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EFRS MEETS DENMARK
På ECR 2019, der afholdes fra
27. februar - 3. marts 2019, vil der
været fokus på radiografien i Danmark, når
EFRS inviterer til ”EFRS meets Denmark”.
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FORTSAT FOKUS PÅ
MR SIKKERHED
Anne Dorte Blankholm giver en
status på arbejdet med MR sikkerhed.
Gryden holdes i kog, og der arbejdes frem
mod en MR konference på Christiansborg
den 3. april 2019.

Siderne omhandler viden om arbejdsmiljø, og beskrivelser af undersøgelser
om nogle af de arbejdsmiljømæssige
problemstillinger, der opstår på de radiograffaglige arbejdspladser. Derudover
er der en udtalelse fra de AMR’er, der
deltog i seminar i Horsens, de sidste
dage af oktober.

Den 25. oktober 2018 var en
betydningsfuld dag for alle involverede
på onkologisk afdeling OUH, hvor 1 års
forberedelse kulminerede med den
første patient som blev behandlet på
den nyinstalleret MR-accelerator. Læs
om dagen og processen.

DEADLINES
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RADIOGRAFKURSER
SER LIDT TILBAGE
– Og så skal vi videre. Claus Brix har nu
været ansat 2 år i Radiograf Kurser. Han
ser derfor lidt tilbage på året der gik, og
hvad der kan ventes i den kommende tid.
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FORMANDEN HAR

ORDET
I ET LAND UDEN
HØJE BJERGE
En titel fra en gammel Michael Falchsang fra albummet
”Det andet land”
fra 1986 sprang frem på nethinden
og blokerede et øjeblik for alle andre
tanker.
En association, der blev provokeret
frem af en hændelse. Og det skal da
blive årets juleberetning, for noget
eventyr er det bestemt ikke.
Vi arbejder i øjeblikket intensivt for
at sætte et relevant program sammen til Christiansborgkonferencen om
MR-sikkerhed. Og der skal jo, udover
relevante emner, der kan beskrive problematikkerne og udfordringerne, også
gerne være oplægsholdere, som ved
noget om sagerne.
Per Ulrich og Kim Jensen fra Kolding
kontaktede mig for et par år siden på
en helt almindelig lørdag formiddag.
Deres ærinde var at beskrive det uhensigtsmæssige i, at der ikke fandtes et
implantatregister. I øvrigt en problemstilling, der er nem for enhver radiograf
at forstå - også selvom man ikke arbejder med MR.
Anne Dorte Blankholm og jeg skrev en
MR-henvendelse til daværende sundhedsminister, hvor vi blandt andet argumenterede for et implantatregister.
Svaret på denne del var, at der skam var
et sådant register på vej.

Derfor synes det relevant at få en
briefing om dette implantatregister på
Christiansborgkonferencen.
Det lykkedes efter en del søgen og
mange mails, at finde opgaveholderen i

ER DER NOGEN
DER SERIØST TROR
PÅ, AT ORDENTLIG
OG SIKKER KVALITET
KAN SKABES, NÅR
FAGPERSONER IKKE
SIDDER MED I DELS
BESLUTNINGER OG
DELS UDARBEJDELSE
AF LØSNINGER.

Sundhedsdatastyrelsen. Flinke medarbejdere i styrelsen fik også guidet
mig, så jeg kom i kontakt med den rette
person.

Prøv om du kan få versefødderne til at
passe til ”I et land uden høje bjerge”,
mens du synger ”I en styrelse uden
fagpersoner”. Ja, der skal hugges en
hæl og klippes en tå, men så kan prinsessen få glasskoen på.
Måske er jeg ikke særlig tydelig, men
så prøver jeg lige igen: I et sundhedsvæsen som det danske, hvor vi til hver
en tid taler om patienten i centrum og
sikkerhed i højsædet, er der så nogen
der seriøst tror på, at ordentlig og sikker kvalitet kan skabes, når fagpersoner ikke sidder med i dels beslutninger
og dels udarbejdelse af løsninger.
Selvom budskabet i min samtale med
styrelsen blev taget ind og skabte klarhed for, hvorfor implantatregisteret er
relevant for os og MR, så er jeg faktisk
lidt rystet. Jeg tænker nu på om den
implantatdatabase, vi længe har ventet på, mon også indeholder de oplysninger og muligheder, vi har efterlyst i
forhold til MR-sikkerhed og effektivitet
i MR-produktionen?
Men nu lader jeg julefreden sænke sig
over mit oprørte sind og ønsker dig en
glædelig jul og et dejligt nytår.

Denne person mødte mig med spørgsmålet om, hvorfor implantatregisteret
var interessant for os, for ”implantater
er jo noget invasivt og det er MR ikke?”
– vi lader den lige stå…
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KORT NYT
KRITIK AF ARBEJDS	TILSYN PÅ HOSPITALER:
”DET HÆNGER IKKE SAMMEN”
Der kommer relativt færre påbud, forbud og andre afgørelser i
sager om stress og arbejdspres på hospitaler, i hjemmeplejen, i
folkeskolen og på andre offentlige arbejdspladser.
Det viser en ny analyse foretaget af Arbejdstilsynet. Her er andelen
af besøgte plejehjem og hospitaler, hvor der er faldet mindst én afgørelse om dårligt psykisk arbejdsmiljø, dalet fra at ligge på i alt 40
procent i perioden 2013-2015 til omkring 18 procent i 2016.
I 2016 gik Arbejdstilsynet over til en ny tilsynform. kaldet URT. Her
undersøger man både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, hvor
man i årene 2013 til 2015 brugte såkaldte psyk-indsatser, der var
rettet specifikt mod det psykiske arbejdsmiljø.
I analysen peger tilsynet blandt andet på, at der blev brugt mere tid på
afdækningen af det psykiske arbejdsmiljø under de gamle indsatser end
i den nuværende. Udvælgelsen af virksomheder, der skulle have tilsyn,
skete også mere nøje ved de gamle metoder.

HJERTEPATIENTER FÅR
UNØDVENDIGE SCANNINGER
Danske kardiologer er for flittige til at sende hjertepatienter til
hjerte-CT-undersøgelser. I løbet af en ti-årig periode er antallet
af hjerte-CT-undersøgelser på danske hospitaler gået fra ganske
få hundreder til i dag over 20.000, og de mange diagnostiske
undersøgelser har ikke i tilstrækkeligt omfang ført til bedre kvalitet. Det påpeger både hjerteeksperter og Sundhedsstyrelsen
ifølge Dagens Medicin.
I et referat fra Sundhedsstyrelsens ’Task Force for Patientforløb
på Kræft- og Hjerteområdet’ hedder det således om brugen af
hjerte-CT, at »nye datatræk har sandsynliggjort, at der er en
gruppe på ca. 4.000 CT-undersøgelser årligt, som muligvis er
overflødige«.

PRESTIGEPROJEKT OM
KUNSTIG INTELLIGENS
SMULDRER
En femårig rammeaftale med IBM skulle hjælpe
Region Hovedstaden til at blive førende inden for
kunstig intelligens. To ud af tre projekter er dog
strandet, og nu vil regionen ud af samarbejdet.
Investeringerne i kunstig intelligens fortsætter 
dog på et lavere niveau.
Mammografiscreening for brystkræft er
en af de undersøgelser, der er velegnet til et tidligt forsøg med kunstig
intelligens og machine learning, og det
projekt, som ikke er strandet.
Det hænger sammen med, at man ved mammografier får nogle standardiserede billeder i et konsistent
format, som egner sig til en automatiseret billedanalyse. Tanken er, at Watson kan gennemgå de
mammografier, som den fodres med og identificere
bryster, som radiologerne bør se nærmere på, og
kan Watson grovsortere mammografierne kan det
gøre radiologernes arbejde nemmere og måske løse
problemerne med underbemanding. Altså være
1. gransker. Men måske kunne de uddanne og bruge
radiografer i stedet…

PHD-UDVALG DANNET

1. møde i det danske PhD-udvalg blev primo december afholdt hos Radiograf Rådet. Nogle af emnerne,
der blev diskuteret, var at styrke synliggørelsen af
forskningen for medlemmerne og støtte andre radiografer, der har lyst til at prøve den snørklede vej
frem til en PhD.

