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CHRISTIANSBORGKONFERENCE 
OM MR-SIKKERHED

Radiograf Rådet havde onsdag den 
3. april 2019 kl. 9.00-12.30 arrangeret 
en konference om MR-sikkerhed i Fæl-

lessalen på Christiansborg. Formålet var 
at afdække udfordringerne og åbne en 
politisk drøftelse af, hvordan udfordrin-
gerne kan håndteres nationalt til fordel 

for patienterne og samfundet.

TAG MED MIG TIL NEPAL
Nicolai Falskov Rømer har altid ville ople-
ve en anden kultur fra et fagligt perspek-
tiv, og havde nu på sit valgfrie element, 
sin sidste chance for at udleve det i sin 

skoletid. Global sundhed hed temaet, Ne-
pal var den destination han valgte, og det 

var sygeplejerskeuddannelsen der stod 
for det. Læs om en virkelig anderledes 

tilgang til sundhed.

KUGLETEORI TIL LATERALE 
ALBUE OPTAGELSER

En kvalitetsaudit af laterale albue-
optagelser har ført til udvikling af kug-
leteori, som gør det nemmere for den 
enkelte radiograf at tage lateralopta-

gelser af albue. Poster på side 12.

KARRIERE OG 
UDDANNELSESVEJLEDNING

Der er kun 2 % arbejdsløse, og alligevel 
vælger vores A-kasse, at over 20 konsu-
lenter afholder en fagdag om radiograf-
professionen med besøg på Radiologisk 

afdeling på Kolding Sygehus, for at 
sætte sig dybere ind i vores profession 

– ruster de sig til mørkere tider?
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FORMANDEN HAR

ORDET

NÅR STORT SET 
ALLE ULYKKER OG 

NÆR-ULYKKER 
KAN FORHINDRES, 
SÅ ER DET VORES 

FORBANDEDE PLIGT 
AT GØRE NOGET 

VED DET. 

Den 3. april var en 

mærkedag i Radio-

graf Rådets histo-

rie. Det var dagen, 

hvor MR-sikkerhed for alvor gjorde sit 

indtog på den politiske scene. Christi-

ansborgkonferencen kunne ses som 

afslutningen på et langt forløb, hvor vi 

har arbejdet i kulisserne på at få den 

udfordring, der i dag er på området, 

ud i det åbne. Og ikke mindst ind i den 

politiske bevidsthed på Christiansborg. 

Jeg ser anderledes på det.  

Jeg ser Christiansborgkonferencen som 

startskuddet til at kunne intensivere 

indsatsen for at alle kan føle sig sikre i 

et MR-rum. Den lydhørhed og invitation 

til dialog, som vi så hos de to sund-

hedspolitiske ordførere (Flemming Møl-

ler Mortensen, S og Jane Heitmann, V) 

skal der følges op på, og vi er allerede 

i gang. 

Vi taler om nogle lavt hængende frug-

ter, der burde være til at plukke. Når 

stort set alle ulykker og nær-ulykker 

kan forhindres, så er det vores forban-

dede pligt at gøre noget ved det. Vi 

skal holde fast i det nødvendige i at en 

patient – i første omgang – er nogen-

lunde kortlagt. Og det hele starter med 

erkendelsen af, at der er et problem. 

Det mener vi at der er, og på Christi-

ansborgkonferencen så vi talrige ek-

sempler på dette. Professor Emmanuel 

Kanal gjorde på en yderst kompetent 

og forståelig måde klart opmærksom 

på dette. 

Jeg vil i dette forår holde den politiske 

gryde i kog, og vende tilbage til det 

forslag, jeg oprindelig skrev til sund-

hedsministeren sammen med Anne 

Dorte Blankholm. 

for både implantater og patienter med 

implantater, så der kan hentes hurtige 

informationer, når patienterne skal 

undersøges. 

Vi skal have uddannet udefrakom-

mende personale i at begå sig i et MR-

rum og have standarder for dette. 

Som bonusdiskussion i og omkring 

kortlægningen af MR-sikkerheden blev 

der på konferencen drøftet om ikke 

UTH’er kunne udnyttes bedre, for ek-

sempel på tværs af regioner og hospi-

taler. Og at der ingen undskyldning er 

for ikke at indberette nær-ulykker. 

Det er en pligt, og det bør støttes op 

af alle ledere og medarbejdere. Vi har 

også allerede etableret et møde, så vi 

kan få taget hul på drøftelser af hvor-

dan en sådan del-viden-model kan se 

ud. Det bliver i første omgang Dansk 

Selskab for Medicinsk Magnetisk Re-

sonans, Dansk Radiologisk Selskab og 

Radiograf Rådet, der tager en drøftelse.

Således bevæbnet med indtryk, viden 

og idéer vil jeg bruge resten af foråret 

på at udvide det hul vi fik banket i mu-

ren. Det er jo bare at komme i gang…

HUL IGENNEM

Vi skal have certificering af MR-sikker-

heden gennem 3 nøglepersoner på en 

afdeling eller på et sygehus – der er jo 

snart MR på alle afdelinger. Altså MR-

safety officer (radiograf), -expert (fysi-

ker) og -director (radiolog eller forsk-

ningsleder). Vi skal have en database 
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HUSK AT TJEKKE OM DU ER STEGET 
I PENSION ELLER TILLÆG 
I § 10 i Overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område ændres 

pensionsprocenten med virkning fra 1. april 2019. Det betyder, at basisradiografers pensi-

onssats stiger med 0,43%- point fra 13,51% til 13,94%. 

