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AMAGER-RADIOGRAF 
OPFINDER RØNTGENBUKS

Radiograf Nader Nazari har opfundet en 
såkaldt røntgenbuks, som skal spare tid, 
stråling og gener for patienterne. Han 

er en af de tre vindere af Region Hoved-
stadens idékonkurrence.

MRI SAFETY IN COMMON 
DENTAL MATERIALS

Magnetic Resonance Imaging (MRI) has 
become a primary diagnostic tool for many 

clinical  problems. It is often a concern 
that radiofrequency (RF) will cause heating 

of metallic objects in patients. Dental 
objects such as orthodontic brackets may 
cause substantial artefacts during imaging 

examination. The aim of this study was 
to evaluate the thermal effect and risk of 
magnetic displacement force induced by 
a 1.5 T MRI in a broad range of commonly 

used dental objects.

RADIOGRAFISK FORÅR 

Du kan se frem til foråret 2019, hvor der 
bliver gode muligheder for udvikling og 
networking. Det er sjældent at 2 store 
kongresser er placeret med kun godt 2 
måneders mellemrum,og da begge kon-
gressers tilbud og kapacitet øges, vil der 
være gode muligheder for at du kan nå 

netop din målgruppe eller få dit budskab 
rigtigt ud. 

VEJEN FRA DE LEVENDE 
TIL DE DØDE 

Engang var der en der sagde til mig om 
samarbejdet mellem en røntgenafdeling 
og andre afdelinger, at det kunne være 

et mere eller mindre lykkeligt ægteskab – 
der var både det tvungne og det frivillige 

ægteskab. Det her er historien om min 
rolle i et sådant ”afdelingsægteskab”.

EFRS 
- PUBLIC AWARENESS CAMPAIGN 

Den 8. november 2018 fejrer European 
Federation of Radiographer’s Societies 
(EFRS) sit tiårs jubilæum. Op til jubilæet 

har EFRS lanceret en kampagne der 
skal sætte fokus på de europæiske 

radiografer.
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FORMANDEN HAR

ORDETINDHOLD #08

FOKUS SKAL VÆRE 
PÅ, AT DU ER VALGT 
AF EN REGION FOR 
AT VARETAGE ALLE 

RADIOGRAFERS 
INTERESSE. OG 

DETTE SKINNEDE 
IGENNEM VED ALLE 

MODELLERNE. 

HJERTEBL D
Midt i september 

afholdt vi regions-

bestyrelsesseminar 

i Radiograf Rådet. 

Alle medlemmer af regionsbestyrel-

serne, RSD (de studerende) og de to 

lederrepræsentanter var inviteret og 

rigtig mange deltog. 

Det overordnede tema på seminaret 

var en opfølgning på kongresdiskussio-

nen om Radiograf Rådets struktur, med 

særligt henblik på Hovedbestyrelsens 

sammensætning. 

Det kan selvfølgelig udefra lyde mere 

som ananas i egen juice end som hjer-

teblod. Ikke desto mindre så har diskus-

sionen på kongressen sammen med 

det vi oplevede på regionsbestyrelses-

seminaret givet mig et stærkt indtryk 

af, at der også er tale om hjerteblod. 

Der var stillet 4 modeller op, der pri-

mært var kendetegnet af antallet af 

poster i hovedbestyrelsen. De opstil-

lede forslag var opstået på baggrund 

af en proces i hovedbestyrelsen som 

opfølgning på kongresbeslutningen, og 

de indebar et antal mellem 9 og 14 HB-

medlemmer. I dag har vi 12. Derudover 

var forslagene forskelligt krydret med 

kreative forslag til elementer, også af-

født af kongressen.

Det, der optog folk meget, var dels, 

hvor snittet ligger imellem det at være 

lille nok til at være fleksibel, mindst mu-

ligt økonomisk belastede og samtidig 

stor nok til at skabe dynamik. 

Ens for alle fire forslag var, at der ikke i 

nogen af forslagene blev tænkt regio-

nal repræsentativitet ind, men at alle 

regioner blev betragtet som lige, når 

det gælder antallet af valgte HB-med-

lemmer. Fokus skal være på, at du er 

valgt af en region for at varetage alle 

radiografers interesse. Og dette skin-

nede igennem ved alle modellerne. 

Som valgt HB-medlem skal du ikke 

indsnævre dig til dit eget valgområde, 

hvad enten det er en region eller et 

interesseområde (RSD eller ledere). Du 

skal kunne se problemstillingerne i he-

likopterperspektiv. Eller som det blev 

sagt på seminaret: ”Ingen regionska-

sket, men en radiografkasket.”

Og med den erkendelse in mente, så 

synes jeg at grundlaget og udgangs-

punktet for at få enderne til at nå sam-

men i høj grad er til stede. Selvom der 

ikke umiddelbart, på tværs af besty-

relserne, kunne opnås enighed om 

at pege på en bestemt model, så er 

grundlaget i orden.

Det videre arbejde består nu for HB i 

at afveje to tilbageværende modeller 

i forhold til hinanden, og arbejde med 

kreativitetselementerne, så de kan pas-

ses ind i en af de tilbageværende to 

modeller. Vi vil gerne nå derhen hvor vi 

har konsensus om EN model, alle kan se 

sig selv i.

Og hvis nogen kan det, så er det da os.
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ENDNU EN 
PH.D.’ER I 
RADIOGRAFI
Forskningsradiograf, cand.scient.san. 

på Radiologisk Afdeling, Vejle Syge-

hus, Sygehus Lillebælt Malene Roland 

Pedersen fik sin Ph.d.-afhandling med 

titlen: ”Imaging Aspects of Testicular 

Microlithiasis” antaget den 4. oktober 

2018 i Vejle. Radiograf Rådet ønsker 

Malene tillykke.

NOV.

Bo Mussmann, forskningsradiograf på 

Odense Universitetshospital og Post-

doc ved Institut for Klinisk Forskning, 

Syddansk Universitet er blevet tildelt 

Chesney prisen for projektet: ” Ultra low 

dose computed tomography in paedia-

tric urolithiasis”.

 

ISRRT skriver blandt andet om Bo Muss-

mann: ”Han har bred klinisk erfaring fra 

Danmark og Norge, hvor han har arbej-

det indenfor muskuloskeletal radiologi, 

CT og intervention. Han har i mange 

år arbejdet som lektor ved Radiograf-

skolen i Odense, og gik ind i forskning 

i 2011. Hans forskning drejer sig om 

pædiatrisk radiologi og CT, specielt 

dual energy CT og har 7 peer reviewed 

papers og 17 konference abstracts and 

proceedings på bagen.

Bo arbejder også med udviklingsprojek-

ter, og i øjeblikket arbejder Bo og hans 

kolleger på at etablere en radiologisk in-

terventionsklinik for CT- og UL-guidede 

interventioner på Odense Universitets-

hospital. Projektet blev præsenteret 

på ISRRT World Congress i Trinidad og 

Tobago.

Chesney prisen uddeles af ‘Chesney-

ISRRT Research Fund’, som er oprettet 

fra arven fra de radiografiske tvillinger 

Muriel og Noreen Chesney. De var begge 

pionerer i det 

internatio-

nale arbejde 

i ISRRT og har 

gennem deres 

professionelle liv 

udgivet flere radio-

grafiske fagbøger. 

Vi ønsker Bo Muss-

mann hjerteligt til 

lykke. 

CHESNEY AWARD WINNER 2018

1

Bo Mussmann, Radiograf, PhD, Danmark

På billedet ses fra venstre:
Charimann overlæge  

Jens Karstoft OUH, Malene Ro-
land Pedersen og opponenterne 

Kristoffer Lindskov Hansen & 
Carsten Lauridsen (begge  

Rigshospitalet)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

KORT NYT 
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tre-partsforhandlinger. Men også  

høre om bagsider som nedslidning, 

arbejdsulykker og mobning på 

arbejdspladsen.

ARBEJDENDE 
HÆNDER PÅ 
MUSEUM

Den ny, interaktive udstilling på Arbej-

dermuseet tager besøgende dybt ind 

i håndværkets verden. Her handler det 

om faglig stolthed, om godt hånd-

værk, om at gå fra lærling til mester og 

blive del af et fællesskab. Det handler 

om at øve sig, om at hånd-

tere et værktøj og om at

bearbejde et materiale. 

Det arbejdende værksted

har derfor en helt

central placering

i udstillingen. Her vil

skiftende fag og

håndværkere rykke

ind og dele ud

af deres erfaring. Her 

får publikum hænderne i

arbejde og kan afprøve deres

personlige skills. 