Sundhedsstyrelsen havde med indførslen og udbredelsen af
hjerte-CT forventet, at der efterfølgende ville ske en bedre
udvælgelse af de patienter, der skulle sendes videre til KAG, og
derfor også, at der med indførelsen af hjerte-CT ville ske et tilsvarende fald i anvendelsen af KAG. Men faldet er udeblevet.
Samtidig viser tal fra Dansk Hjerteregisters årsrapport for 2017,
at en stor andel af de mange diagnostiske undersøgelser ikke
medfører, at der konstateres en behandlingskrævende hjertesygdom. Ud af de godt 2.000 danskere, der sidste år fik foretaget både en hjerte-CT-undersøgelse og en koronarangiografi,
var det således kun lidt over en tredjedel (36,6 pct.), der i sidste
ende fik foretaget en revaskularisering i form af en ballonudvidelse eller en bypass-operation af hjertets kranspulsårer.
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Fra venstre: Christina Baun (OUH - Nuklearmedicin), Formand
Charlotte Falkvard, Susanne Holm (UCL), Bo Mussmann (OUH),
Svea Mørup (UCL), Malene Roland Petersen (Vejle Hospital),
Helle Precht (UCL), Carsten Lauridsen (RH/PH København),
Jacob Møller (Herlev Hospital). Ikke på billedet men med på
SKYPE: Annedorte Blankholm (AUH)

DELEGERETVALG I PKA
Radiografer er med i den del af
PKA, der hedder Pensionskassen for Sygeplejersker,
Lægesekretærer og Radiografer.

NATARBEJDERE HAR
RET TIL HELBREDSTJEK
Er du en af de mange radiografer, der arbejder om natten?
Så husk at din arbejdsgiver har pligt til at tilbyde helbredstjek.
En natarbejder er en lønmodtager, der normalt udfører mindst tre timer af sin
daglige arbejdstid i natperioden, eller en lønmodtager, der udfører natarbejde i
mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder.
Arbejdsgivere har pligt til at tilbyde deres ansatte et helbredstjek, hvis de arbej-

Valgresultatet for
radiografer blev som
nedenstående:
RADIOGRAFER PÅ LANDSPLAN

der om natten. Men det er langtfra alle, der lever op til lovens
bogstav. Det viste en undersøgelse af det natarbejdende personale inden for bar-, hotel- og restaurationsbranchen, lavet af
Fagbladet 3F.

Delegerede

Stemmer

Derfor har beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)

Claus Brix Pedersen

214

iværksat en kampagne rettet mod alle de

Stinne Lausten Feddersen

130

arbejdsgivere, hvis ansatte arbejder om

Anette Rosenklint

127

Joan Bødker Olsen

109

Kampagnen skal sikre, at alle natarbejdere

Karina Henriette Frølich

80

får tilbudt et gratis helbredstjek. Og det

Suppleanter

Stemmer

er vigtigt, for arbejdet bryder med den

Lars Nyholm Brandt

61

sædvanlige døgnrytme og kan gå ud over

Shanduru Parameswaran

56

helbredet. For eksempel i form af angst,

Stine Humlebæk Jensen

54

mave-tarm-problemer eller forværring af eksisterende sygdomme.

Karsten Thomsen

51

Pernille Mette Toft-Jensen

34

Helle Munch Oldefar

31

Helle Hofmeyer

27

Valon Shemsija

13

Christina Larsen

9

11.927 medlemmer stemte ved
valget på alle tre faggrupper,
svarende til en stemmeprocent på
10,1%. Det er en stigning fra delegeretvalget i 2014, hvor stemme
procenten var 7,7%.
Godt at se, at radiograferne er den
mest engagerede faggruppe, når
det gælder stemmeprocent:
Faggruppe

2018

2014

Sygeplejersker

9,8%

7,6%

Lægesekretærer

10,4%

7,0%

Radiografer

19,6%

17,9%

natten. Det gælder også radiografernes.

NY APP SKAL GØRE
DET LETTERE AT TJEKKE
PENSIONEN
Over 300.000 danskere får nu lettere ved at
tjekke deres pension. Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskab, PKA, lancerer en ny
app, hvor medlemmerne kan holde øje med opsparingen, få gode råd om pension og indbetale
via MobilePay. Med appen, der har fået navnet
PKAgo, kan PKA’s medlemmer tjekke, om de
sparer nok op, og de kan få enkel og overskuelig
rådgivning lige ved hånden.
Den lette og digitale adgang til pensionen bliver
efterspurgt af medlemmerne i PKA. I en ny undersøgelse svarer næsten tre ud af fire medlemmer,
at de kunne være interesserede i at tjekke deres
pension på en app, og over halvdelen er åbne
for at foretage ændringer af pensionen direkte i
appen. Især de yngste medlemmer er helt trygge
ved, at pensionen rykker ind på smartphonen.
Den nye app kan hentes i App Store og hos Google Play.
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SUNDHED I GLOBALT

PERSPEKTIV
EN MÅNED I UGANDA

I september måned 2018 tog min medstuderende Sofie og jeg på studietur til Uganda, med fem
sygeplejerskestuderende og en fysioterapeutstuderende. Opholdet stod på hospitalsbesøg i hovedstaden Kampala og en by ved navn Gulu, og det skulle vise sig at være en stor forskel fra Danmark.

Af Marlene Berg Pallesen, radiografstuderende

FORBEREDELSE TIL STUDIETUREN
Det hele startede med en drøm om at
komme i udenlandspraktik under min uddannelse, og sidste chance for at komme
afsted måtte udnyttes. Valgfaget ”sundhed i globalt perspektiv” bød på observationspraktik i Uganda, hvor studerende fra
sundhedsfaglige uddannelser i hele landet
kunne deltage. Når man først havde meldt
sig til valgfaget, kunne man kun krydse
fingre og vente spændt på om man blev
optaget. Heldigvis kom mailen, og jeg
kunne glæde mig til en oplevelsesrig rejse
kombineret med min uddannelse.
Det var med stor spænding jeg den 31.
august 2018, skulle mødes med de andre
deltagere hos Mellemfolkeligt Samvirke i
København. Her havde vi undervisning om
emner koblet til studieturen, inden turen
gik mod Uganda, hvilket forberedte en på
den kommende rejse. Den 2. september
lettede flyveren mod det eventyr vi alle
længe havde ventet på.

FAKTA OM SUNDHEDSSYSTEMET
Opbygningen af sundhedssystemet:
- National Referal Hospital
- Regional Referal Hospital
- Private Hospitals
- Health Care Center 3
- Health Care Center 2
- Health Care Center 1
- Alternative behandlere
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Selvom udlægget er samme behandling
for alle ved regeringsdrevne hospitaler,
oplevede vi at patienter med penge fik
bedre behandling. Derudover fik mænd
bedre behandling end kvinder og børn,
og havde derfor bedre levevilkår.

KAMPALA
I Kampala boede vi på et ”hostel” drevet
af nonner, lidt uden for centrum. Efter et
par dage med møder og andet i hovedstaden Kampala, stod den på første observationspraktik på Kibuli Muslim Hospital. Det
mærkes hurtigt hvor forskelligt det var fra

På besøg hos alternativ jordmoder

Danmark, og hvor fattigt et land Uganda
er. Hospitalet var privat og patienterne
betaler derfor selv for alle undersøgelser.
Størstedelen af indbyggerne i Kampala
har ikke råd til at betale for undersøgelser på røntgenafdelingen, så afdelingen
havde ikke ligefrem travlt.
Røntgenafdelingen bestod af 5 radiografer, der skal betjene et røntgenrør, to ultralyds skannere og en CT-skanner. Nogle af
de sygdomme min medstuderende Sofie
og jeg stødte på, var ikke nogle vi var vant
til i Danmark. Derudover brugte de CRsystem, hvilket, nogle så unge mennesker

Murchison Falls

som os, ikke havde arbejdet med før, men
nu kan vi da relatere til hvad underviserne
engang imellem snakker om. Grundet
CR-systemet var indblænding ikke et stort
fokusområde, og røntgen af thorax indebar både mandibula og crista iliaca. Hospitalet var så heldige at have CT, hvilket
er meget ekstraordinært i Uganda. Dette
var en 6 slice skanner, og med helt andre
procedure end dem vi har i Danmark, så
her blev vi også sat på prøve.