Samtidig stiger det pensionsgivende centrale tillæg 

i basisoverenskomsten § 6, stk. 9 (10-årstillægget) 

fra 11.900 kr. til 13.400 kr. Begge beløb er i 1. januar 

2006-niveau.

Hvis ikke du er du er steget i pension eller tillæg, 

så tag fat i din tillidsrepræsentant.

REGULATIV FOR PRIVATE 
RØNTGENKLINIKKERE
Regulativet for de private røntgenklinikkere er nu 

udsendt til Radiograf Rådets medlemmer der er 

ansat på klinikker, og til de klinikker der har over-

enskomst med Radiograf Rådet.

§ 1 REGULATIVETS OMRÅDE
Stk. 1 Regulativet omfatter personer, der  

ansættes som radiografer på private røntgen-

klinikker. Regulativet findes på Radiograf Rådets 

hjemmeside. 

Strålebeskyttelse 
i Sundhedsstyrel-
sen reviderer be-
kendtgørelser

Den 22. marts sendte Sundhedsstyrel-

sen fire bekendtgørelser på strålebe-

skyttelsesområdet i høring, som løber 

frem til den 26. april 2019 kl. 12.00, og 

træder i kraft 1. juli 2019. 

De fleste revideringer er mindre re-

levante for radiografer. Det kliniske 

personale bliver dog omtalt idet det 

præciseres, at ”det [for røntgenap-

paratur der bruges til ikke-medicinske 

formål] nu bør være helt klart, at man 

for eksempel ikke må bruge klinikper-

sonale som testpersoner, når man skal 

afprøve eller demonstrere nyt røntgen-

apparatur”, forklarer enhedschef Mette 

Øhlenschlæger i pressemeddelelsen.
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KORT NYT 
Radiograf Rådet har indgået en aftale med Arbejdermuseet der 
gør, at du som medlem kan få gratis adgang hele året rundt, for 
dig og din familie (Sambo/ægtefælle og hjemmeboende børn 
over 18 år), Børn under 18 kommer gratis ind.

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

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

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

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

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

at bekræfte, at du er dig.

Lønmodtagerne bakker bredt op 
om den danske model med over-
enskomster, strejkeret og tillidsre-
præsentanter. Samtidig er de glade 
for det fællesskab om faget og den 
faglige identitet, deres fagforening 
giver dem. Det viser en ny kvalitativ 
undersøgelse fra Aalborg Universi-
tet.

Lønmodtagerne sætter stor pris på, 
at deres fagforening har et dybt kend-
skab til deres fag og de særlige vilkår, 
der findes i de forskellige professioner, 
viser APL-undersøgelsen 

Der er bred opbakning til den danske 
model med overenskomster, strejke-
ret og tillidsrepræsentanter – også fra 

LØNMODTAGERNE VIL HAVE OVERENSKOMSTER 
OG FÆLLESSKAB OM FAGET

GRATIS ENTRÉ TIL ARBEJDERMUSEET MED RADIOGRAF RÅDET!

Gratis entre til Arbejdermuseet .

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

Arbejdermuseet der gør, at du som medlem 

kan få gratis adgang hele året rundt, for dig 

og din familie.

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

Arbejdermuseet
Rømersgade 22 
1362 København K
www.arbejdermuseet.dk

mange af de uorganiserede. Det er et 
af hovedresultaterne fra undersøgelsen 
”Fællesskab gør forskel” udgivet af LO 
og FTF. 

Fagforeningen giver faglig identitet og 
stærkt sammenhold 
Undersøgelsen viser samtidig, at 
lønmodtagerne sætter stor pris på, at 
deres fagforening har et dybt kendskab 
til deres fag og de særlige vilkår, der fin-
des i de forskellige professioner.   

”Det er vigtigt for medlemmerne, 
at fagforeningerne har indgående 
kendskab til medlemmernes fag og de 
særlige vilkår i de enkelte professioner. 
Det giver en faglig identitet og et fæl-
lesskab, som betyder rigtig meget for 

medlemmerne. Fagforeningernes netværk 
om faget styrker medlemmerne i deres dag-
lige arbejde, og det giver dem et rum, hvor 
de kan diskutere faglige udfordringer med 
andre i samme fag”, siger formand for FTF, 
Bente Sorgenfrey.  

LO og FTF støtter forskningsarbejde på 
arbejdsmarkedsområdet for at blive klogere 
og dygtigere som fagforeninger. 

Undersøgelsens 54 interviewpersoner er re-
præsentativt udvalgt blandt lønmodtagere.