Besøgende kan også opleve sæso-

nens svendestykke, møde dedikerede 

håndværkere, være flue på væggen i 

skurvognen og prøve kræfter med  

         
       
PET/MR-INDVIELSE 
PÅ OUH
I artiklen i september udgaven af 

Radiografen om indvielsen af PET/

MR PÅ OUH var der anført at FOV er 

20 cm. 

På en SIGNA PET/MR fra GE-Health-

care er FOV på 25 cm – vi beklager 

fejlen.

Vi kan tilføje at AUH/Region Midt  

       netop har indkøbt en tilsvarende

                    scanner der tages i brug i

                                         starten af 2019.

RADIO-
GRAFIENS 
DAG
Igen i år fejrer Radiograf Rådet dagen 

med foldere, men i år har vi skiftet bol-

sjer ud med chokolade, som vi sender 

ud til afdelingerne. 

Har du nogle ”billeder” af hvordan I 

fejrer dagen på afdelingen, så del 

dem med os på vores 

facebook side eller 

tag os med 

@radiografraadet.

KORREKTION

NOV.
HUSK at du som medlem af Radio-

graf Rådet kan få gratis adgang til 

Arbejdermuseet. Henvendelse på 

kontakt@radiograf.dk. 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 2 3   4  5  6  7  8  9  10 11  12 13 14 15 16 17 18 19 20
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beregning af eventuelle hofteproteser, 

kan det være en langstrakt og ubehage-

lig affære for patienten. Billederne skal 

samtidig ofte skal tages om, og derfor 

kan påføre patienten unødig stråling. 

Derfor har radiograf Nader Nazari fra 

Amager Hospital opfundet en såkaldt 

røntgenbuks, også kaldet X-Ray pants, 

der skal gøre det nemmere for patient 

og radiograf at gennemføre undersøgel-

serne. Nader har netop vundet Region 

Hovedstadens idékonkurrence for med-

arbejdere med sin opfindelse, som løser 

flere problemer.

”I dag skal vi placere en metalkugle på 

patienten for at måle benstruktur og 

planlægning af evt. hofteprotese. 

Men kuglen kan være svær 

at placere og fastholde. 

Derfor opstår der ofte fejl, 

så patienten skal fotografe-

res igen, og det medfører 

unødig stråling, ubehag 

(fordi de står med nø-

gen underkrop) samt 

længere undersø-

gelsestid. Det kan 

buksen hjælpe 

på,» fortæller Na-

der Nazari.

BEDRE FOR 
BÅDE PATIENT 
OG RADIOGRAF
Røntgenbuksen er 

lavet af et par ski-

underbukser, som 

er forsynet med 

små lommer, som 

den famøse kugle 

kan ligge i. Nadar 

Nazari er både 

overrasket, stolt og 

glad over at vinde 

og synes også selv, at han er godt på vej 

til at løse problemet ved de langstrakte 

undersøgelser med røntgenbuksen.

”Det er en enkel idé, som gør det nem-

mere for begge parter. Patienterne 

bliver mere trygge, fordi de hverken 

skal stå med bar underkrop i lang tid 

eller udsættes for unødig stråling. Vi 

radiografer slipper for at føle, at vi skal 

genere patienterne i længere tid, og vi 

sparer frustrationen over ikke at kunne 

placere kuglen korrekt,” fortæller Nader 

Nazari.

SYEDE BUKSERNE DERHJEMME
Han fik ideen en dag på arbejdet, da 

talen faldt på, om man selv kan sy sine 

strømper. Samme dag havde en kollega 

besvær med at placere målekuglen kor-

rekt på en patient.

”Da jeg gik hjem, tænkte jeg, at man må-

ske kunne sy noget, der kunne holde kug-

len på plads, og deraf opstod ideen,” for-

tæller Nader Nazari, som syede bukserne 

selv og har testet dem på flere patienter. 

”Der blev jeg lidt mere tryg ved at gå vi-

dere. Der var faktisk et resultat, det blev 

ikke ved tanken,” siger Nader Nazari. Han 

har nu vundet både tid og penge til at 

arbejde videre med opfindelsen og kan 

fx i en periode blive frikøbt fra daglige 

opgaver og få tid til fx prototype-udvik-

ling og supervision.

Det skal blandt andet undersøges, hvor-

dan man kan bruge bukserne uden at gå 

på kompromis med hygiejne.

 
VI SKAL GRIBE DE GODE IDEER
Vicedirektør Else Smith er formand for 

det lokale udvalg på Amager og Hvid-

ovre Hospital, som skulle udvælge og 

kvalificere ideer fra hospitalets ansatte.

AMAGER-RADIOGRAF OPFINDER 

RØNTGENBUKS
 Radiograf Nader Nazari har 
opfundet en såkaldt røntgen-
buks, som skal spare tid, strå-
ling og gener for patienterne. 
Han er en af de tre vindere af 
Region Hovedstadens idékon-
kurrence.

Når der skal tages billeder af bækken og 

hofter i stående og liggende positioner, 

hvor der på billeder skal medfotografe-

res en målekugle som benyttes af orto-

pædkirurger til måling af benstrukturer, 

vinkler, (forstørrelsesfaktor), samt 

Af   Michael Dreyer
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 ”Nader er jo en af hverdagens helte, 

der ser et problem og finder en løs-

ning. Det er en meget enkel idé, mens 

andre ideer kan være mere komplice-

rede og tager længere tid at udvikle. 

Uanset, er det vigtigt, at vi kan gribe 

ideerne og få dem udviklet til gode for 

patienterne,” siger Else Smith, som gør 

opmærksom på, at der allerede bliver ud-

viklet masser af gode ideer på hospitalet.

IDÉKONKURRENCENS FASER 
Idékonkurrencen 2018 er opdelt i fem 
faser. 

FASE 1, IDÉOPSAMLING: 
Idéerne opsamles fra alle deltagende 
hospitalers og virksomheders medar-
bejdere.

FASE 2, LOKAL UDVÆLGELSE:
De indkomne idéer vurderes og udvæl-
gelse af et lokalt innovationspanel med 
støtte fra det tværgående innovations-
team.

FASE 3, KONKRETISERING:
De lokalt udvalgte idéer fra hospitaler 
og virksomheder konkretiseres yderli-
gere på 3 dages workshop faciliteter af 
DTU Business. 

FASE 4, UDVÆLGELSE:
Idéerne præsenteres for innovations-
panelet, der vælger de tre bedste idéer 
i idékonkurrencen. 

FASE 5, MODNING:
De tre udvalgte idéer modnes i 
et skræddersyet forløb, støttet med 
midler fra idékonkurrencen.  

IDÉ-BIDRAGENE VIL ALLE BLIVE  
VURDERET PÅ FØLGENDE KRITERIER:
•  Løser idéen en konkret udfordring?  

– Er der andre end dig selv, der kan  
se meningen med din idé?

•  Er idéen NY? – Idéen kan være helt ny, 
men kan også handle om ny brug af 
kendte løsninger

•  Er idéen NYTTIG? – At den kan skabe 
værdi for de tiltænkte patienter, bor-
gere og/eller medarbejdere

•  Kan idéen NYTTIGGØRES? – At idéen 
kan afprøves, virkeliggøres og fun-
gere i den daglige praksis inden for 
en overskuelig fremtid

•  Kan idéen anvendes mere end ét sted 
(lokalt, i regionen, nationalt eller in-
ternationalt)?

Alle idéer vurderes som minimum ud 
fra ovenstående kriterier. Der kan dog 
eksistere lokale kriterier på netop dit 
ansættelsessted.

Kilde: Region Hovedstaden

IDÉKONKURRENCE 2018
Idékonkurrencen 2018 i Region Hovedstaden er overstået og både vin-
dere og flere af de resterende deltager modner nu deres idéprojekter 
lokalt, i forhold til at kunne sandsynliggøre en implementering.

”Men vi arbejder på at finde en form, så 

vi er klar til at gribe alle typer af gode 

ideer, som udspringer af daglig irritation 

eller undren,” siger hun.
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FORNYELSE
Aarhus Universitets Hospital – DNU (Det 

Nye Universitetshospital i Skejby, red.) 

kommer nærmere og det ses ude på 

marken. Der bygges, og der bygges 

stort. Udviklingen er i fuld gang og det 

samme er den på røntgenafdelingen. 

CR systemet skal ud og vi skal kun have 

DR på vores afsnit. Vi skal have nyt ap-

paratur på det, der engang hed Nyfødt 

og Neonatal intensiv, og nu hedder det 

Børn og Unge 3. Der står vores mobile 

apparat til børnene – det var et CR-

system, men nu opgraderes det til DR. 