GULU
I Gulu boede vi hos værtsfamilier, hvilket
var en spændende og anderledes oplevelse. Familien Sofie og jeg boede ved,
var utrolig imødekommende, og vi blev
meget glade da vi så, at der både var bruser og toilet, hvilke for nogle af de andre
piger ikke var tilfældet.
De første dage gik med at tilpasse sig
deres hverdag, og møder på henholdsvis
Action Aid og Gulu Regional Referal Hospital. Hospitalet var regionalt styret og
patienterne skulle ikke betale for undersøgelserne, hvilket resulterede i meget
fattige patienter, med komplicerede sygdomsforløb.
Den radiologiske afdeling var nybygget
med hjælp fra italienere, og på afdelingen
var der kun et røntgenrør og en ultralyds
skanner. Personalet bestod af to sekre-

tærer, en radiograf og tre ufaglærte til at
betjene røntgenrummet. De ufaglærte var
blevet lært op i at tage røntgenbilleder,
dog med mange fejl og mangler, hvilket
forargede os noget. Patienten i fokus var
ikke noget de kendte til, og positioneringer
samt god billedkvalitet var stort set ikke
eksisterende.

herbalist, workshops angående menneskeog kvinderettigheder i Uganda. Vi besøgte
også et HIV og Aids-center i et slumområde.

På hospitalet var den radiologiske afdeling
den eneste bygning der ikke var ved at falde
fra hinanden. Resten af hospitalet bestod af
aflagt hospitalsudstyr fra Europa, hvilket var
fyldt med rust og snavs.

Turens højdepunkt var dog uden tvivl
safari i Murchison Game Park, hvor Nilen
løber igennem og vandfaldet Murchison
Falls befinder sig. Safarituren bød på de
dyr man kun ser i Zoo herhjemme, og den
naturlige del af landskabet var elefanter,
giraffer, vortesvin og andre eksotiske dyr.
Derudover bød turen på et kig forbi løverne, og hvor surrealistisk er det lige man
har siddet 2 meter fra en vild løvefamilie,
på toppen af en bil.

På begge hospitaler var patienternes journaler i papirform, og patienten medbragte
selv de nødvendige informationer forud for
undersøgelsen. Dette indebar en mangelfuld henvisning, manglende billedmateriale, tidligere diagnoser mm. Henvisninger
blev oftest lagt i en bunke, og så kunne
patienten kun krydse fingre for, at den ikke
blev væk. Praktikken var i stor kontrast til
det danske sundhedssystem, og man sætter stor pris på de ting og muligheder man
har i Danmark.

OPLEVELSER I UGANDA
En af de ting, man ikke kan undlade i forbindelse med vores studietur til Uganda, er de
fantastiske oplevelser vi fik udover hospitalspraktikken. Der var en del workshops
på programmet, hvor vi bl.a. besøgte en

Derudover besøgte vi en masse seværdigheder i hovedstaden, og selvfølgelig skulle
ækvator besøges, så man kunne sige man
havde stået på begge verdenshalvdele.

Efter safari sejlede vi på Nilen bland en
masse flodheste, og en enkelt krokodille
var at spotte i vandkanten. Sejlturen sluttede forenden af Murchison Falls, hvor den
stod på hiking op til toppen af det sprudlende vandfald.
Alle disse oplevelser var kun med til at gøre
turen endnu mere fantastisk, og jeg kan
kun anbefale andre studerende at vælge
valgfaget ”Sundhed i Globalt Perspektiv”,
og tage til Uganda inden bachelorskrivning går i gang.

Ascitis

Billede fra en
CT skanning på
Kibuli Hospital

Betjeningsrummet
på Gulu Hospital

Gruppebillede fra
Aruu Falls: Mette S,
Maria, Sofie, Mette
P, Camilla, Marlene,
Mette T og Nicoline
Solnedgang
ved Nilen
Safaritur – Elefant og giraffer

Fra røntgenafdeling
til skadestuen
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HOTEL KOLDINGFJORD
Hotel Koldingfjord har sammensat
et helt særligt ferietilbud til alle
medlemmer af Radiograf Rådet.
Kom og nyd et par afslappende
feriedage i de historiske bygninger
på Hotel Koldingfjord. En oplevelse,
der skifter med årstiderne, og hvor den
smukke natur omkring hotellet bringer
ro og balance til krop og sjæl.
FERIE FOR 2
2 overnatninger i delt dobbeltværelse
for 2 personer inklusiv 2 entrébilletter
til Dansk Sygeplejehistorisk Museum
i alt kr. 1.085,-

FAMILIEFERIE FOR 3
2 overnatninger i familieværelse for
2 voksne og 1 barn inklusiv 2 entrébilletter til Dansk Sygeplejehistorisk
Museum (børn har fri entré)
i alt kr. 1.485,FAMILIEFERIE FOR 4
2 overnatninger i familieværelse for
2 voksne og 2 børn inklusiv 2 entrébilletter til Dansk Sygeplejehistorisk
Museum (børn har fri entré)
i alt kr. 1.885,Priserne er inklusiv stor morgenbuffet.

Booking: Hotel Koldigfjords reception på tlf. 75 51 00 00 eller hotel@koldingfjord.dk
Bookingkode: Oplys ’D-PKA’ samt dit medlemsnummer.
De nævnte ophold skal bookes i forvejen og SENEST 8 dage før ankomst.
Ovenstående priser er baseret på kontantbetaling og kan ikke kombineres med andre rabatordninger.
Der er tale om et begrænset antal værelser til den oplyste medlemspris.

Fjordvej 154 · 6000 Kolding · Tlf. 7551 0000
hotel@koldingfjord.dk · www.koldingfjord.dk

Tilbuddet er gældende i
følgende perioder i 2019:
08.02 – 24.02 (Vinterferie)
12.04 – 23.04 (Påskeferie)
29.05 – 03.06 (Kr. himmelfart)
07.06 – 11.06 (Pinse)
21.06 – 12.08 (Sommerperiode)
11.10 – 21.10 (Efterårsferie)

Tilkøb halvpension begge aftener med 2
rettes sæsoninspireret menu efter køkkenchefens valg og efterfølgende kaffe/te.
kr. 590,- pr. person.
Børn fra 3-12 år 1/2 pris

Tilbuddet kan ikke videregives og er kun
gældende ved ophold, hvor du som medlem selv deltager.

RADIOGRAF RÅDET
ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL
OG ET GODT NYTÅR
- OG TAK FOR ÅRET SOM GIK.

Din pension
Kamp om pladserne
Der var kampvalg for Radiografer på landsplan, da Pensionskassen for Sygeplejersker,
Lægesekretærer og Radiografer havde delegeretvalg i efteråret. Af de opstillede kandidater var der
også en del nyopstillede – og stemmedeltagelsen var større end ved tidligere valg.
Se listen med de valgte delegerede, stemmeprocenter m.m. på
www.pka.dk/om-pka/medlemsdemokrati/delegerede

DANMARK MED
FREMME INTERNATIONALT
Den European Federation og Radiogarpher Societies (EFRS) holdt sin årlige generalforsamling
den 16. og 17. november 2018.
Af Erik Roland, konsulent