Dato
Senest 

Tilmelding
Titel på 

arrangement
Sted

Arrangør/
Region

Tilmelding til 
(e-mail)

Pris

1.5-2019 åben 1. maj
DSR Kreds Hovedstaden og 

derefter i Fælledparken
Region 

Hovedstaden
Ingen tilmelding

gratis for 
medlemmer

1.5-2019 åben 1. maj
Kongens Have, Odense - 
Sundhedskartellets telt

Region 
Syddanmark

Ingen tilmelding
gratis for 

medlemmer

1.1-2019 26.4-2019
1. maj med efter - 
 følgende spisning

Kildeparken, Aalborg
Region 

Nordjylland
skt@rn.dk

Gratis for 
medlemmer

29.8-2019 ikke oplyst DHL-stafet Aalborg
Region 

Nordjylland
skt@rn.dk Ikke oplyst

5.9-2019 oplyses senere
En vandring på  

Assistens Kirkegården
København N

Region 
Hovedstaden

A.Rosenklint@ 
webspeed.dk

ikke oplyst

7.9-2019 Oplyses senere
Besøg på Broholm Slot  

med spisning
Broholm Slot

Region 
Syddanmark

larsjensen@ 
dsa-net.dk

199 kr.

REGIONSKALENDER 2019

KORT NYT 
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PKA ER 
NOMINERET
Som det eneste pensionsselskab er 

PKA nomineret i to kategorier, når 

årets bedste digitale finansvirksom-

heder skal findes i starten af april. 

Selvom radiografer er et teknisk 

folkefærd, så er det alligevel værd 

at tage et smut forbi PKAs hjemme-

side - pka.dk.

Så nu har du en 

god undskyld-

ning til lige at 

få tjekket op på 

dine pensions-

forhold.

Så er det nu, hvis I på afdelingen vil søge 

om midler fra udviklings- og forsknings-

puljen. 

Fra den 1. april 2019 blev det muligt at 

søge støtte til klinisk udvikling og forsk-

ning, som har fokus på den konkrete, 

praksisnære effekt.

Der ansøges via www.efond.dk og 

projekter med et budget på minimum 

300.000 kr. bliver derfor prioriteret.

Du kan læse mere på Danske regioners 

hjemmeside, www.regioner.dk

Afviste arbejds-
skader?
Hvis du har fået afvist en ansøgning 

om anerkendelse af en arbejdsskade, 

så har du mulighed for at klage.

Men det er vigtigt, at du husker at gøre 

det inden for fristen. Hvis ikke du når 

det, så er der ikke så meget at gøre.

Hvis du har brug for hjælp, er du altid 

velkommen til at kontakte din AMR el-

ler Radiograf Rådets 

sekretariat.
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KORT NYT 
Radiograf Rådet har indgået en aftale med Arbejdermuseet der 
gør, at du som medlem kan få gratis adgang hele året rundt, for 
dig og din familie (Sambo/ægtefælle og hjemmeboende børn 
over 18 år), Børn under 18 kommer gratis ind.

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

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

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

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

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

at bekræfte, at du er dig.

Lønmodtagerne bakker bredt op 
om den danske model med over-
enskomster, strejkeret og tillidsre-
præsentanter. Samtidig er de glade 
for det fællesskab om faget og den 
faglige identitet, deres fagforening 
giver dem. Det viser en ny kvalitativ 
undersøgelse fra Aalborg Universi-
tet.

Lønmodtagerne sætter stor pris på, 
at deres fagforening har et dybt kend-
skab til deres fag og de særlige vilkår, 
der findes i de forskellige professioner, 
viser APL-undersøgelsen 

Der er bred opbakning til den danske 
model med overenskomster, strejke-
ret og tillidsrepræsentanter – også fra 

LØNMODTAGERNE VIL HAVE OVERENSKOMSTER 
OG FÆLLESSKAB OM FAGET

GRATIS ENTRÉ TIL ARBEJDERMUSEET MED RADIOGRAF RÅDET!

Gratis entre til Arbejdermuseet .

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

Arbejdermuseet der gør, at du som medlem 

kan få gratis adgang hele året rundt, for dig 

og din familie.

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

Arbejdermuseet
Rømersgade 22 
1362 København K
www.arbejdermuseet.dk

mange af de uorganiserede. Det er et 
af hovedresultaterne fra undersøgelsen 
”Fællesskab gør forskel” udgivet af LO 
og FTF. 

Fagforeningen giver faglig identitet og 
stærkt sammenhold 
Undersøgelsen viser samtidig, at 
lønmodtagerne sætter stor pris på, at 
deres fagforening har et dybt kendskab 
til deres fag og de særlige vilkår, der fin-
des i de forskellige professioner.   

”Det er vigtigt for medlemmerne, 
at fagforeningerne har indgående 
kendskab til medlemmernes fag og de 
særlige vilkår i de enkelte professioner. 
Det giver en faglig identitet og et fæl-
lesskab, som betyder rigtig meget for 

medlemmerne. Fagforeningernes netværk 
om faget styrker medlemmerne i deres dag-
lige arbejde, og det giver dem et rum, hvor 
de kan diskutere faglige udfordringer med 
andre i samme fag”, siger formand for FTF, 
Bente Sorgenfrey.  

LO og FTF støtter forskningsarbejde på 
arbejdsmarkedsområdet for at blive klogere 
og dygtigere som fagforeninger. 

Undersøgelsens 54 interviewpersoner er re-
præsentativt udvalgt blandt lønmodtagere.

