteråret 2018 for at 

imødekomme udviklingen men har 

du fulgt med udviklingen?

Kurset i farmakologi ækvivalerer 

studieordningen i den nye radiograf-

uddannelse og omfatter 3 dages under-

visning i København med en mellem-

liggende studieperiode som omfatter 

e-learning.

Kurset indeholder en prøve svarende til 

niveauet. 

Målgruppe: Sundhedspersonale på diag-

nostik- og stråleterapiafdelinger uddannet 

før 2018

Dato: 12.-13.  november og 26. november 

2018 

Sted: Radiograf Rådet, H.C. Ørstedsvej 

70 2.sal, 1879 Frederiksberg C

Pris: kr. 5300 (medlemmer af forhand-

lingsberettiget organisation) – andre: 

kr. 7950 

Se programmet på   

www.radiografkurser.dk

PROGRAM 

• MR safety in general and in Denmark in particular 

Anne Dorte Blankholm

• MR-safety from the Swedish horizon 

Titti Owman,  R.N., (R)(CT)(MR), FSMRT, SMRT President 2017-2018 

MR-nurse Lund University Hospital, Sweden 

• "The never-ending Challenge of MRI safety". 

Liv Bernstrøm Mekki, MRSO at Haukeland University Hospital (HUS) , Norway.

• Rules and law – in Denmark and worldwide  

Lars G. Hanson, Ph.D, MSc, Senior scientist, Hvidovre Hospital, Denmark

• Risk Assessment  

Poul Frølund Vestergaard, adviser - MRI, Ph.D., MSc, Region Midtjylland, Denmark

• Guest (UK) 

• News:  MR contrast agent, safety and rules 

Henrik. S. Thomsen, Professor, Dr. Med, Copenhagen University Hospital 

Herlev-Gentofte

• Panel discussion

Subject to change without prior notice

Price:  

1450 DKr. (950 DKr. members of 

a national (nordic) professional 

organization) 

Registration:  

By 30th September 2018 to: 

kurser@radiograf.dk (registration is 

binding). (name, mail, title, address, 

EAN no. and organization)

Detailed information :  

www.radiografkurser.dk

Organizer:  

Aarhus University Hospital,  Koncern 

HR, Center for Kompetenceudvikling, 

Region Midtjylland and Danish 

Council of Radiographers
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Radiograf Rådets Hovedbestyrelse:

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

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

Lederne:

LEDELSESREPRÆSENTANT
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

Region Syddanmark:

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

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

Region Midtjylland:

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

Region Nordjylland:

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

 
RSD’s (Studerendes) repræsentant:

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

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

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

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

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