EFRS blev etableret i 2007, i en aftale
mellem 22 europæiske radiograf organisationer, fordi der var et behov for
at få større politisk gennemslagskraft
for radiograforganisationer i Europa i almindelighed og i EU i
særdeleshed. Der var ingen der vidste hvor stor indflydelse vi
kunne opnå sammen, men hver for sig havde vi ingen indflydelse, det var fakta. EFRS holdt sit første møde i 2008.
”Det er selvfølgelig altid spændende når man er med til at
skrive historie, selv om det ikke er en historie der er kendt
i den brede del af befolkningen, den er måske ikke engang
kendt i den brede del af radiografverdenen. Alligevel har det
været vigtigt”, udtaler Radiograf Rådets formand Charlotte
Graungaard Falkvard, der i dag er valgt ind i EFRS’ bestyrelse. ”Som eksempler kan nævnes”, fortsætter Charlotte
Graungaard Falkvard, ”det seneste røntgenregulativ (Europa
rådets Direktiv/59/Euratom af 5. december 2013), hvor radio
grafer fra start var skrevet helt ud af regulativet, og kun læger
og fysikere ville have været nævnt, hvis ikke det havde været
for EFRS. Der blev gjort adskillige forsøg fra flere sider på at
få radiografer skrevet ud af regulativet, men det lykkedes ved
fælles hjælp at fastholde os indenfor. Jeg er dog også enig med
de, der mener at der er god plads til forbedringer i regulativet,
men det at vi overhovedet er med, er et skridt på vejen.”
”Et andet eksempel er, at for nogle år siden havde nogen i EU
fået den idé at MR-undersøgelser var så farlige, på grund af alle
de risici der var for patienter med forskellige implantater, der
er indopereret i kroppen, at kun læger måtte udføre dem. Det
lykkedes at forhindre dette, ved at EFRS’s bestyrelse koordinerede de nationale organisationers indsats, og EU arbejdede
ikke videre i den retning. Dette er blot to eksempler”, afslutter
Charlotte Graungaard Falkvard
I dag har 42 organisationer, der dækker over 100.000 radiografer og 63 uddannelsesinstitutioner, der dækker 8.000
radiografstuderende tilsluttet sig EFRS, sidstnævnte via
Educationel Wing.
Et at de emner, der i år havde den mest intense debat, var
EFRS’ European Diploma in Radiography.
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Radiografuddannelserne er ikke reguleret af et detaljeret EUdirektiv på linje med f.eks. sygeplejersker, og derfor er niveau
forskellen på radiografuddannelserne i EU større end på de
mere regulerede fagområder.
Det har afstedkommet, at EFRS besluttede at der skulle
etableres en mulighed for at radiografer der gennemførte
en eksamen, og derefter kunne sige, at de havde det teoretiske niveau svarende til niveau 6 i European Qualifications
Framework (EQF).
Da European Diploma in Radiography udelukkende er en
teoretisk eksamen, den kliniske/praktiske del indgår ikke i bedømmelsen, gik debatten på, hvorvidt man så kan sige at have
opnået niveau 6 i EQF når man ikke har bevist at kunne kombinere teori og klinik.
Der er planlagt et pilotprojekt, der vil blive gennemført på ECR
onsdag den 27. februar 2019 kl. 16 – 17.30, ACV. lokale 2.95.
Der er 46 tilmeldte, der er plads til 70. Der er foreløbigt en
enkel deltager fra Danmark. Det koster 150 € at tilmelde sig,
hvis man er medlem (af EFRS, gennem Radiografer Rådet)
plus tilmeldingen til ECR.
Desuden blev der drøftet Public Awerenes Campaign og erfaringer med lobbyisme. Begge disse punkter blev indledt af
Radiograf Rådets formand, da det er Radiograf Rådet der har
styret kampagnen, og da det var Radiograf Rådets erfaringer
med lobbyisme, der skulle være oplæg til gruppediskussionerne i de faglige arbejdsgrupper.
Da de forskellige arbejdsgruppers arbejde blev gennemgået,
var det en god fornemmelse at se at Radiograf Rådet havde
medlemmer i flere af arbejdsgrupperne. Radiograf Rådet var mere
markante på dette års generalforNæste
samling end nogen sinde tidligere.
Der blev optaget 4 nye institutioner under Educational Wing, 2 fra
Litauen og 1 fra både Rusland og
Kroatien.

generalforsamling
er i Riga 14.- 15.
november 2019.

LÆSERBREV:

MULIGHED FOR
EFTERUDDANNELSE
INDENFOR

STRÅLE

TERAPI
Hej - Har du set at der lige nu er mulighed for at tage en
efteruddannelse indenfor stråleterapi som radiograf?
Uddannelsen foregår ved landets 4 store kræftcentre:
Herlev, Riget, Odense og Aarhus. Det er en 1.årig efter
uddannelse, med 12 ugers teori og med lønnet praktik.
I 2017 tog jeg efteruddannelsen i stråleterapi. Med
over 10 år i en billeddiagnostisk afdeling, og 7 år som
CT Superbruger på forskellige systemer, fik jeg lyst til
at søge en stilling med mere patient kontakt, længere
behandlingsforløb og mere faglig udvikling. Under uddannelsen oplevede jeg top engagerede vejledere og
undervisere, der brænder for deres fag.
Stråleterapien har vist mig en anden måde at se ”patienten” på, se mennesket bag en diagnose, samtidig
med at jeg har med højt teknologisk udstyr at gøre.
Hverdagen er præget af teamsamarbejde, radiografisk
billeddannelse med anvendelse af kV, MV og CBCT-teknik. Afdelingen er i rivende udvikling og hverdagen er
præget af, at der er ved at blive implementeret nye acceleratorer, bl.a. en MR-linac, en PET-CT og en SPECT-CT.
Nye behandlingsteknikker bliver implementeret og der
er derfor rig mulighed for, at være proaktiv med projekter i hverdagen og være med til at udvikle faget.
Lyder dette interessant så opfordrer jeg dig til, at søge
stillingen inden 21/12-2018 og start det nye år med
nye udfordringer. Herlev stråleterapi er en fantastisk
arbejdsplads hvor der er plads til alle
/Anja Nielsen
Radiograf og Stråleterapeut
Herlev Hospital
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NORDIC CONGRESS OF RADI
Preliminary program for Nordic Congress of Radiology 2019

PRELIMINARY PROGRAM. Subject to change without prior notice
Subject to change without prior notice

Wednesday 22 May
Society

Time:

Room 1

DRS/DNRS/
DSMMR

Room 2

DUDS

Room 3

RR

Room 4

DRS

Room 5

DRS

8:30-10:00

10:30-12:00

Neuroradiology symposium
Dementia

Neuroradiology symposium
Demyelization

Ultrasound
Ultrasound of scrotum, kidneys and
adrenals
Radiographers
Optimization/MSK/Technique/Education

C
o
f
f
e
e

Ultrasound
US of liver vascularity and CEUS
Radiographers
Optimization/MSK/Technique/Education

TBA

TBA

Free communications

Free communications

8:30-10:00

10:30-12:00

Oncology
Contrast agents

Oncology
Peritoneal metastases
Spectral CT in oncology

Radiographers
Pediatrics

Radiographers
Pediatrics

L
u
n
c
h

Thursday 23 May
Time:

Society
Room 1

DRS/DFOR

Room 2

RR

Room 3

DSKFNM

Nuclear medicine
Prostate cancer
Implementation of new tests

Room 4

DRS

Room 5

DRS

C
o
f
f
e
e

Nuclear medicine
Prostate cancer
New diagnostic possibilities, clinical
implications versus current guidelines

Musculoskeletal
Spine

Musculoskeletal
Arthritis

Poster competition in poster area

Free communications

L
u
n
c
h

Sim cave (ultrasound)

Sim cave

Friday 24 May
Time:

8:30-10:00

10:30-12:00

Mammography symposium

Mammography symposium

Radiographers
Patient safety/MRI

Radiographers
Patient safety

Society
Room 1

DRS

Room 2

RR

Room 3

DRS

Room 4

DRO/DSKFNM

Room 5

DRS

Machine learning in radiology
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Organization

Chest imaging

C
o
f
f
e
e

Machine learning in radiology
Nuclear medicine
Infection and inflammation
Bone infections
Chest imaging

L
u
n
c
h

OLOGY 2019

www.ncr2019.dk

www.ncr2019.dk
@NCR2019

COLOUR CODES
Radiology

Nuclear medicine

@NCR2019

Radiographers

Ultrasound

15:00-16:30

13:00-14:30

Neuroradiology symposium
Advances in diffusion MRI

Neuroradiology symposium
Stroke
Ultrasound
Abdominal pain, Future US and nerves
Radiographers
Optimization/MSK/Technique/Education