AFVIST
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MR-SIKKERHED I 
MAGTENS CENTRUM
Når man skal ind på Christiansborg er der et sikkerhedstjek.  På den måde kan magtens højsæde 
sikres. Når man skal i nærheden af en MR-scanner, så skal man også være skikker – men her mang-
ler der stadig lidt fokus fra selv samme højsæde. 

Af   Michael Dreyer, faglig konsulent og Troels Jeppesen, kommunikationskonsulent

At bringe fokus på MR-sikkerhed ind på 

Christiansborg var et af hovedformålene 

med konferencen. For at opnå det havde 

Radiograf Rådet allieret sig med Ven-

stres sundhedsordfører Jane Heitmann, 

der var vært for konferencen. 

Under sin indledning kom hun blandt 

andet ind på billeddiagnostikkens be-

tydning og berøring med stort set alle 

patienter i dag. Som ansvarlig politiker 

var det hende magtpålæggende, at 

der fokuseres på sikkerhed fremfor alt. 

Derfor skal der stilles krav til maskinerne, 

som skal kunne producere sikkert, til 

personale, som skal kunne behandle og 

undersøge sikkert, samt til patienter, 

som skal give oplysninger til de sund-

hedsfaglige. For det handler dybest set 

om patientsikkerhed. 

ÅBNINGEN AF KONFERENCEN
Efter Jane Heitmann overtog Charlotte 

Graungaard Falkvard, formand for Ra-

diograf Rådet, åbningen.

Hun introducerede programmet og gav 

en særlig tak til Per Ulrich og Kim Jensen. 

Det var dem, der plantede det frø om MR-

sikkerhed, der endte med at vokse sig til 

en MR-konference på Christiansborg.

Patienter i det danske sundheds-

væsen er afhængige af billeddiag-

nostiske scanninger. De scanninger, 

som benytter MR er ufarlige, HVIS en 

række af sikkerhedsprocedurer bliver 

fulgt. Det bliver de ikke i dag og der-

for havde Radiograf Rådet arrangeret 

en Christiansborgkonference om MR-

sikkerheden. Formålet var at afdække 

udfordringerne og åbne en politisk 

drøftelse af, hvordan udfordringerne 

kan håndteres nationalt til fordel for 

patienterne og samfundet.

 

Konferencen fandt sted onsdag den 

3. april 2019 kl. 9.00-12.30 i Fællessa-

len på Christiansborg.

CHRISTIANSBORG-
KONFERENCE OM 
MR-SIKKERHED
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Og så tog Charlotte ellers hul på nogle af 

de sikkerhedshuller der er ved MR-under-

søgelser i dag, og den manglende viden i 

beslutningsledet vi oplever. 

Hun ridsede dagens formål op; at in-

formere og påvirke til at øge tiltagene 

indenfor:

• MR-sikkerhedsuddannelse

• Minimumskrav til eksterne fagpersoner

• Implantatdatabase

•  Faglighed i styrelser og andre  

beslutningsorganer

Slutteligt introducerede Charlotte  

dagens konferencier, Peter Qvortrup 

Geisling, og så var dagen ellers i gang.

MR – SÅ ALLE KAN VÆRE MED
Forudsætningen for forandring er for-

ståelse. Nok har beslutningstagere en 

fornemmelse for MR som et abstrakt red-

skab, men ikke en forståelse for hvad det 

er og gør.  Derfor var et af dagens vigtig-

ste elementer Anne Dorte Blankholms in-

troduktion af MR – ”så alle kan være med”. 

Det var samtidig dagens første oplæg og 

Stort fremmøde til 
Christiansborgkon-

ferencen om MR-
sikkerhed onsdag 
den 3. april 2019, 

her lyttende til Anne 
Dorte Blankholms 

oplæg.

Anne Dorte kom blandt andet ind på 

den store forøgelse af MR-kapaciteten, 

som vi har set og hvordan det udfor-

drer MR-sikkerheden. 

Anne Dorte havde også medbragt vi-

deoer til at illustrere nogle af de mere 

spektakulære sikkerhedsudfordringer, 

så som projektileffekten. På videoen 

blev det vist med clips i en snor, en ten-

nisbold og en iltflaske på lejet, hvordan 

de stærke kræfter påvirker magnetiske 

objekter. Og derfra kunne man slutte en 

tanke om, hvordan en clips i et blodkar i 

hjernen kan reagere. 

UDFORDRINGERNE – SÅ ALLE KAN 
VÆRE MED
I det politiske arbejde oplever Ra-

diograf Rådet ofte den manglende 

forståelse for MR, som en barriere. Den 

står i vejen for politikernes oplevelse af 

blandt andet sikkerhedsudfordringerne 

som reelle. 

Men efter Anne Dortes forklaring af 

hvad MR er og kan, så er det ganske 

givet, at hele salen var parat til at forstå 

udfordringerne.

Og dermed tog Anne Dorte hul på 

konferencens overordnede formål; at 

formidle udfordringerne ved MR, som 

de opleves i dag.

Hun kom ind på de tre gradueringer; 

safe, conditional og unsafe, og forkla-

rede, hvordan materiale, der kan tænkes 

at skulle i kontakt med et magnetfelt bør 

være kategoriseret i en af dem. Symbo-

lerne kan variere og der mangler derfor 

dansk regulering på det område. 