Vi rydder op i de gamle apparater vi har 

rundt omkring på hospitalet, hvilket be-

tyder vi også fjerner en gammel ”Giraf” 

på hjerteafdelingen, for det bruges kun 

til CR systemet. 

Jeg skal informere ”mændene” fra Institut 

for Retsmedicin om fjernelsen af vores 

CR-readere, det betyder de ikke kan 

fremkalde deres CR-plader hos os. Det 

er de naturligvis trætte af og ærgerlige 

over, men da de intet valg har, så får købt 

sig et DR system, nu skal de ikke frem-

kalde hos os længere. Øv – jeg kunne 

godt lide når de kom herover – den luk-

kede verden, de var en del af, fascinerede 

mig i dén grad. Så spirede en lille ide; 

kunne vi mon forære den gamle ”giraf” 

til Institut for Retsmedicin? Det var jo en 

oldsag de brugte, så selv om giraffen var 

gammel, så var den en klar opgradering! 

Indkøb og Medico Teknik, giver grønt 

lys! Jeg ringer til ”mændene” – ”jeg har 

en gave til jer, men jeg vil rigtig gerne 

have noget i bytte… I får vores ”giraf” 

hvis jeg og en kollega må få en rundvis-

ning hos jer?” Intet problem var svaret, 

det var et bytte de var med på, men 

syntes måske nok det var en kende un-

derligt. 

DEN HEMMELIGE VERDEN
”Giraffen” står klar til at blive kørt afsted, 

der er langt fra Røntgenafdelingen til 

Institut for Retsmedicin, men ikke desto 

mindre pynter vi, min kollega og jeg, 

”giraffen” med balloner og kører afsted. 

Døren til Instituttet er låst, så vi ringer til 

”mændene”, og der kommer en og hen-

ter os. Endelig åbner døren sig, og nu 

træder vi ind i det aflåste, den hemme-

lige verden som har fanget min nysger-

righed. Jeg er spændt og vældig tilfreds 

med afskaffelsen af CR, som har medført 

denne mulighed for ”at kigge indenfor”.

Der er 3 etager, men vi kører i kælderen 

med ”giraffen”. Det vil sige ”giraffen” 

kører i kælderen i elevatoren, men vi 

går. Elevatoren var lidt ustabil, og vi fik 

fortalt der havde været nogle ”fanget” i 

den, så vi bliver hurtigt enige om, at det 

ikke er en elevator vi gider sidde fast i. Vi 

tager trappen ned og her skal vi have blå 

overtræk på vores træsko når vi passe-

rer de gule streger i gulvet, det er urent 

område får vi af vide. Jeg tænker lidt 

over om det er fordi jeg ikke må tage 

noget med ind, eller om det er fordi jeg 

ikke skal have noget med ud… senere 

finder jeg ud af, at det er for ikke at tage 

noget med ud.

SAMLINGEN
Vi ser hele kælderen, her er flere forskel-

lige rum. Fremvisningsrummet, som er 

rummet hvor pårørende kan tage deres 

afsked og få sagt det sidste farvel, 

derinde er der stille og fuldstændig ano-

nymt. Der er et andet rum herinde er der 

en samling af flere donationer gennem 

årene, i form af meget gamle prøver i 

formalin, kranier i forskellige ”farver” og 

former, de ligner alle noget fra en udstil-

ling på et museum. 

Det er en lille, men spændende samling 

instituttet i flere omgange har arvet 

andetsteds fra. I samme rum er der et 

stinkskab, her står et par gryder uden 

indhold. Vi får af vide at hvis der er nogle 

VEJEN FRA DE 
LEVENDE TIL DE DØDE 
– HISTORIEN OM ET 
LYKKELIGT ÆGTESKAB

Engang var der en der sagde til mig om samarbejdet mellem en røntgenafdeling og 
andre afdelinger, at det kunne være et mere eller mindre lykkeligt ægteskab – der var 
både det tvungne og det frivillige ægteskab. Det her er historien om min rolle i et så-
dant ”afdelingsægteskab”. 

DEL 1
AF 2

"Her fryder døden sig over at hjælpe de 
levende".
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knogler der skal være helt rene for væv, 

så koges de i disse gryder til der ikke er 

mere væv tilbage og man kun har den 

rene knogle. Kisterummet – her skal 

”giraffen” stå. Inden vi går ind er jeg lidt 

spændt på hvad vi møder, er der kister 

derinde? Men det er der ikke, ikke en-

gang noget der ligner, der er en masse 

køleskabe og frysere som indeholder 

vævsprøver eller er tomme. I hjørnet på 

stålbordet står deres nye DR system og 

ved siden af et stålmonster der egentlig 

ikke fylder meget; det er røntgenkilden. 

FORTIDSLEVN
Den ligner mest af alt noget fra forti-

den, det viste sig den var fra et sted i 

80´erne, så det var egentligt fantastisk 

at den havde kunnet levere indtil nu. 

En af teknikkerne kan fortælle den vist 

nok blev købt af Siemens, og med det 

formål at den skulle kunne skilles ad 

og tages med ud på opgaver udenfor 

instituttet, derfor var den så kompakt. 

Og den virkede jo også, men mange 

indstillinger var der ikke at skrue på, vi 

stiller ”giraffen” med balloner og pynt, 

og går videre på vores rundtur. Rummet 

ved siden af er kølerummet - det står 

der på døren, det er her de døde ligger 

på køl – Morguen som de kalder den.  

På den modsatte side af gangen laves 

obduktionerne. Der er obduktionsstue 

1, også kaldet ”drabsstuen” det er et 

rum for sig, så er der et stort obdukti-

ons område med plads til 4 obduktio-

ner ad gangen. Det er klargjort på alle 

DEN LIGNER MEST 
AF ALT NOGET FRA 

FORTIDEN, DET VISTE 
SIG DEN VAR FRA ET 
STED I 80´ERNE, SÅ 
DET VAR EGENTLIGT 
FANTASTISK AT DEN 

HAVDE KUNNET 
LEVERE INDTIL NU. 

Indgangen til kælderen med den gule streg i 
gulvet, der markerer overgangen mellem rent 
og urent område.

Mourgen – 
her afventer 
afdøde på 
enten at blive 
obduceret el-
ler på at blive 
afhentet af 
bedemanden 
eller Falck for 
derfra at blive 
klargjort til 
begravelse og 
den endelige 
afsked med 
den levende 
verden.

Drabsstuen 
er isoleret 
fra de andre 
obduktions-
stuer og 
med alt klar 
til næste 
obduktion.

Klargøring på den store obduktionsstue med 
plads til fire obduktioner på samme tid.
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pladserne, vægten, skålen, knivene, det 

store stålbord, vandslange og computer 

– meget klinisk og sterilt. Der er en stue 

mere, stuen til ildelugtende sager. Her 

forklarer de, at der er ekstra kraftigt sug 

og at det er et rum til de lig der er på-

begyndt forrådnelse og derfor udskiller 

en mere kraftig og ubehagelig lugt - og 

måske samtidig er de også angrebet af 

maddiker. Underligt nok finder jeg det 

spændende og dragende. 

CT-SKANNER
Der er en blyantstreg et par meter 

over gulvniveau på væggen, det er ca. 

40 cm over det sted hvor den blanke 

flisevæg stopper, noget drager mig og 

jeg spørger ind til den. ”Det er høj-

derekorden for, hvor en maddike har 

været kravlet op før den faldt ned” er 

svaret. Jeg fascineres igen. Der er også 

en ambulance garage hvor FALCK og 

bedemændene kommer i deres biler 

og henter eller bringer de afdøde. Vi 

ender ved deres CT-skanner, hvor de 

kan fortælle at alle lig der kommer ind 

skannes, og at det er ”mændene” altså 

de retsmedicinske teknikkere der skan-

ner. Det daglige ansvar for driften af 

CT-skanneren ligger hos deres bio-

analytiker. Hun ser også på billederne 

de dage, hvor en af de to tilknyttede 

radiologer ikke kommer. Hun beskriver 

sagerne alene, dog under ansvar af og 

i samarbejde med lægen – denne læge 

er retspatolog og har modtaget kursus 

i netop denne type CT-beskrivelser. Jeg 

syntes det er en helt fantastisk opgave 

hun har! Radiologerne kommer hver 2 

dage om måneden, så 4 dage om må-

neden er der en radiolog fra Røntgen 

og Skanning, der kommer og beskriver 

CT-skanningerne og laver revurderinger 

af de sager som kræver endnu et sæt 

øjne, eller hvor bioanalytikeren eller 

retspatologen selv vurderer, at radiolo-

gen skal give deres vurdering med.