Miscellaneous

C
o
f
f
e
e

Ultrasound with hands-on

Opening
ceremony

Harbour tour
with light meal

Opening lecture

TBA
Free communications

13:00-14:30

15:00-16:30

Abdomen

Abdomen

Pancreatic cysts

Imaging parenchymal liver disease

Radiographers
Innovation

Radiographers
Innovation

Nuclear medicine
Prostate cancer
What’s new?
Whats next in physics and
radiochemistry?
Musculoskeletal
Children
Acta Radiologica

C
o
f
f
e
e

Nuclear medicine
Prostate cancer

Congress
dinner

Read with the experts

Musculoskeletal/US
MRI vs US in the shoulder and elbow
Case report competition

Sim cave (ultrasound)

13:00-14:30

Mammography symposium
Radiographers
Patient safety

SPECIALPRIS Colour
FOR RADIOGRAFER
NCR 2019
codes
Early Fee til og med 14. marts 2019
Radiology
Late Fee fra 15. marts 2019
Early fee
Late fee
Nuclear medicine
Alle 3 dage inkl. Havnerundfart 
og kongres middag....................... 3.800 DKK.............. 3.950 DKK

Machine learning in radiology

onsdag...............................................
875 DKK................. 975 DKK
Radiographers
torsdag.............................................. 875 DKK................. 975 DKK

Nuclear medicine
Infection and inflammation
Arthritis and vasculitis

fredag............................................... 800 DKK................ 900 DKK
Ultrasound
havnerundfart................................... 400 DKK................ 500 DKK

Chest imaging

kongres middag............................... 950 DKK.............. 1.050 DKK
Miscellaneous
se mere på www.ncr2019.dk
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MR ACCEL
ENDNU ET SKRIDT
MOD PERSONALISERET
BEHANDLING MOD KRÆFT.
Af Radiograf Elisabeth van Veldhuizen, Radiograf, Onkologisk Afdeling Strålebehandlingen, Odense Universitetshospital.

FAKTA OM AFDELINGEN
STRÅLEAFDELINGEN ER OPDELT I
EN FORBEREDENDE DEL HVOR
DER ER ANSAT;
19 fysikere
2 IT-udviklere
9 teknikere
13 radiografer
1 sekretær
OG EN BEHANDLENDE DEL
HVOR DER ER ANSAT;
50 sygeplejersker
5 radiografer
2 diætister
5 sekretærer
Derudover er der tilknyttet læger
fra onkologisk regi.
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LERATOR
virkning af strålerne fra det høje magnetfelt.

MR-accelerator team OUH.

Den 25. oktober 2018 var en betydningsfuld dag for alle involverede på
onkologisk afdeling OUH, hvor 1 års
forberedelse kulminerede med den første patient som blev behandlet på den
nyinstalleret MR-accelerator. Hermed
rykkede OUH ind i den store liga i kræftbehandling, som det første hospital i
Danmark, og det femte i verdenen, som
har maskinen i klinisk drift.
MR-Acceleratoren fra Elektra er den første af sin slags til at kombinere en højfelts
MR scanner med en lineær accelerator i
et samlet system. Udviklingen af maskinen har været ca. 20 år undervejs, hvor
udfordringen har bestået i at finde en
måde hvorpå man kunne undgå en på-

MR-ACCELERATOREN
FRA ELEKTRA ER DEN
FØRSTE AF SIN SLAGS
TIL AT KOMBINERE EN
HØJFELTS MR SCANNER MED EN LINEÆR
ACCELERATOR I ET
SAMLET SYSTEM.

Med denne teknologi har man mulighed
for at;
- Tydeligt at definerer bløddelsvæv, tumorvæv, blodkar og knoglestruktur.
- Præcis lokalisation af tumor ved hver
eneste behandling.
- Adaptere selve afgivelsen af strålerne
hver dag, så de tilpasses tumorplacering samt relevante risikoorganer, såsom endetarm, blære, hjerte og lunger.
- Undgå bestråling af rask væv.
- Præcist kunne afgive en højere og
mere effektiv stråledosis til tumoren.
- Tilbyde betydeligere afkortet behandlingsforløb; grundet mulighed for højere stråledosis per behandling.
- Udføre funktions- og diffusionsscanninger, således man kan klarlægge tumorens fysiologi og respons af strålerne
undervejs i behandlingen.
Med alle disse egenskaber vil det derfor
blive muligt at behandle patienter, som
tidligere ville være vurderet uegnet til
at modtage strålebehandling. Dette
skyldes især muligheden for at adaptere selve strålebehandlingen ved
hver eneste behandling. Ved patienter
med tumorer som har stor bevægelse,
såsom pancreascancer, betyder det at
man bedre kan ramme selve tumoren
og samtidig undgå dosis til risikoorganer. Den store bløddelskontrast som
forefindes på MR billederne, gør dog

Her ses tydeligt den store forskel i bløddelskontrast ml MR og Cone Beam CT.

DECEMBER 2018 | RADIOGRAFEN | 15

Illustration; Elektra. Ved hver behandling er der mulighed for at adaptere og optimere patientens dosisplan så der tages hensyn til ændringer i tumor og risikoorganer fra dag til dag.

Den første komponent, en ring som resten af apparatet opbygges
omkring, blev leveret i januar 2018. Det krævede stort præcisionsarbejde med en stor kran for at få den fragtet sikker på plads. Forinden havde der været ca. 1 1/2 års forberedelse af selve rummet som
acceleratoren er installeret i.

også at man bedre kan lokalisere tumoren ved
behandling i forhold til den nuværende teknik
hvor der anvendes Cone Beam CT, og maskinen er derfor også relevant at anvende til andre
cancerformer og lokalisationer.

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF
AFDELINGEN
Med udsigt til en helt ny måde at forberede og
udføre strålebehandling på er det essentielt
med et godt samarbejde på tværs af afdelingen og der har derfor gennem det sidste års
tid blevet arbejdet intensivt hen imod at kunne
behandle den første patient. Oplæring, vidensdeling og kompetenceudvikling har været i
højsædet i teamet ved MR-acceleratoren som
både består af læger, fysiker, teknikere, sygeplejersker og radiografer. Hver faggruppe med
hver deres fokus, men med patientens behandling som fælles mål.
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Illustration; Elektra Systemet består af en 1.5 T MR scanner fra Phillips,
som har mulighed for at lave tilsvarende billeder som i diagnostisk regi.
Selve acceleratoren roterer rundt i en ring uden om MR-scanneren.

RADIOGRAFKURSER
SER LIDT TILBAGE
– OG SÅ SKAL VI VIDERE
Jeg har nu været ansat 2 år i Radiograf Kurser. Jeg vil derfor kigge lidt på året der gik,
og hvad der kan ventes i den kommende tid.

Af Claus Brix, fagchef

Generalistradiografen
er for længst fortid,
og specialerne får
stadig flere subspecialer under sig. Den
gamle inddeling i
Radiologi, Stråleterapi og Nuklearmedicin er overordnet stadig gældende;
men modaliteterne flyder ind over områderne, og det stiller stadig flere krav til
efteruddannelse og kurser, hvis radiografen skal vedligeholde sin profession.

men specialiseringen af professionen
udfordrer tilbud til de specialer, hvor
der endnu er få radiografer. Vi har derfor
støvet samarbejdsaftalen af, og kan
nu tilbyde fælles kurser af høj kvalitet
og med internationale undervisere. Vi
deles om kursuslokaliteter, og tror ikke
at de i forvejen billige transportforbindelser mellem landene er en hindring for
deltagelse, hvis udbyttet er på et passende niveau.

kursus og et Farmakologikursus sammen
med uddannelsesafdelingen i Regions
Midtjylland.

UD AF HUSET

Farmakologien fylder stadig mere omfattende i radiografernes arbejdsfelt.
Radiografuddannelserne opnormerede
i den nye uddannelsesordning undervisningen i farmakologi, hvilket har gjort at
efterspørgslen på kurser er steget. Vi
måtte dog aflyse et lokalt kursus i København grundet for få tilmeldte. Et fyldt
kursus i Region Nordjylland tyder på den
anden side på, at behovet for kurser i
farmakologi er reelt. Derfor er kurset nu
etableret som tilbud til ansatte i Region
Midtjylland, hvor radiografer fra det øvrige Danmark også kan deltage.