De tre gradueringers mest almindeligt 
anvendte symboler.

Hun forklarede, at der er en del udfor-

dringer ved MR i dag, herunder kapa-

citets- og økonomipåvirkninger, og 

hvordan det ofte opleves, at kontrolske-

maer er ukorrekt udfyldt eller slet ikke er 

udfyldt af den henvisende læge, hvilket 

fører til spild af tid og penge. Man kan 

jo så spekulere over, om det er derfor, 

at man på visse afdelinger har afskaffet 
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UNDER DEBATTEN, LEDET AF FLEMMING 
MØLLER MORTENSEN, ROSTE KONFERENCIER 

PETER QVORTRUP GEISLING DET KLOGE I 
BÅDE AT INVITERE JANE HEITMANN OG FLEM-
MING MØLLER MORTENSEN – SÅ HAVDE MAN 
NOK UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER DÆK-
KET EN KOMMENDE SUNDHEDSMINISTER. 

kontrolskemaer, når patienten møder i 

afdelingen? 

Derefter snakkede Anne Dorte om, hvor-

dan de mangelfulde kontrolskemaer er 

yderligere problematiske i forhold til pa-

tienternes sikkerhed, da de ingen hjælp 

giver til at huske, hvorvidt patienten har 

metal eller implantater i kroppen. Det er 

samtidig langt fra sikkert, at patienten 

selv husker en operation for 20 år siden 

eller at patienten er bevidst om, at der 

er metal indopereret i den forbindelse. 

Og det er her, at radiografer og andre 

MR-fagfolk savner en database med 

kortlagte informationer over implanta-

ter. For det giver usikkerhed omkring 

patientens sikkerhedsrisici i forbindelse 

med undersøgelsen, hvis ikke patienten 

er ordentligt ”kortlagt”. 

Men, forklarede Anne Dorte, selv med 

en implantatdatabase, så vil der allige-

vel være patienter der scannes uden 

fuldstændig afklaring. Det kan der være 

mange årsager til, for eksempel at pa-

tienten ikke ved at der er en sikkerheds-

risiko. Eller at den henvisende læge ikke 

ved det. Det er dog ikke det samme som, 

at patienter er nødt til at blive scannet 

uden tilstrækkeligt hensyn til sikkerhe-

den.  Dermed afsløres en af de andre 

store udfordringer ved MR-sikkerheden i 

Danmark.

I Danmark er der ingen tydelig regule-

ring af MR-sikkerhedsuddannelser eller 

regulering af hvordan MR-sikkerhedsud-

dannelser skal implementeres på afde-

lingerne. Og uddannelse til at foretage 

risikovurderinger er et must. Blandt an-

det i forhold til at håndtere manglende 

bagvedliggende helbreds- og implan-

tatoplysninger. En regulering vil også 

give økonomiske- og ressourcemæssige 

fordele, da radiografernes usikkerhed 

og utryghed i håndteringen nedsætter 

hastigheden og effektiviteten.

UDDANNELSE, UVIDENHED, UTH 
OG IMPLANTATDATABASE
Forståelsen for MR var broen som tillod 

indsigten i de mange udfordringer radio-

grafer og andre MR-folk oplever, især i 

forhold til sikkerheden. Den efterfølgende 

formidling af udfordringerne fra Anne 

Dorte tillod de øvrige oplægsholdere at 

udfolde udfordringerne i større detaljer. 

Hver oplægsholder gav indsigtsfuld 

viden og uddybning i løbet af formidda-

gen, der forløb hurtigt og med en god 

stemning. Og der var flere gendrivelser 

af de udfordringer MR giver. 

Under debatten, ledet af Flemming Møl-

ler Mortensen, roste konferencier Peter 

Qvortrup Geisling det kloge i både at 

invitere Jane Heitmann og Flemming 

Møller Mortensen – så havde man nok 

under alle omstændigheder dækket en 

kommende sundhedsminister. 

Debatten bar i øvrigt præg, at der ikke 

var nævneværdige modsætninger mel-

lem Radiograf Rådets, Jane Heitmanns og 

Flemming Møller Mortensens holdning til 

uddannelse. Og uddannelse af alle, der 

kan tænkes at skulle entre et MR-rum. 

Endeligt rundede Charlotte Graungaard 

Falkvard, formand for Radiograf Rådet, 

konferencen af med, at hun var glad for 

en superspændende formiddag, og kon-

kluderede, at MR er ufarlig - hvis vi har 

styr på sikkerheden. Hun mente også, 

at anbefalingerne vedrørende MR-sik-

kerhed giver sig selv. Sidegevinsten ved 

konferencens uventede fokus på UTH’er 

ville hun arbejde videre med.

Til slut afrundede Charlotte: 

”Vi er klar til at levere når der skal leveres, 

og med det nu øgede politiske fokus på 

MR-(u)sikkerheden vælger Radiograf Rå-

det at se lyst på fremtiden”, og fortsatte:

”Vi er radiografer… vi er eksperter i den 

radiografiske faglighed. Vores viden og 

ideer er åbne for viden og indspil fra an-

dre, der er eksperter på deres område. 

Radiograf Rådet står til rådighed med 

alle vores radiografer…

Vi har vist jer løsningerne – det er bare 

at komme i gang.”