Jeg forlader den dag Institut for Retsme-

dicin lidt forundret over alle de informa-

tioner jeg har fået, men ikke den mindste 

smule mindre nysgerrig - tværtimod.

BARNET
På Århus Universitets Hospital, Rønt-

gen og Skanning Øst, tager vi totalske-

let optagelser på de børn der er under 

mistanke for at være udsat for påført 

skade. Disse undersøgelser tages af et 

dedikeret team af radiografer, og netop 

dette team er jeg en del. På et tidspunkt 

i 2015 besluttes det at hvis der er en be-

grundet mistanke for et afdødt barn har 

været offer for påført skade, er det ikke 

nok med et oversigts billede, taget på 

Institut for Retsmedicin, men der skal ta-

ges totalskelet på røntgenafdelingen af 

specialiseret fagpersonale. Præcis som 

det gøres med de levende. 

Kort efter at denne aftale træder i kraft, 

kommer der et barn – en lille dreng. 

Det er en kollega og jeg, der skal lave 

undersøgelsen – med hjælp fra en af 

”mændene”, som er med; så vi mødes 

pludselig igen. Barnet kommer som 

aftalt efter almindelig arbejdstid hvor vi 

ikke har patienter til at sidde og vente 

på gangene, vi er parate og har talt un-

dersøgelsen igennem og aftaler at vi må 

tage det som det kommer. Vi har ikke 

den fjerneste idé om hvad der venter os, 

hvordan vi vil reagerer, vi ved barnet al-

lerede har været obduceret, hvilket ikke 

gør undersøgelsen mindre speciel og 

stadig helt ukendt. 

Han ser fin ud, han har et lille sæt tøj på 

og små strømper, det ligner han sover. 

Vi kan ikke se han allerede er obduceret 

DER ER EN BLYANT-
STREG ET PAR METER 
OVER GULVNIVEAU 
PÅ VÆGGEN, DET ER 
HØJDEREKORDEN 

FOR, HVOR EN MAD-
DIKE HAR VÆRET 
KRAVLET OP FØR 
DEN FALDT NED. 

Kraniesav og andre instrumenter klar til brug.

Pincetter, sakse, lineal og ny slebne knive 
ligger ved hver obduktions plads, klar til brug.
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bortset fra en lille fin sutureret linje bag 

på hovedet. Han skal begraves i det tøj 

han har på, og vi vil rigtig gerne tage 

det af ham. Men aftaler med radiologen 

at vi beholder det meste på, for ikke at 

flytte mere på ham end højst nødven-

digt. Vi er klar til at gå i gang og det 

første jeg tager fat i er hans højre arm - 

han er iskold! 

KULDEN
Forventningen vi mennesker har i vores 

hoveder om hvordan det føles at tage 

ved et andet menneske er pludselig helt 

forvirret, der er noget i min hjerne, der 

ikke kan få det jeg ser og det jeg mær-

ker til at stemme overens. Jeg forsøger 

at abstraherer fra den kolde hud, og 

efter lidt tid, hvor vi koncentreret arbej-

der på at få alle de billeder vi skal have, 

har min hjerne fundet balancen. Min 

hjerne har accepteret og justeret ind til 

forventningen om ikke at reagere på det 

kølige, når jeg rører kroppen og huden. 

Dette er en opgave der skal løses som 

så mange andre, dog er der en stem-

ningsmæssig forskel, forskellen uden 

det bliver italesat er en overordnet ro, 

en respekt og en medfølelse for det liv 

der ikke er mere. En hjælp og en vej for 

det menneske der ikke længere kan tale 

sin egen sag, til svar og oplysning. Jeg 

tænker på den tekst jeg så over døren 

ind til gangen i kælderen ind til obdukti-

ons rummene hos Institut for Retsmedi-

cin – HIC GAUDET MORS SUCCURRERE 

VITAE – her fryder døden sig over at 

hjælpe de levende!

ET FRØ SÅS
Der er nu gang i en masse tanker i mit 

hoved om den retsmedicinske verden 

hvilket gør at en kollega og jeg sø-

ger om at komme med på en kongres 

i Amsterdam i foråret 2016 afholdt af 

International Association of Forensic 

Radiographers(IAFR) og Internatio-

nal Society of Forensic Radiology and 

Imaging(ISFRI). Vores hovedfokus på 

kongressen er i forhold til Battered 

Child undersøgelser, så vi kan få en 

indsigt i dette, også når det gælder de 

afdøde børn. Vi er så heldige at få lov at 

komme afsted begge to, og vi er vanvit-

tig spændte og glæder os til at opleve 

en helt ny og aldeles ukendt verden. 

Vi tager til Amsterdam og vores forvent-

ninger bliver fuldt ud indfriet. Det vælter 

med spændende foredrag set fra den 

billeddiagnostiske vinkel om alle afskyg-

ninger af den retsmedicinske verden 

det arbejde der følger med. Der bliver 

snakket meget teknik i forhold til CT, 

Micro CT, MR og konventionel røntgen, 

men hvem laver disse billeder? Hvor 

kommer radiografen ind? Vi møder to 

obducenter fra Aarhus, og falder i snak 

omkring deres CT-skanner, og hvem der 

betjener den. Vi fortæller om hvad en 

radiograf kan og hvordan vi tænker de 

kunne gøre gavn af radiografens evner, 

både i dagligdagen, men også i deres 

forskningsarbejde som vi fornemmer, 

fylder meget. De er positive og tankerne 

om en retsmedicinsk radiograf ligger 

dem ikke fjernt.

RADIOGRAFENS ROLLE
Mine tanker kredser om netop radio-

grafens rolle og jeg glæder mig helt 

utroligt til den sidste dag på kongres-

sen, det er nemlig den dag hvor de 

retsmedicinske radiografer mødes. Det 

er ikke et kæmpe lokale vi skal være i, 

og antallet er ikke stort, måske om-

kring de 25, og hvis man så tænker på 

at det er fra hele verden, så overrasker 

det. Men hvad er mere overraskende er 

deres arbejdsopgaver – det her er så 

anderledes og fascinerende at jeg nu 

er helt fanget, det er et samarbejde vi 

er nødt til at indgå. Der bliver talt om 

rollerne i den retsmedicinske radiologi 

og radiografernes opgaver, radiografen 

er bindeleddet mellem radiologerne 

og patologerne, og når vi kombinerer 

radiografien med obduktionerne øges 

HAN SER FIN UD, 
HAN HAR ET LILLE 

SÆT TØJ PÅ OG SMÅ 
STRØMPER, DET LIG-
NER HAN SOVER. VI 
ER KLAR TIL AT GÅ 

I GANG OG DET FØR-
STE JEG TAGER FAT I 
ER HANS HØJRE ARM 

- HAN ER ISKOLD!

– fra alle steder i verden. Danmark er 

også med, tænk sig er der skuddramaer 

i Danmark, der minder om et afsnit i en 

amerikansk krimiserie… min interesse 

vokser og vokser for mystikken bag og 

Alle afdøde der 
kommer til instituttet 
skannes i CT-skanne-
ren, her er teknikeren 

i gang med dagens 
første skanning.
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kvaliteten betydeligt – jeg syntes det 

giver mening og ideer og tanker flyver 

rundt i mit hoved. Da der er frokost-

pause tilbydes vi en rundtur på Museum 

Vrolik som ligger i sammen bygning 

- hvis jeg på noget tidspunkt har ladet 

mig fascinerer af det der afviger, uhyg-

gelig historie og makabre metoder og 

fund, ikke lang tid fra den tid vi lever i 

nu, så topper det her. 

DET MAKABRE
Samlingen startede som en privat sam-

ling, men er senere doneret til det der er 

forløberen til Universitetet i Amsterdam. 

Et ærligt og nøgent billede af fortiden 

og hvad man tror kun fandtes i eventyr 

og fantasi, anatomiske sensationer, syg-

domshistorier, fortidslevn og fortællin-

ger hørte til hver en knogle og hvert et 

skelet. Der er normal anatomi og alt det 

der absolut ikke er normalt. Historien om 

de hjemløse børn man samlede i Paris og 

kørte til Amsterdam for at bruge deres 

skelet til at studerer anatomien. Lægen 

der gravede lig op for at forstå menne-

skets anatomi. Misfostre i alle gestinati-

ons aldre, siamesiske tvillinger, unison 

også kaldet cyklopia af forskellige vari-

anter, nyresten større end knytnæver, 

skeletter med dværgvækst, bækkener i 

forskellige former som gav fødselspro-

blemer og meget mere. Enkelte fra kur-

set blev utilpasse og gik hurtigt ud igen 

– jeg kunne have brugt timer derinde, 

men den tid havde jeg desværre ikke. 