Samtidig er både radiografer lederne
udfordret på ressourcer. Flere undersøgelses- og behandlingsmuligheder
sammen med et øget antal patienter
gør ikke udfordringen med vedligehold
af professionen nemmere.

Selvom København kan nås let og billigt
for de fleste medlemmer, og selvom
Radiograf Rådet har velegnede kursuslokaler, så kommer vi ikke udenom at
tid, omkostninger og lokale forhold kan
spille ind, når der skal prioriteres kurser.

NORDISK

Radiograf Kurser har i 2018 afprøvet modeller i samarbejde med regionsbestyrelserne i Region Syddanmark, Region
Midtjylland og Region Nordjylland.
Dette samarbejde har givet os gode
kontakter i de ”offentlige Regioner”.
Gennem disse kontakter har vi fået etableret samarbejder med arbejdsgiverne,
der muliggør lokale tilbud til medlemmerne. Et par eksempler er Farmakologi for Region Nordjyllands kliniske
vejledere (afholdt i Regionshuset) og
etablering af blandt andet Interventions-

Radiograf Rådet arbejder nu på nordisk
plan med CPD, for at sikre medlemmer
ret til fagligt vedligehold og udvikling. Radiograf Kurser søger løbende
at tilpasse kursustilbud til de aktuelle
forhold, og prøver at ramme både snævert og bredt for at tilgodese så mange
som muligt.
Samarbejdet med Norsk Radiografforbund har udviklet sig. Norge har i mange
år haft en velfungerende kursusafdeling,

VARME EMNER
I 2019 vil vi fastholde vores eftertragtede ”Ortopædi – det perifere skelet”. Vi
måtte i 2018 afvise nogle medlemmer,
og på opfordring har vi fremrykket det
næste kursus, så det allerede afvikles
inden sommerferien.

Der er sendt et program for kurser indtil
september ud til lederne, og det er
selvfølgelig mit håb at de bliver hængt
op på afdelingerne. Har du nye emner –
lokale som landsdækkende – er du som
altid velkommen til at kontakte mig.
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EFRS MEETS
DENMARK
EFRS, Radiograf Rådet og den danske radiograf mødes
i Wien på ECR 2019.

Radiograf Rådet deltager denne gang
med også en stand, hvor vi vil møde
vores medlemmer, og hvor interesserede kan få en diskussion
med de danske foredragsholderne fra
EFRS meets Denmark sessionerne.

end 8.000 radiografstuderende gennem
62 uddannelsesinstitutioner. Radiograf Rådet er med i EFRS og formand
Charlotte Graungaard Falkvard indgår i
ledelsen af EFRS.
EFRS indsamler blandt andet data
omkring radiografi i Europa, og gennem et netværk af eksperter udarbejdes der løbende anbefalinger til EU og
medlemslandene, for at sikre en fortsat
udvikling i vores profession, høj kvalitet i
vores arbejde og minimal dosis for vores
patienter.

EFRS er
endnu en
forkortelse,
som du måske er stødt på,
men som ikke umiddelbart siger dig noget
når du hastigt bladrer Radiografen igennem eller ser opslag
på de sociale medier. For de fleste danske
radiografer er EFRS måske en ligegyldig
organisation… men er den så også det?

En del af disse eksperter
er danske radiografer med særlige
kompetencer
indenfor
Stråleterapi,
Nuklearmedicin, Ultralyd, Intervention, MR,
Billeddiagnostik
samt patientsikkerhed. Disse radiografer
indgår hele EFRS’ europæiske netværk af eksperter,
hvor de lægger mange timers frivilligt
arbejde med blandt andet indsamling af
data og deltagelse i webseminarer.

EFRS (The European Federation of Radiographer Societies) repræsenterer
over 100.000 Radiografer gennem 42
nationale foreninger i Europa, samt mere

EFRS samarbejder med ESR (European
Society of Radiology). Et af de synlige
resultater af dette samarbejde er, at
ECR (European Congress of Radiology),
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– PROGRAM

Friday, March 1,
14:00 - 15:30
Moderator: H. Precht (Odense/DK)
Session introduction
(J. McNulty; Dublin/IE)
Introduction: Across Denmark
(C. Graungaard Falkvard;
Copenhagen/DK).

Af fagchef Claus Brix

På ECR 2019, der afholdes fra 27. februar-3. marts 2019, vil der været fokus
på radiografien i Danmark. EFRS inviterer til ”EFRS meets Denmark” og her
vil formanden for ERFS sammen med
Charlotte Graungaard Falkvard stå i
spidsen for en foredragsrække med danske radiografer og radiografstuderende
om emner, hvor Danmark har en særlig
position.

EFRS MEETS DENMARK

Machine learning: A new aspect
of radiography (L. M. Pehrson;
Copenhagen/DK)
Improvements in healthcare
(P. Blackburn Andersen; Kolding/DK)
Technologically mediated patient
and radiographer experience
(S. Holm; Faaborg/DK)
MR safety (A. D. Blankholm;
Aarhus/DK)
Panel discussion

der hvert år afholdes i Wien, nu har et
særligt område for radiografer, hvor de
radiografspecifikke foredrag samles.
Samtidig integreres de videnskabelige
foredrag for både radiografer og radiologer i de øvrige kongrestilbud. ECR er
ikke kun billeddiagnostik, men forsøger
at favne alle specialer indenfor radiologien og radiografien.
Selvom medicoindustriens mange
tilbud lokker, og ECR’s program er så
omfattende, at det er svært at overskue
og vælge mellem de mange undervisningstilbud, så håber vi at mange vil
lægge vejen forbi de videnskabelige
foredrag og hilse på os på standen –
måske byder vi på en lille forfriskning til
vores medlemmer.

FORTSAT FOKUS
PÅ MR-SIKKERHED
Vi holder stadig gryden i kog.

Af Anne Dorte Blankholm, Klinisk radiografspecialist, Ph.d. MSc in MRI.

VI HOLDER STADIG GRYDEN I KOG!
Charlotte Graungaard Falkvard og jeg
fik gennem vores kommunikation med
Sundheds og Ældreministeriet, i brev af
10. april 2017, blandt andet at vide, at
der arbejdes på at skabe en database
med oplysninger om, hvad den enkelte
borger får indopereret (implantat, fabrikat, type, ændringer mv.).
Ministeren oplyste, at indberetningspligten til denne database forventes
at træde i kraft fra sommeren 2018.
Desværre er det endnu ikke lykkedes os,
at få en status på dette projekt. Vores
andet brev til ministeren, som blev sendt
i den 19. juli 2018, har vi desværre endnu
ikke fået respons på.
I det svar, som vi fik fra ministeren på vores første brev, henholdt ministeren sig
til en udtalelse fra Styrelsen for patientsikkerhed som havde ordlyden:
”Efter styrelsens opfattelse er der ikke
af patientsikkerhedsmæssige årsager
grundlag for ændrede uddannelseskrav”.
Denne udtalelse har vi spurgt ind til, anfægtet og sat spørgsmålstegn ved.
Desuden svarede ministeren at uddannelse er regionernes ansvar, da de er
arbejdsgiver. Dette har vi anfægtet i det
brev, som vi skrev i sommer. Det gjorde
vi, fordi regionerne jo udelukkende er
arbejdsgiver på de offentlige institutioner og således ikke har ansvar for private
hospitaler og klinikker. I øvrigt er der

international anbefaling om certificeret
uddannelse.
Vi mener, at det passende kan være staten, der sætter mindstekrav til uddannelse i MR-sikkerhed, før man må udføre
MR skanninger. Men vi venter således
fortsat på ministerens svar på vores brev
fra i sommer.