CHRISTIANSBORGKONFERENCE OM MR-SIKKERHED
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Per Ulrich og Kim Jensen omkranser 
Emmanuel Kanal.

CHRISTIANSBORGKONFERENCE OM MR-SIKKERHED

MR-SIKKERHEDENS 
UDFORDRINGER
De mange sikkerhedsudfordringer og risici ved MR blev et tilbagevendende tema for næsten alle 
oplægsholdere. Som dagen skød frem, blev det tydeligt, at der opleves store udfordringer i den 
daglige praksis. Her får du en gennemgang af de største udfordringer.

Af   Michael Dreyer, faglig konsulent og Troels Jeppesen, kommunikationskonsulent

UTH’ER
UTH’er viste sig at være en gennemgå-

ende udfordring. Det blev klart alle-

rede fra starten, under et af Anne Dorte 

Blankholms oplæg. For at give et svar på 

overskriften til sit emne ”MR-SIKKERHED 

– ER VI DYGTIGE NOK?” havde Anne 

Dorte fået Styrelsen for Patientsikkerhed 

til at tælle MR-UTH’er sammen i UTH-

databasen. Den viden kombinerede hun 

med sin egen undersøgelse på området, 

der er baseret på 200 besvarelser fra 

MR-folk og ledere. 

Anne Dorte viste, at i forhold til antallet 

af MR-undersøgelser, så er der relativt få 

ulykker og nær-ulykker, kun ca. 0,4 %. Til 

gengæld så kunne 99,8 % af disse ulykker 

og nær-ulykker være undgået. 

Derudover fremførte Anne Dorte, at 

nær-ulykker sker på daglig basis, så an-

tallet af ulykker er efter al sandsynlighed 

højere. Og at der derfor sandsynligvis 

Charlotte Graungaard Falkvard 
åbnede konferencen. 
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RØNTGEN VS. MR

Røntgen MR

Simpel risiko Kompleks, ikke-intuitiv risiko

Usynlig Usynlig

Én risiko (kræft) Mange varierede risici

Aldersbetinget risiko Alle i risikogruppen, nogle mere end andre

Potentielt skadeligt Potentielt dødeligt

Årtier om at udvikles Trussel her og nu 

Sundhedsarbejdere er ikke  

eksponeret
Sundhedsarbejdere ER eksponeret

Uundgåeligt Næsten komplet undgåeligt

Reguleret Ureguleret

siko, men den er relativt lille. Ifølge Kanal 

er cancer hovedrisikoen og nærmest 

den eneste risiko. Som Kanal sagde, ”selv 

kirurger forstår det, så simpelt er det.” 

Det er samtidig en skjult eller ukendt fare, 

som først giver udslag efter mange år. 

Vi ved der er en risiko, men vi kan ikke 

vide om den pågældende patient bli-

ver ramt. Samtidig er der ikke noget at 

gøre ved det at risikoen opstår. Den er 

indkalkuleret og patienter skal udsættes 

for den for at blive undersøgt. Men den 

påføres til gengæld kun når der under-

søges og der hvor der undersøges. 

MR er ikke farlig i sig selv og giver ikke 

cancer. MR medfører ikke en blivende ri-

siko, men alligevel er risikoen relativt stor. 

Ifølge Kanal har MR en høj risiko for nær-

ulykker og ulykker. Samtidig er risikofor-

ståelse kompleks, da der er mange ener-

gikilder. Risikoen er ikke intuitiv og kan 

være svær at overskue. Til gengæld er 

risikoen og konsekvenserne umiddelbare.

Vi ved at der er en risiko, og selvom 

den er svær at forudse, så er det fak-

tisk muligt at bestemme den for den 

pågældende patient. Patienten er fuldt 

eksponeret for konsekvenserne ved 

MR, både før og under undersøgelsen. 

Til gengæld er der, modsat ved ionise-

rende stråling, meget der kan gøres for 

at reducere risikoen. Den er definerbar 

og risikoen for patienten kan undgås eller 

reduceres. 

Ifølge Kanal, så er alle patienter i risiko-

feltet ved billeddiagnostik. Det er en del 

af de vilkår der er for patienter. Men ved 

MR eksponeres alle der opholder sig i 

nærheden af scanneren – også når den er 

slukket. 

I dag er MR i høj grad ureguleret, måske 

fordi risikoen for dødsfald er meget lille i 

forhold til røntgen. Vi ved, at cancer dræ-

ber, og selvom vi ikke ved hvem, så ved vi 

statistisk hvor mange. MR dræber relativt 

få, til gengæld kan vi relativt sikkert sige, 

hvem der er i fare for ulykker. Derfor me-

ner Kanal, at alle UTH’er i MR i realiteten 

kunne være undgået, ved tilstrækkelig 

viden, uddannelse og procedure. 

Og når de kan undgås, så bør vi også 

sikre at de bliver det.

ULYKKER
Emanuel Kanal var den oplægsholder der 

tydeligst illustrerede hvad det vil sige, 

når der sker ulykker med MR. Igennem 

hele sit oplæg gav han talrige eksempler 

på dødelige og alvorlige hændelser i 

forbindelse med MR – både på patienter 

og ansatte. 