Ved indgangen stod der et skilt med 

teksten ”ikke egnet for børn”, det måtte 

jeg tilslutte mig kraftigt.

Efter en fantastisk kongres glædede jeg 

mig til at komme hjem til afdelingen og 

fortælle om vores tur, hvad vi havde set 

og hvad vi drømmer om at kunne sætte 

i gang for radiografer – et ny radiograf-

fagligt speciale skulle frem i lyset.

EN NY FUNKTION
Jeg går til min afdelingsradiograf ved 

første lejlighed, jeg brænder for at 

fortælle hvad jeg har oplevet og hvilke 

spirende tanker jeg går med. Jeg har 

også aftalt med obducenterne vi mødte 

i Amsterdam, at jeg vil få min leder til 

at tage kontakt, så de kan få en dialog i 

gang omkring et fremtidigt samarbejde 

– et afdelingsægteskab – vi skal have 

planlagt et bryllup. Jeg er spændt på 

hendes reaktion, men indser hurtigt 

hun er lige så vild med ideen om et 

samarbejde som jeg er. Vi aftaler hun 

tager kontakt og finder ud af, hvad 

ønsket er fra Institut for Retsmedicin i 

Aarhus, og om vi mener at vi kan op-

fylde de ønsker. 

Ledelsen hos Røntgen og Skanning 

samt ledelsen hos Institut for Retsme-

dicin, kommer hver især med deres 

ønsker til hvad en eventuel funktion skal 

indeholde, og de samles i ét dokument. 

Jeg gennemlæser det op til flere gange, 

og må indrømme jeg er i tvivl om hvad 

de forskellige punkter retsmedicinerne 

har listet op indeholder, og tør jeg 

håbe de indeholder det jeg tror? Vi skal 

afholde et møde hvor vi gennemgår ud-

kastet til en funktionsbeskrivelse, jeg er 

vanvittig spændt og glæder mig til at få 

afdækket hvad de forskellige arbejdsom-

råders overskrift dækker over.

Jeg gør mig en del tanker om indholdet 

i funktionsbeskrivelsen, der er mange 

dele som alle fylder meget, og alle har 

delelementer af de fleste funktionsbe-

skrivelser fra vores røntgenafdeling. 

Hvis man ser på de forskellige områder, 

så er der fx: apparaturansvarlig, spe-

cialeansvarlig (CT/DR), udviklings- og 

implementeringsradiograf, kvalitets-

koordinator, beskrivende radiograf, 

forsknings- og projektarbejde. Det er en 

vanvittig bred og stor, men helt igen-

nem utrolig spændende kombination af 

arbejdsopgaver.

BESKRIVELSER
Jeg er meget spændt på uddybningen 

af punktet: ”være en central del af team, 

der foretager CT vurderinger (indbefatter 

ANSVARSOMRÅDE 

OG OPGAVER

Projektradiografen har, i samarbejde med de over-

ordnede ansvarlige for projekterne, ansvaret for 

forskning, kvalitetssikring, udvikling og dokumenta-

tion i relation til projekterne og den daglige funktion:

RETSMEDICINSK AFDELING:

•   Ansvar for den daglige drift af CT scanner, 

 konventionel radiologi samt digitalt røntgen

•   Optimering og udvikling af protokoller til  

postmortel røntgen, CT og CT angiografi

•   Sikre opdatering af procedurer til  

kvalitetssikringssystemet

•   Være en central del af team, der foretager CT vur-

deringer (indbefatter oplæring til denne funktion)

•   Deltage i forskningen omkring postmortel  

billeddiagnostik

•   Assistere retsmedicinske teknikere og  

obducenter med scanning og røntgen

•   Samarbejde med de tilknyttede konsulenter  

(radiologer) i forhold til billedbeskrivelse

•   Være kontaktled til eksterne forskere, der benytter 

CT scanner og røntgen

RØNTGEN OG SKANNING AFSNIT:

Forskning og udvikling af børne thorax optagelser og 

Batterede child undersøgelsesforløb.
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oplæring til denne funktion)” betyder det virkelig at der 

bliver en mulighed for at beskrive CT skanningerne? 

Jeg husker fra mit besøg at bioanalytikeren netop beskrev 

CT-skanninger, og hun skulle på pension når funktionen her 

skulle træde i kraft. Jeg spørger ind til punktet, og svaret 

er klart: De dage, der ikke er radiologer tilknyttet, hvilket 

de kun er 4 dage om måneden, så vil den der varetager 

funktionen skulle lave beskrivelserne. Jeg er nysgerrig på 

hvor mange det drejer sig om, og jeg får af vide at tallet er 

mellem 300 og 400 om året, det varierer meget. Alle der 

kommer forbi Institut for Retsmedicin er ulykkelige skæb-

ner, én der dør uventet, dødsfald efter ulykker, drab, selv-

mord eller andre i samme boldgade – det kan være hvad 

som helst. 

Statsobducenten som er kontakten til Instituttet fortæller 

at tirsdag og fredag er de planlagte dage til obduktioner 

og dermed beskriver dage. Det er også altid en af disse 

dage radiologerne er der. Grunden til det er de dage er, 

at politiet laver ligsyn mandag og torsdag, og det er her 

politiet bestemmer, hvem der skal have udført en retslig 

obduktion. 

PRØVEKLUD
Alle dage derudover vil groft sagt skulle dækkes af den 

Retsmedicinske Radiograf. Dette kræver en kæmpe fleksi-

bilitet, og det er her det går op for mig, at jeg får mulighe-

den for at det kan blive mig. Når fleksibiliteten er altafgø-

rende, da man af gode grunde ikke kan planlægge hvem 

og hvornår en ulykkelig skæbne kommer til obduktion, skal 

det være en radiograf ingen andre er afhængig af på be-

stemte dage. Jeg har i en anden forbindelse skaffet midler 

til at være ”købt fri” på halv tid til at lave et projekt om-

kring neonatale røntgenoptagelser af thorax, så jeg er op-

lagt til at være prøveklud. Da alt er nyt for alle er oplægget 

20 timer om ugen hos retsmedicinerne og de sidste 17 ti-

mer til mit projekt, og hvad der ellers dukker op af opgaver 

i Røntgen og Skannings regi. Timeantallet er et gennemsnit 

pr uge, som jeg selv skal forsøge at fordele efter behov, og 

efter et år skal indholdet og timerne revurderes og skabe 

grundlag for den fremtidige Retsmedicinske Radiograf på 

Aarhus Universitet og Aarhus Universitets Hospital.

August 2017 startede jeg på Institut for Retsmedicin i en 

helt ny og anderledes funktion i en evalueringsperiode til 

og med august 2018.

Her ved papirbrylluppet kan jeg med ro i maven sige at 

jeg er lykkelig gift og glæder mig til at fejre næste bryl-

lupsdag i mit fantastiske og forhåbentlige lange ægte-

skab.

Fortsættelse følger…
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I disse dage ruller EFRS’ ”Public Aware-

ness Campaign” over de to populære 

sociale medier Twitter og Facebook. 

Kampagnen skal fremme bevidstheden 

om radiografer i Europa og radiogra-

fernes bevidsthed om at være en del et 

europæisk fællesskab.

EFRS repræsenterer nu mere end 

100.000 radiografer og over 8.000 

studerende på tværs af 36 lande, 40 

forskellige faglige organisationer og 60 

uddannelsesinstitutioner. Organisatio-

nen spænder over en mangfoldighed af 

mennesker, nationaliteter, etniske grup-

per og overbevisninger. 

Fælles for dem alle er radiografien og 

patienten i centrum – og det er kernen i 

kampagnen.

Derfor inviterer EFRS alle radiografer i 

Europa til at støtte op om kampagnen, 

og vise omverdenen, at vi som radiogra-

fer har en nøgleposition i forhold til pa-

tientsikkerhed, strålingsbeskyttelse og 

kvalitet i et moderne sundhedsvæsen.

Og selvom vi er forskellige nationer, så 

er vi fælles om at være 

radiografer.

VI ER ALLE EUROPÆISKE 

RADIOGRAFER!

GIV DIN STØTTE TIL KENDE
Du kan hjælpe kampagnen ved downloade skiltet fra Facebook. 

Tag et billede af dig selv, og måske dine kolleger, der holder plakaten 
og slå det op det på EFRS Facebook-side og Twitterprofil under 

#Radiographer2018 - sammen med teksten herunder:

I am a radiographer from Denmark and we are part of the EFRS. 
Together, we are the European Radiographers – and that is something 

to be proud of! #Radiographer2018 @efrs

- PUBLIC AWARENESS CAMPAIGN
 EFRS

Den 8. november 2018 fej-
rer European Federation of 
Radiographer’s Societies 
(EFRS) sit tiårs jubilæum. 
Op til jubilæet har EFRS lan-
ceret en kampagne der skal 
sætte fokus på de europæi-
ske radiografer.
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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.