MR-SAFETY OGSÅ EN UDFORDRING I
ANDRE LANDE
Den 30. oktober 2018 holdt vi Nordic
MR safety meeting på Aarhus Universitetshospital med foredragsholdere fra
Danmark, Norge, Sverige og Skotland.
Her blev det tydeliggjort, at der også
internationalt er underrapportering af
utilsigtede hændelser og ”nær ved hændelser” i forbindelse med MR skanning.
Dagens foredrag og debatter gjorde det
klart, at MR sikkerhed er en udfordring også i andre lande.
I Danmark har vi den fordel, at vi har UTH
databasen, hvor alle utilsigtede hændelser, der sker i sundhedsvæsnet, skal rapporteres. UTH databasen er desværre
ikke ideel, da der kun rapporteres hændelser, der vedrører patientsikkerhed og
således ikke utilsigtede hændelser, hvor
der sker skader på ansatte, apparatur
eller andet materiale. Desuden er UTH
databasen global, så der skal søges for
et finde hændelser, der er sket i forbindelse med MR, og der er således ingen
sikkerhed for et en søgning er udtømmende. Det ville måske være en ide at
udarbejde et MR-skema til indberetning

i databasen, med specifikke spørgsmål
til hændelser, der sker i forbindelse med
MR. For at gøre det mere overskueligt,
hvilke MR relaterede UTH’er, der rent
faktisk sker.
Indrapportering af UTH ved MR er vigtig
Da UTH databasen er den dokumentation, som myndighederne opfatter som
et reelt billede på risikoen ved MR, vil jeg
gerne opfordre jer til at indrapportere
hver gang, I er involveret i en UTH eller
en ”næsten ulykke”. Det er disse indrapporteringer, der skal hjælpe med at sætte
fokus på området.

KONFERENCE OM MR-SIKKERHED PÅ
CHRISTIANSBORG
Radiograf Rådets formand Charlotte
Graungaard Folkvard er jo en dygtig
lobbyist, og det er lykkedes hende at få
en Christiansborgkonference om netop
MR-sikkerhed i stand. Den løber af stabelen den 3. april 2018. Den glæder vi os
meget til. Her håber vi blandt andet at få
en status på, hvordan det går med databasen for implantater.
Ved konferencen vil vi blandt andet sætte
fokus på MR sikkerhedsuddannelse for
forskellige faggrupper og her har vi allieret os med Dansk Selskab for Medicinsk
Magnetisk Resonans (DSMMR) og med
Dansk Radiologisk Selskab (DRS). Det gør
vi i håb om at få opbakning fra disse selskaber og fra andre faggrupper, da vi tror
på, at det er vigtigt at stå sammen, hvis
vi skal nå i mål med at få så sikre forhold
som muligt for patienter og personale.
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STU DIE

S DEN
GODT NYTÅR
KÆRE RADIOGRAFSTUDERENDE

SÅ GÅR VI IND I 2019!
Vi håber at det bliver et godt år, med masser af læring
og masser af sjov. Nogle af os fra RSD’s bestyrelse skal
med på ECR, og håber på at møde nogen af jer i Wien. I
hvert fald ønsker vi jer en god jul og et godt nytår.

SNARTFÆRDIGMØDER
Nu nærmer tiden sig snart til at nogen af jer
bliver færdig uddannede radiografer. Det er
vi selvfølgelig utrolig glade for, og vi håber
også i bliver glade for at komme ud i det
virkelige liv.
Inden dette kan i få lov til at deltage i
Radiograf Rådets og DSA’s snart-færdigmøder.
UCL: 4. januar 2019, kl. 12.00-14.45
UCN: 7. januar 2019, kl. 12.00-14.45
KP Metropol: 8. januar 2019, kl. 12.00-14.45
Alle har tillige fået en personlig invitation.
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RADIOGRAFIENS DAG
Den 8. november drog RSD’s bestyrelse traditionen tro udenfor, og
reklamerede for Radiografiens Dag.
Dette blev gjort i de tre skolers byer, med hjælp fra andre radiografstuderende, hvor der blev delt bolsjer og brochurer ud, for at informere om Wilhelm Conrad Röntgens fantastiske opdagelse.
Det var en super oplevelse, hvor man fik mødt og snakket med folk,
der havde haft glæde af radiografer og røntgenbilleder.

ANNONCEBETINGELSER OG PRISER FOR 2019
LEVERING AF MATERIALE

OPSÆTNING

Al materiale til radiografen skal leveres til
redaktion@radiograf.dk, i et højtopløseligt filformat, enten som pdf., eps., eller
jpg.

Redaktionen kan, mod et gebyr på 500 kr.,
hjælpe med opsætningen af annoncer til
både blad og web. Det vil stadig være op
til annoncøren at levere fyldestgørende
tekst –og billedmateriale, samt evt. logo.

Annoncer skal overholde bladets annonceformat og mærkes med korrekt formatbetegenelse.
Kræver det indsendte materiale yderligere
opsætning for at kunne indgå i radiografens design, vil der automatisk blive pålagt
et opsætningsgebyr på 500 kr.

DEADLINE

Må en aftalt annonce udgå af produktion som følge af overskridelse af den, i
produktionsplanen angivende deadline
for den pågældende udgivelse, hæfter
annoncøren for det fulde beløb. Samme
forhold gælder også i tilfælde af, at der er
aftalt en alternativ senere deadline med
redaktionen.

BETINGELSER
Udgiver forbeholder sig ret til at afvise
annoncer, der af redaktionen vurderes til
ikke at leve op til bladets grafiske standart,
være i strid med redaktionen vision for
bladet, eller ikke er endelig godkendt af
redaktionen inden deadline.

Annoncører kan frit tilbagekalde en booket
annonceplads inden deadline for den pågældende udgivelse. Ønsker annoncøren
at tilbagekalde en booket annonce efter
deadline hæfter annoncøren for annoncens
fulde beløb.

Kan en annonce forveksles med en
redaktionel tekst, forbeholder redaktionen sig ret til at forsyne annoncen med
ordet ”annonce”.

Deadline for indlevering af materiale til
Radiografen er den sidste hverdag i
måneden før en given udgivelse.

BETALING
Alle priser er i DKK og oplyses eks. moms

ANNONCEPRISER
Kommercielle

1/1 side –kant

1/1 side

1/2 side -tvær

1/2 side -høj

1/3 side

1/4 side

Pris eks. moms

8.806 kr.

8.806 kr.

4.403 kr.

4.403 kr.

2.935 kr.

ikke mulig

1/1 side –kant

1/1 side

1/2 side -tvær

1/2 side -høj

1/3 side

1/4 side

12.822 kr.

12.822 kr.

6.411 kr.

6.411 kr.

4.274 kr.

3.206 kr.

Stilling
Pris eks. moms

Opsætning af af materiale

500 kr. pris
eks. moms
5.500 kr. pris
eks. moms

Hjemmeside, alene

NETANNONCER
Alle stillingsannoncer der bringes i Radiografen kan også bringes
på Radiograf Rådets hjemmeside (en kopi af bladannoncen).
Mod et tillæg på 2.250 kr. kan der på hjemmesiden, ved samtidig
annoncering i radiografen, frit vælges blandt stillingsannonceformaterne.

8.806 kr.

1/1 side til kant
Format 210x297 mm

4.403 kr.

1/2 - tværformat
Format 186 ,6x132 mm

4.403 kr.

2.935 kr.

1/2 - højformat
Format 93,3x264,3 mm

1/3 side
Format 186,6x88 mm

Hvis man kun ønsker sin stillingsannonce på hjemmesiden, koster
det en enhedspris på 5.500 kr. og der kan frit vælges format fra
radiografens stillingsannoncer.

STILLINGSANNONCER

KOMMERCIELLE ANNONCER
8.806 kr.

Alle stillingsannoncer ligger ca. en måned på hjemmesiden eller
til ansøgningsfristen udløber.

12.822 kr.

6.411 kr.

6.411 kr.

1/1 side
Format 186,6x264,3 mm

1/2 - højformat
Format 93,3x264,3 mm

1/2 - tværformat
Format 186 ,6x132 mm

2.935 kr.

3.206 kr.