Eksemplerne var illustreret med billeder 

– for som han sagde, så er det den eneste 

måde I [politikere og beslutningstagere] 

husker det på. 

også er mørketal, hvor UTH‘er aldrig er 

blevet indberettet. Når ikke alle UTH’er 

indrapporteres, så kan noget af forkla-

ringen, ifølge Anne Dorte, findes i at 

indrapporteringer tager tid. Samtidig 

kan ulyst til at indberette også være en 

årsag, for eksempel faglig stolthed eller 

usikkerhed om mulige konsekvenser. 

Endelig, så er det værd at bemærke, 

at 61 % af besvarelserne i Anne Dortes 

undersøgelse siger, at udefrakommende 

personale er en risiko. Hvilket Anne 

Dorte lagde vægt på i sin konklusion 

om, at der sker en underrapportering til 

UTH-databasen.

Også Hartwig Siebner kom ind på UTH i 

MR. For ham var det udfordringen ved at 

indrapportere UTH i forskningsøjemed. 

Det er en vigtig pointe, da der i MR-forsk-

ning er mange faggrupper uden formel 

uddannelse, der gør brug af MR. 

UTH var også en del af Emanuel Kanals 

oplæg. Han kom ind på, at antallet af 

UTH’er ikke er faldende… heller ikke 

relativt i forhold til det stigende antal 

undersøgelser. Faktisk, så er MR ifølge 

Kanal den eneste modalitet med et  

stigende antal UTH’er. 

Han slog fast, at der altså sker uheld 

som kunne være undgået. Og netop 

fordi de kan undgås, bør der også gøres 

noget ved dem. 

Og for at gøre noget ved det er der, 

ifølge Anne Dorte, brug for; uddannelse, 

regulering og faglighed. 

MR-scanning er en sikker undersøgelse, 

men kun når personalet er tilstrækkeligt 

godt uddannet, og man har gode proce-

durer, der overholdes. 

RISICI VED MR
For at finde en forklaring på, at antal-

let af UTH’er ikke er faldende, prøvede 

Kanal at sammenholde MR-risici med de 

meget kendte risici der er ved røntgen. 

Og der er, ifølge Kanal, mange flere for-

skelle end der er ligheder. 

Røntgen er farlig i sig selv og kan give 

cancer. Der er en seriøs og blivende ri-

CHRISTIANSBORGKONFERENCE OM MR-SIKKERHED



Der var mange meget alvorlige forbræn-

dinger og ulykker. Og især ét billede 

gjorde dybt indtryk på alle i salen. Det 

var af en 5 uger gammel babys arm, der 

skulle amputeres efter en MR-forbræn-

ding på grund af et overset armbånd.

I USA har snart 1/3 af befolkningen im-

plantater og det tal er stigende. Kanal 

forklarede, at det primært er i den grup-

pering af ”conditional-safe” implantater 

og materialer, at ulykker opstår. 

Kanal har undersøgt, hvor tit radiografer i 

USA oplever, at patienter har noget i sig, 

som radiografen ikke ved, hvad er og i 

hans undersøgelse havde 64 % oplevet 

det på de 2 uger undersøgelsen løb. I for-

hold til Danmark, som ifølge Kanal er de 

førende i Europa med antallet af MR-un-

dersøgelser, så er problemet forventeligt 

ligeså stort.

Samtidig pointerede han, at jo ældre du 

er des mere sandsynligt, at du skal MR-

undersøges, og des mere sandsynligt, at 

du har implantater. 

UDDANNELSEN 
I starten af konference blev det gjort 

klart, at der i Danmark hverken er regler 

for uddannelse i MR-sikkerhed eller hvor-

dan en sådan uddannelse skal bruges. 

”Men det er faktisk ikke så svært. Det er 

bare at komme i gang” fortalte Charlotte 

Graungaard Falkvard i sin indledning.

For der ligger sådan set allerede interna-

tionalt udarbejdede rekommandationer 

vedrørende ansvaret for MR-sikkerhed. 

De er udarbejdede af blandt andet EFRS 

efter den model, der er velkendt i USA, 

hvor man har certificeret:

• MR-safety officer (radiograf), 

• MR-safety expert (fysiker) 

•  MR-safety director (radiolog eller 

forskningsleder).

Den amerikanske model præsenterede 

Emanuel Kanal i sit oplæg om det 

INTERNATIONALT PERSPEKTIV PÅ MR-

SIKKERHED. 

Her forklarede han blandt andet hvordan 

standardisering gennem ansvarlige (offi-

cer-expert-director) kan være løsningen 

på størstedelen af de problemer vi har 

med sikkerhedsproblemer. Og hvordan 

certification, implantatregister og ge-

nerel uddannelse er de sidste faktorer 

der kan gøre MR sikker. 

Ikke bare mere sikker, men HELT sikker. 

Kanal har de seneste tre år undervist 

6.400 mennesker i emnet MR-sikker-

hed. Han pointerede, at det er fortrøst-

ningsfuldt, at der er så stor efterspørg-

sel på uddannelse i form af kurser og 

temadage i MR-safety. Samtidig fandt 

han det trist, at behovet er så enormt. 