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

Clear Direction. From Diagnosis to Care.
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INTRODUCTION
Magnetic Resonance Imaging (MRI) has 

become a primary diagnostic tool for 

many clinical problems. It is often a con-

cern that radiofrequency (RF) will cause 

heating of metallic objects in patients. 

Dental objects such as orthodontic 

brackets may cause substantial artefacts 

during imaging examination (1). Dental 

implants may be removed before an MRI 

examination because they are suspected 

to be MRI incompatible or will cause 

artefacts, especially in the head and 

neck region. Besides image artefacts and 

heating, risk of movement and dislodg-

ment is also cause of concern. However, 

removing dental objects is time consum-

ing, and may be painful and uncomfort-

able for the patient. Strong magnetic 

force may cause damage to dental ob-

jects or injury to the patients and in some 

cases it may be necessary to remove 

dental objects if they distort the mag-

netic field and affect the image quality. 

Furthermore, a heating effect may occur 

in the dental object due to the RF signal. 

As a consequence, implants are often re-

moved or patients may be excluded from 

MRI examination. 

Safety of metal objects has been mod-

erately published (2–6) in papers and 

on web pages (7). Still, safety remains 

a subject of debate in the daily clinical 

practice. Recently a study investigated 

heating in dental objects using a 7 tesla 

MRI scanner found that most metallic 

dental objects showed no apparent sig-

nificant heating - only a mild temperature 

increase of up to 1.5 o C (8). 

The aim of this study was to evaluate the 

thermal effect and risk of magnetic dis-

placement force induced by a 1.5 T MRI in 

a broad range of commonly used dental 

objects. 

MATERIAL AND METHODS
MRI

A Phillips Achieva 1.5 Tesla MR scanner 

was used. Three fourths of the worlds 

MRI units have this field strength or 

lower. A 3 Tesla scanner was not available 

at the time of the study.

Metallic dental objects

A total of 21 different commonly used 

metallic dental objects were included. 

All objects were independently tested 

for magnetic displacement force and 

RF heating (Table 1), in order to identify 

which objects should be removed before 

an MRI examination. 

Assessment of magnetic attraction

Translational attraction forces on the 21 

dental objects were examined indi-

vidually, by bringing each dental object 

slowly closer to the MRI magnet, and 

observe for any significant pull in the ob-

ject. If the deflection angle was greater 

than 450, then the material was defined 

to have a strong attraction force and 

could not be brought into the magnet 

(9). Weak magnetic force was observed 

by placing the objects in a small tray with 

durum flour and watch for any movement 

of the dental object after bringing the 

tray in and out of the centre of the MRI 

magnet. Durum flour was used to visual-

ize and measure how much movement 

each dental object performed. 

Assessment of radiofrequency heating

Radiofrequency heating in dental objects 

was measured with a fibre optic probe 

thermometer (LumaSenseTM Technolo-

gies, Frankfurt, Germany) attached di-

rectly to each dental object, during the 

MRI scans. All the dental objects were 

placed directly on a dry human finger 

bone specimen embedded in a large 

chicken breast phantom. The phantom 

was fixed, and placed in the head coil of 

the scanner (Figure 1). The phantom tem-

perature was constant during the scans. 

All the dental objects were subjected to 

two MRI sequences. The total scan time 

for each dental object was 13 minutes 

and 43 seconds. 

Choice of MRI sequences

A T2-weighted Turbo Spin Echo (TSE) 

sequences with a high Specific Absorp-

tion Rate (SAR) was selected to produce 

tissue heating (TR/TE 3000/120 ms, 

MRI SAFETY IN COMMON 
DENTAL MATERIALS
– WHAT A RADIOGRAPHER NEEDS TO KNOW
Af   Finn Kristian Mathiesen1, Hanne Hintze2 and Malene Roland Pedersen1, 3
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tre, Vejle hospital – Part of Lillebaelt Hospital, 
Vejle, Denmark

2)  Specialist Clinic of Oral Surgery and Radiology, 
Aarhus, Denmark.

3)  Institute of Regional Health Research, Univer-
sity of Southern Denmark, Odense, Denmark.

CORRESPONDING AUTHOR:
Dr. Malene R. Pedersen
Department of Radiology
Vejle Hospital, Beriderbakken 4, 7100 Vejle
Denmark, Fax: +45 7940 6873
E-mail: Malene.Roland.Vils.Pedersen@rsyd.dk

TABLE 1. THE MRI EXAMINATION 
PROTOCOL

T2W_TSE B_FFE*

TR/TE 3000/120 ms 9.7/4.9 ms

Scan time 5.27 minuts 8.16 minuts

SAR <3.4 W/Kg 1.3 W/Kg

Flip angle NR 50o

*B_FFE sequence uses a balanced gradient wave-
form that starts with a RF puls of 90o or less and 
spins in steady state. The flip angle is used to 
define the angle of excitation for the field echo 
puls sequence. 

Abbreviations: TR= time to repetition; TE = time 
to echo; SAR =The Specific Absorption Rate; NR 
= not relevant.
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scan time 5.27 min, SAR < 3.4 W/Kg) and 

a Balanced Fast Field Echo (B_FFE) was 

selected as a sequence capable of induc-

tion of current in a metal object (TR/TE 

9.7/4.9 ms, flip angel 50°, scan time 8.16 

min, SAR 1.3 W/Kg).

RESULTS 
All the examined dental objects are visu-

alized in Figure 2 and 3, and further detail 

are listed in table 1. 

Two of the dental objects had a strong 

magnetic attraction (deflection angle > 

450) and could not be brought into the 

magnet. As a result no MRI examination 

was performed on dental object no. 1 

and object no. 20. 

 

A total of three metallic dental objects 

had a weak magnetic attraction force as 

they showed physical movement in the 

flour tray, when bringing the tray in and 

out of the magnet (dental object no. 13, 

16, and 21). The after situation indicated 

by a pen on the tray (Figure 4).

A semicircle steel orthodontic bracket 

wire (dental object no. 21) showed a 

temperature increase of 0.8 0C. 

A total of 4 dental objects had no tem-

perature change during the MRI scans. 

However, in 14 dental objects a slight 

decrease in the temperature occurred 

most likely due to the cooling fan in the 

scanner that could not be completely 

disabled.

In dental object no. 21, which had a 

temperature increase of 0.8 0C, we 

performed a number of additional B_FFE 

sequences in order to examine if the tem-

perature would increase further. After the 

third additional sequence the tempera-

ture stabilized at an increase of maximum 

1.40C, with a total scan time of 38 min-

utes and 31 seconds. 

DISCUSSION
Safety assessment of common dental 

objects is necessary before patients 

safely can undergo an MRI examination. 

In this study commonly used dental 

objects were systematically examined 

with two different MRI sequences. 

Often patients with a metallic object in 

the oral cavity, especially those re-

ferred for a head or neck MRI examina-

tion, will not be allowed to undergo 

MRI examination, before the object has 

been temporarily removed for safety 

reasons. This is a very time-consuming 

and expensive procedure, and often 

the examination will be delayed. In this 

study, the most common dental objects 

did not cause safety problems, and 

therefore can be left in situ during MRI 

examination. This finding is consistent 

with similar findings using both 7T and 

3T (6,8,10–12). 

The steel orthodontic wire (object no. 

21), formed as a semicircle, showed 

temperature increase during the first 

scanning sequence with 0.80C, and 

obtained a maximum temperature 

increase of 1.40C after three addi-

tional scans. Theoretically, semicircular 

objects are cause of concern because 

they are induction coils and predis-

posed for temperature increase dur-

ing MRI gradient changes. However, a 

maximum temperature increase of 1.40 

C is within the daily fluctuation in body 

temperature, and therefore such dental 

objects does not need to be removed 

before a MRI due to heating. Other 

studies have also found that dental ob-

jects commonly used, does not result in 

any hazardous risk to the patient due to 

heating (11,13).

The value of MRI related heating is meas-

ured as the average specific absorption 

rate (SAR) per weight unit in the whole 

body and is normally used for safety 

reporting of clinical MRI procedures. But 

the SAR may not be such a good meas-

urement, because it is a biologically 

tissue-heating index omitted metallic 

implants. Furthermore, each MRI system 

calculates the SAR differently (14,15). 

Eriksson and Albrektsson reported from 

an animal study that exposed for temper-

atures of 44-47 0C (7-10 0C above normal 

body temperature) is able to cause 

alveolar bone necrosis (16). Studies from 

Hasegawa, Görgülü et al all found minor 

temperature rise during MRI in metal-

lic objects (3,6,11). We found no hazard 

temperature rising. 