1/3 side
Format 186,6x88 mm

1/4 side
Format 132x93,3 mm

UDGIVELSESÅR 2019

Radiografen
Årgang 47

1 (feb)

2 (mar)

3 (april)

4 (maj)

5 (juni)

6 (aug)

7 (sep)

8 (okt)

9 (nov)

10 (dec)

Deadline for indlevering til
redaktionen

31/012019

28/022019

29/032019

30/042019

31/052019

31/072019

30/082019

30/092019

31/102019

29/112019

Husstandsomdeling fra

21/02

21/03

17/04

21/05

22/06

21/08

20/09

24/10

22/11

20/12

KURSER OG KONFERENCER
Dato

Seneste
tilmelding

Tema

Sted

Arrangør

Information og tilmelding

Pris

16-18/1 2019

se link

Mammografi

Århus

Region Midtjylland

www.rm.plan2learn.dk

se link

7-8/2 2019

først til mølle

Billedbehandling

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

NOK 4700

27/2-3/3 2019

se link

ECR 2019

Wien

EFRS/ESR

www.myesr.org

se link

4-8/3 2018

se link

Intensiv Engelsk for
radiografer

Dublin

Radiografkurser/EAEHP

www.radiografkurser.dk

800 Euro

5/3+21/3 2019

22/2 2019 (kun
9 pladser)

Kommunikation og
feedback for kliniske
vejledere

Frederiksberg

RadiografKurser

www.radiografkurser.dk

kr. 2650 (kr. 3975
ikke medlemmer)

14-15/3 2019

først til mølle

Stråleterapi

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

NOK 4700

20-22/3 2019

først til mølle

Traumer

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

NOK 6900

8-11/4 2019

først til mølle

Mammografi

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

NOK 9300

10/4 2019

på vej

Forskningsdag

Vejle

Radiografisk Forskningsgruppe

på vej

kommer

10-11/4+30/4

se link

Farmakologi

Århus

Radiografkurser/Region
Midtjylland

www.radiografkurser.dk

kr. ca 4500
medlemmer

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

se link

Intervention 3 moduler

Odense, Frederiksberg,
Århus

Radiografkurser/Region
Midtjylland

www.radiografkurser.dk

7250 kr. (9065 kr.
ikke medlemmer)

6-10/5 2019

først til mølle

MR kursus 1

Amager

MR center Herlev Hospital

mrskolen@regionh.dk

kr. 5950

6-7/5 2019

1/4 2019

CT.strålebeskyttelse
Nuklearmedicin

Odense

RadiografKurser/Dbio

www.radiografkurser.dk

kr. 3950 (kr. 4950
ikke medlemmer)

8-10/5 2019

først til mølle

Skeletundersøgelser

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

NOK 6900

22-24/5 2019

se link

Nordic Congress of
Radiology 2019

Copenhagen

Radiograf Rådet og DRS

www.ncr2019.dk/

se link

12-13/6 2019

først til mølle
16 pladser

Ortopædisk Radiografi –
perifere skelet

Odense

Radiograf Kurser

www.Radiografkurser.dk

3495 kr (4995 kr
ikke medlemmer)

11-14/6 2019

30. april 2019

RIS PACS Advanced

Copenhagen

Radiograf Kurser/Norsk
Radiografforbund

www.radiografkurser.dk

16990 dkr (18990
dkr.ikke medlemmer)

6/6 (+7/6) 2019

se link

Intervention - netværksmøde ifm DFiRs
årsmødei

Nyborg

Radiograf Kurser/DFiR

www.dfir.dk

gratis ifm Dfirs
årsmøde

16-17/6 2019

se mail

MR safety course

London

Dr. Emanuel Kanal/US

claus@radiograf.dk

ca. 300 £

19/6 2019

5/6 2019

Årsmøde kvalitetskoordinatorer

Odense

Radiograf Kurser

på vej

på vej

19-21/6 2019

se link

Avanceret CT

Århus

Region Midtjylland

www.rm.plan2learn.dk

se link

28-29/8 2019

se link

Basis MR Kursus

Århus

Region Midtjylland

www.rm.plan2learn.dk

se link

9-13/9 2019

se link

Grundkursus CT

Århus

Region Midtjylland

www.rm.plan2learn.dk

se link

1/10 2019

se link

Landskonference for
RTT 2019

Odense

danske stråleterapier
støttet af Radiograf Rådet

www.rttkonference.dk

se hjemmeside

16-18/10 2019

først til mølle

CT-Hjerte

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

NOK 6900
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RADIOGRAF RÅDET TILBYDER I SAMARBEJDE
MED CENTER FOR KOMPETENCEUDVIKLING,
REGION MIDTJYLLAND
FARMAKOLOGI

INTERVENTIONKURSUS

Kurset i farmakologi ækvivalerer studieordningen i radiografuddannelsen og omfatter 3 dages undervisning i
Århus med en mellemliggende studieperiode

Kurset er opbygget i 3 moduler à to dages varighed. I de
mellemliggende perioder kan for ventes hjemmearbejde.

MODUL 1 (ODENSE) 29. OG 30 APRIL 2019
MODUL 2 (FREDERIKSBERG) 13.-14. MAJ 2019
MODUL 3 (ÅRHUS)) 27. OG 28. MAJ 2019.

DATO: 10. - 11. APRIL OG 30. APRIL
Pris: kr. 4.474 for medlemmer af Radiograf Rådet
samt ansatte i Region Midt (andre kr. 4.706)

Priser: kr. 7.250 for medlemmer af Radiograf Rådet
samt ansatte i Region Midt (andre kr. 9.065)

KOMMUNIKATION OG FEEDBACK FOR KLINISKE VEJLEDERE
København • Radiograf Rådet • H. C. Ørstedsvej 70 2. th • 1879 Frederiksberg C
Målgruppe: Kliniske vejledere (for radiografstuderende) i Region Hovedstaden
og Region Sjælland
Kommunikation kan nogle gange være en
udfordring. Vil du blive klogere på kommunikationen i dagligdagen og opnå nye redskaber og handlemuligheder i forhold til:
•	Hvordan skabes der en god relation til
de studerende?
•	Hvordan gives der feedback i svære
læringssituationer?

så er dette kursus måske noget for dig.
Kurset er et interaktivt kommunikationstræningsforløb bestående af 2 kursusdage med ca. 3 ugers mellemrum.

Sted:
Radiograf Rådet
H.C. Ørstedsvej 70, 2.tv
Frederiksberg

OBS: Træning er med max. 9 deltagere.

Pris hele forløbet:
Kr. 2.650 (for medlemmer af forhandlingsberettiget organisation).
Kr. 3.975 (andre).

Undervisere:
Birte Plougholt, sygeplejerske, MMD samt
Christine La Cour, skuespiller.

Tilmelding:
Senest 22. februar 2019 på
kurser@radiograf.dk med navn/arbejdssted og EAN nummer/kontaktperson

Dato:
5. og 21. marts 2019

INTENSIVE ENGLISH COURSE FOR RADIOGRAPHERS
I samarbejde med European
Academy of English for
Health Professionals
(EAEHP) tilbydes:
Intensive English Course for Radiographers
4th-8th march 2019
At University College Dublin, Ireland

MAIN COURSE CONTENTS:
•
•
•
•

Medical and radiographic terminology
Preparing for conference presentations
Patient communikcation
Combination of lectures, tutorials and
interactice work-shops

Mere info og tilmelding
www.radiografkurser.dk
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Radiograf Rådets Hovedbestyrelse:

Region Syddanmark:

FORMAND

REGIONSFORMAND

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

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

NÆSTFORMAND

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

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

Lederne:

Region Midtjylland:

LEDELSESREPRÆSENTANT

REGIONSFORMAND

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

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

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

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

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

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

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

RSD’s (Studerendes) repræsentant:
FORMAND FOR RSD

FAGCHEF

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

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

Radiograf Rådets Kontor:

SEKRETÆR

FAGLIGE KONSULENTER

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

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

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

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

H. C. Ørstedsvej 70, 2. sal • 1879 Frederiksberg C • T: 3537 4339 • F: 3537 4342 • Giro: 2 22 35 03 • E: kontakt@radiograf.dk • www.radiograf.dk