An additional safety concern is the pos-

sibility of dental objects movement or 

displacement due to the magnetic field 

strength. The extent of the interaction 

between the metallic object and the 

static magnetic field is proportional 

with the strength of the MRI system 

and characteristics of the object (mass, 

shape and magnetic strength of the 

object). According to the American 

Society for Testing and Materials (ASTM) 

international standard, a metallic object 

deflection angle of no greater than 450 

is stated to be considered safe in terms 

Shows the chicken breast phantom with a dental object placed directly on a dry human finger 
bone specimen. The phantom was fixed, and placed in the head coil of the scanner.v
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of attraction by static magnetic field 

as the magnetically deflection force is 

less than the force on the object caused 

by gravity (9). We found two dental 

objects, a Palladium alloy and a steel 

Herbst appliance, to be highly magnetic 

with a deflection angle greater 450, and 

no MRI was performed on these. One 

should always consider possible tissue 

damage, if a dental object can move or 

dislodge. 

We found three objects with a weak 

subtle attraction force. Usually these 

dental objects would be firmly ce-

mented or fixed to a prosthesis, which 

is firmly fixed to teeth or tooth roots, 

and the dental cement would be strong 

enough to prohibit any movement 

Therefore all of the objects with a de-

flection angle less than 450 can safely 

undergo an MRI examination. 

A limitation of this study was that the RF 

heating was measured in a phantom, and 

not directly in vivo e.g. a human mouth. 

However, the phantoms tissue and bone 

was equivalent with the jaw. The study 

was performed using a 1.5 Tesla as it is 

TABEL 2.  INFORMATION ON THE 21 DENTAL IMPLANTS AND THEIR MAGNETIC FORCE INCLUDING DECREASE OR 
INCRESE IN TEMPERATURE AFTER THE T2W_TSE AND B_FFE

NO. TRADEL NAME (MATERIAL) MANUFACTOR COMPOSITION
MAGNETIC 
DISPLACE-
MENT 

BASE-
LINE TSE B_FFE TOTAL 

DIFF

1 DYNA EFM Alloy DYNA DENTAL ENGINEERING BV 60% palladium, 36.8% cobalt,  
1% platinium, 2.2% other

Strong NR NR NR NR

2 Wirobond®C BEGO Bremer Goldschlaegerei,  
Bremen, Germany

63.3% cobalt, 24.8% chromium,  
5.1% molybdenum,5,3% wolfram

None 23.5 22.9 22.1 - 1.4

3 Machined Implant Branemark® Nobel Biocare, Zürich, 
Switzerland

Pure grade 4 unalloyed titanium (CP-4) None 22.1 21.6 21.4 -0.7

4 Abutment and screw Branemark® Nobel Biocare, Zürich, 
Switzerland

90% titanium, 6% aluminium,  
4% vanadium

None 21.9 21.1 21.1 -0,8

5 TiUnite Implant Nobel Biocare®, Zürich, Switzerland Pure grade 1 unalloyed titanium (CP-1) None 20.9 20.4 20.4 - 0.5

6 Titanium Abutment Nobel Biocare®, Zürich, Switzerland 90% titanium, 6% aluminium,  
4% vanadium

None 21.0 20.7 20.5 -0.5

7 Internal metallic fixation  Biomet® Microfixation,  
Jacksonville, Florida, USA 

Pure titanium None 20.7 20.4 20.3 -0,4

8 Fixation cross-drive screw Biomet® Microfixation,  
Jacksonville, Florida, USA 

Pure titanium None 21.7 20.3 20.2 -1.5

9 Ligature wire Remanium® Dentaurum,  
Ispringen, Germany

Stainless steel (est. 70% Iron,  
18% chrome, 10% nickel)

None 21.2 20.3 20.2 -1.0

10 Poly J jaw Plate Dansk Ædelmetal A/S, Farum, Denmark Stainless steel (est. 70% Iron,  
18% chrome, 10% nickel)

None 20.7 20.1 20.2 -0,5

11 Aluminium cap M+W Dental, Büdingen, Germany 99,5% aluminium None 21.4 21.3 21.3 -0.1

12 Bonding brackets Ultraminitrim® Dentaurum,  
Ispringen, Germany

Stainless steel (est. 70% Iron,  
18% chrome, 10% nickel)

None 21.9 22.0 21.9 0.0

13 Reamer Bioline 4C27A Dentatus AB, Spånga, Sweden Hardened stainless steel (est. 70% 
Iron, 18% chrome, 10% nickel)

Weak 20.9 20.7 20.6 -0.3

14 Dentatus surtex root pin Dentatus AB, Spånga, Sweden Pure grade 1 unalloyed titanium None 20.9 20.5 20.4 -0,5

15 Para-pulpal MAX® 021 pin Coltène Whaledent Inc., JT, USA 90% titanium, 6% aluminium,  
4% vanadium

None 20.9 20.8 20.9 0.0

16 K-flex 45 file Kerr, Scafati, Italy 70% iron, 19% chromium,  
9% nickel, 1% magnesium 

Weak 21.3 21.3 21.3 0.0

17 Root canal file F3 Protaper®, Densply, Ballaigues,  
Switzerland

55% nickel, 45% titanium None 21.6 21.5 21.5 -0.1

18 Aarhus anchorage screw Medicon Instrumente, Tuttlingen, 
Germany

90% titanium, 6% aluminium,  
4% vanadium

None 21.8 21.7 21.8 0.0

19 Lingual retainer wire Reliance Orthodontic Products Inc., 
Itasca, Il, USA

Stainless steel (est. 70% Iron,  
18% chrome, 10% nickel)

None 21.9 21.8 21.8 -0.1

20 Herbst appliance IV-set Herbst® Dentaurum, Ispringen,  
Germany

Stainless steel (est. 70% Iron,  
18% chrome, 10% nickel)

Strong NR NR NR NR

21 Orthos preformed archwire Ormco, Glendora, California, USA Stainless steel (est. 70% Iron,  
18% chrome, 10% nickel)

Weak 19.9 20.2 20.7 0.8

NR= Not reported because the magnet pull was to strong to perform the two MRI scans 

Shows metallic dental objects before 
and after they had been placed in the 

centre of the MRI scanner. Notice three 
dental objects had a weak magnetic at-
traction force, as they showed physical 

movement in the flour tray (dental 
object no. 13, 16, and 21).
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Bauta Forsikring er et forsikringsfællesskab for 
udvalgte faggrupper, blandt andre radiografer. Vi er 
ejet af vores medlemmer med alle de fordele, der 
følger med.

Vores mål er at sikre dig den lavest mulige pris og 
den højest mulige erstatning. 

Tjener vi for meget på en forsikring, kommer det 
også dig til gode, enten ved at vi sænker priserne 
eller forbedrer dine forsikringer. 

Derudover belønner vi dig årligt med en rabat på 
dine forsikringer, når du har været medlem i tre år.

Hvis du kan se meningen, så se, hvordan du bliver 
medlem. 

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

Et forsikringsfællesskab for dig,
der kan se lige igennem folk.

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

Vores forsikringer er gang på gang kåret 
Bedst i test af Forbrugerrådets magasin 
Tænk Penge. 

Senest for vores indboforsikring. 

the most common field strength world-

wide. Dental objects that are MRI safe at 

1.5 T, may not be safe in a 3.0 T.

A strength of this study is the focus on 

MRI safety, and the high number of com-

monly used dental objects, which may 

be helpful to clinicians and orthodon-

tist. However metallic objects will cause 

artefacts and in some situations dental 

objects may still have to be removed.   

CONCLUSION
Not all dental objects are MRI safe, 

however the majority of the tested 

metallic dental objects were MRI safe, 

and showed no magnet attraction or 

temperature heating. In general den-

tal objects do not need to be removed 

before an MRI examination due to RF 

induced heating. Decision to remove 

dental objects should be made based 

on the objects composition and the risk 

of clinically relevant image artefact (17). 
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Vi i RSD’s bestyrelse har den 19.-20. september deltaget i Radiograf 

Rådets regionsbestyrelsesseminar i Vejle. Ledet af konsulent Jacob 

Lindeblad bød dagene på debat og udfordringer omkring Radiograf 

Rådets hovedbestyrelses 

struktur og sammensæt-

ning. For os som, stude-

rende har dagene været 

spændende, lærerige og 

indsigtsgivende. Vi ople-

vede regionsbestyrelserne 

og deres lyst og enga-

gement til samarbejde, 

og det var spændende at 

være en del af den demo-

kratiske proces.

Vi takker for hyggeligt sam-

vær med Radiograf Rådet 

og regionsbestyrelserne.

Den 8. november er det radiografiens dag! (hurra) 

Det er jo lidt en årlig fødselsdag for radiografer.

Derfor plejer RSD at fejre og gøre opmærksom radio-

grafien, ved at være ude og dele bolsjer og flyers ud 

sammen med nogle medstuderende.

Hvis du kunne tænke dig at fejre denne skønne dag 

sammen med os, kan du skrive til rad.stud.dk@

gmail.com eller kontakte os på Facebook og du vil 

derfor få mere info fra din lokale repræsentant i RSD! 

OBS! Mad er inkluderet hvis du deltager. 

Vi glæder os til at fejre dagen med dig! 

RSD HAR FÅET LAVET 
T-SHIRTS! DE ER SUPER 

SEJE, FLOTTE OG BEHAGE-
LIGE AT HAVE PÅ. SÅ KAN 
MAN VIRKELIG UDSTRÅLE 

#RADIOGRAFSWAG 

 RADIOGRAFIENS DAG
8. NOVEMBER RADIOGRAF STUDERENDE I DANMARK

Stu
dere

nde f
or



ECR afholdes for 25. gang i Wien – og 

selvom deltagerantallet de seneste år 

har været i stor vækst, så er der intet der 

tyder på at det stagnerer – tværtimod. 

Til ECR 2019 kommer der flere tilbud 

til de enkelte specialer, og specielt In-

tervention ser ud til at have vokseværk. 

EFRS (European Federation of Radiogra-

pher’s Societieties) har også set mulig-

heden i samarbejdet med ESR, og øger 

denne gang også tilbuddene og net-

værksmøderne for radiografer.

Allerede nu er programmet delvis klart 

og kan ses på www.esr.org. Vi kan som 

radiografer pendle mellem speciale-

oplæg for alle eller oplæggene i radio-

grafernes eget område i etagen under 

hovedbygningen.  Et af højdepunkterne 

denne gang er ”EFRS meets Denmark”, 

hvor Radiograf Rådets formand Char-

lotte Graungaard Falkvard vil introducere 

radiografi i Danmark og efterfølges af 4 

danske oplægsholdere der præsenterer 

dansk radiografisk forskning i bredden.  

På den sociale side er der denne gang 

udsigt til, at ESR arrangerer en afslappet 

netværksaften for radiografer til en rime-

lig pris, så sæt allerede nu X ved torsdag 

aften. Tilmeldingen foregår sammen 

med kongrestilmeldingen. 

Modsat de fleste andre europæiske 

lande var der i 2018 færre danske radio-

grafer, der deltog på ECR end tidligere. 

Det tyder på der bliver prioriteret hårdt 

ude på afdelingerne, men gøres der 

et godt forarbejde hjemmefra med 

planlægning af foredrag, undervisning 

og standbesøg, så kan kongressen 

bestemt retfærdiggøres i forhold til res-

sourcerne. 

NORDISK KONGRES MED 
MULIGHED FOR REDUCERET PRIS
Den anden store kongres der finder 

sted i foråret, er Nordic Congress of 

Radiology 2018 i dagene 22.-24. maj 

2019 i København, hvor Radiograf Rådet 

er medarrangør. Det videnskabelige 

program opbygges i 5 spor i alle de 

radiologiske specialer, samt i ultralyd 

og nuklearmedicin.  Oplægsholdere og 

undervisere vil primært være fra de nor-

diske lande. Som noget nyt vil der være 

mulighed for at tilmelde sig kongres-

sen som enkeltdage til reduceret pris, 

og prislejet forventes på niveau med et 

almindeligt dagskursus.  

Programmet vil i stor udstrækning blive 

planlagt så specialerne er sammen-

faldende med hele dage. Vi håber at 

fordelene bliver synliggjort for radio-

grafer og ledere, at tiden kan udnyttes 

effektivt og der kan spares en eller flere 

hotelovernatninger, så der derved kan 

deltage flere radiografer. 

Det ser allerede nu ud til der bliver 

trangt i medicoindustriens udstillings-

område hvor de fleste aktører vil være 

tilstede for at få en faglig snak med bru-

gere og fremtidige kunder.

FORÅR
Du kan se frem til foråret 2019, hvor der bliver gode muligheder for udvikling og network-
ing. Det er sjældent at 2 store kongresser er placeret med kun godt 2 måneders mellem-
rum, og da begge kongressers tilbud og kapacitet øges, vil der være gode muligheder for 
at du kan nå netop din målgruppe eller få dit budskab rigtigt ud.

RADIOGRAFISK
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KURSER OG KONFERENCER
Dato Seneste 

tilmelding Tema Sted Arrangør Information og 
tilmelding Pris

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

Feedback 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

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

4/11 2018 31/10 2018 Intervention Odense Radiograf Rådet www.radiografkurser.dk
450 kr. (725 kr. for 
ikke medlemmer)

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 Neurora-
diology

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 venteliste
Ortopædisk Radiografi – 

perifere skelet
Odense Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk

3495 kr (4995 kr  
ikke medlemmer)

14/11 2018 31/10 2018 Intervention temadag OUH, Odense RadiografKurser www.radiografkurser.dk
650 kr. (950 kr. ikke 

medlemmer)

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

16-18/1 2019 se link Mammografi Århus Region Midtjylland www.rm.plan2learn.dk se link

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

10/4 2019 på vej Forskningsdag Vejle
Radiografisk Forsknings-

gruppe
på vej kommer

10-11/4+30/4 på vej Farmakologi Århus
Radiografkurser/Region 

Midtjylland
på vej på vej

29-30/4              
13-14/5                 
27-28/5

på vej Intervention 3 moduler
Odense, Frederiksberg, 

Århus
Radiografkurser/Region 

Midtjylland
på vej på vej

6-7/5 2019 kommer
CT.strålebeskyttelse 

Nuklearmedicin
Odense RadiografKurser www.radiografkurser.dk på vej

22-24/5 2019 på vej
Nordisk Kongres  

Radiologi og Radiografi
København Radiograf Rådet og DRS www.ncr2019.dk på vej

3-6/6 2019 på vej RIS PACS Advanced Copenhagen Radiograf Rådet på vej på vej

19/6 2019 5/6 2019
Årsmøde kvalitetskoor-

dinatorer
Odense Radiograf Kurser på vej på vej

1/10 2019 se link Landskonference for 
RTT 2019 Odense danske stråleterapier 

støttet af Radiograf Rådet www.rttkonference.dk se hjemmeside
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INTERVENTIONSKURSUS 2019

INTERVENTION

Kurset er opbygget i tre moduler á to dages varighed. I de mellemliggende perioder skal 
der forventes hjemmearbejde i form af litteraturlæsning og mindre hjemmeopgaver. 

INTERVENTION
I samarbejde mellem Interventionsradiograferne og Radiograf Rådet.

14. NOVEMBER 2018 9:00-15:30
På Radiologisk afdeling, Odense Universitetshospital

PROGRAM:
• EKG og væsketal - Hvad betyder det/hvad ser vi?
• Stent’s - opbygning/design - Fordele/ulemper.
• Kritisk læsning af faglige artikler.
• Kontrastmidler.

PRIS INKL. FORPLEJNING: 
Kr. 450 ,- (medlemmer af forhandlingsberettiget organisation) 
kr. 725 ,- (ikke medlemmer) 

Se hele programmet samt tilmelding på www.radiografkurser.dk

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

 INDHOLD: 
• Forberedelse af patienten 
• blodprøver 
• INR 
• farmakologi
• Strålebeskyttelse 
• Teknik 
• Jura 
• Tværfagligt samarbejde og kommunikation
• Kommunikation og ergonomi 

 TID: 
Modul 1 (Odense): 29.-30. april 2019
Modul 2 (Frederiksberg): 13-14. maj 2019
Modul 3 (Århus): 27-28 maj 2019

Kurset er udviklet og udbydes i samarbejde 
med Center for kompetenceudvikling 
Uddannelsescenter, Region Midtjylland

Se flere oplysninger på 
www.radiografkurser.dk
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Christian Göttsch Hansen
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E: christian@radiograf.dk
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LEDELSESREPRÆSENTANT
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REGIONSFORMAND
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T: 3055 1155
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REGIONSFORMAND
Lars Vagn Jensen
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Johnny Jensen
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E: johnny@dsa-net.dk
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REGIONSFORMAND
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REGIONSFORMAND
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FAGLIGE KONSULENTER
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M: 2281 1182
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Michael Dreyer  
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M: 4236 7292
E: michael@radiograf.dk
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Jeanette Fischer
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Troels Jeppesen
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