UVIDENHED OG ARBEJDSGANGE
Igennem dagen blev det tydeligt, at 

uvidenhed er en af de store udfordrin-

ger. Uvidenhed hos beslutningstagere 

om hvad MR kan, er og gør. Uvidenhed 

hos radiografer og fagfolk om, hvilke 

patienter der skal tackles anderledes 

og hvordan. Og så endeligt uvidenhed 

hos de personer, der kan tænkes at have 

omgang i og omkring MR-scannere.

I Region Midtjylland er uvidenhed en 

stor udfordring, især for personale, 

der ikke til dagligt arbejder med MR. 

Også når MR bliver en ny modalitet 

i et afsnit, fx i stråleterapien eller på 

en nuklearmedicinsk afdeling, hvor 

der ikke er så stor erfaring med denne 

modalitet

Poul Frølund Vestergaard talte om, 

hvordan man har valgt at gå i gang med 

at sikkerhedshåndtere i Region Midt-

jylland. Her har man pillet ”MR-safety 

director” ud af de tre anbefalede an-

svarsposter, og har en MR-sikkerheds-

ansvarlig (radiograf) og en MR-sikker-

hedsekspert (fysiker). 

Samtidig har man i sikkerhedsgruppen 

fokuseret på undervisning, et implan-

tatkort og en lokal database. Det sidst-

nævnte er svært, da også implantater 

ændrer sig hele tiden. Sikkerhedsgrup-

pen er dog ikke en formel del af struk-

turen, den giver anbefalinger. 

I forhold til implantater kom Hartwig 

Siebner ind på, at der faktisk er brug for 

en europæisk løsning på implantatom-

rådet og også på kropsudsmyknings-

området, da ikke alle implantater eller 

risikofaktorer er medicinske. Tatoverin-

ger kan også give forbrændinger. 

Charlotte Riis Trampedach, Formand 

for Dansk Radiologisk Selskab, var også 

inde på problemerne i workflowet, og 

på spørgsmål fra Peter Qvortrup Geis-

ling, om den henvisende læge er tilpas 

uddannet, blev der svaret, at det er 

netop en af udfordringerne at den hen-

visende læge ikke er. Samtidig hjælper 

det ikke, at der er forskellige skemaer, 

at ansvaret er diffust, at hyppigheden af 

undersøgelser stiger, og patienternes 

kendskab til egne implantater er usikker. 

     RADIOGRAF RÅDETS  
ANBEFALINGER

Radiograf Rådet anbefaler, at Dan-
mark følger de videnskabelige og 
medicinske selskabers rekommenda-
tionen for MR-uddannelse. 

Radiograf Rådet anbefaler, at der 
indføres et minimumskrav til eks-
terne fagpersoner, altså portører, 
brandfolk, sosu, håndværkere m.fl. 
Det kan faktisk håndteres, som ho-
spitalerne håndterer brandsikkerhed.

Radiograf Rådet anbefaler styrelser, 
ministerier og andre beslutnings-
organer at udvikle procedurer, der 
sikrer at de får indhentet den faglige 
viden, de ikke ved, at de ikke har.

Med de relevante fagligheder til at 
bidrage og arbejde med i proces-
serne, der fører til beslutninger og 
løsninger, får vi bæredygtige pro-
dukter – det kan gøre en livsvigtig 
forskel for patienterne.

Radiograf Rådet er overbevist 
om, at vi med de nævnte tiltag vil 
kunne højne patientsikkerheden 
betydeligt. 

Radiograf Rådet er overbevist om, at 
det vil mindske risikoen for skader 
blandt personale, der arbejder med 
MR – og det personale der til tider 
kommer i kontakt med MR. Derud-
over vil det også mindske skader på 
de dyre scannere.

Radiograf Rådet er overbevist om, 
at vi også vil hente en effektivi-
tetsforbedring i form af en bedre 
udnyttelse af scannerne fordi, der 
vil være færre aflysninger og mindre 
spildtid. Samlet set betyder det en 
økonomisk gevinst for samfundet og 
kortere ventetider for patienterne. 
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KUGLETEORI TIL LATERALE 
ALBUE OPTAGELSER
En kvalitetsaudit af laterale albueoptagelser har ført til udvikling af kugleteori, som gør det 
nemmere for den enkelte radiograf at tage lateraloptagelser af albue.

Af   Lone Knudsen, Beskrivende Radiograf, Røntgenafdelingen, SLB - Vejle Sygehus  

INTRODUKTION
I forbindelse med en kvalitetsaudit af 

konventionelle røntgenbilleder, blev 

kvaliteten af laterale albueoptagelser på 

børn undersøgt. Begrundelsen for netop 

denne audit var, at en del patienter blev 

præsenteret på skadekonferencen med 

suboptimale laterale albueoptagel-

ser, hvoraf en del måtte genindkaldes 

til ny regulær lateral albueoptagelse. 

Auditeringen blev foretaget i 2015 af 1 

beskrivende radiograf med over 10 års 

erfaring og 2 radiografer, hvoraf den 

ene er rumansvarlig i knoglerum og har 

medvirket til udarbejdelse af afdelingens 

procedurebog for knogleoptagelser i 

samråd med flere beskrivende radiogra-

fer i knogler.

Resultaterne i auditten viste, at positio-

neringen og den diagnostiske billedkva-

litet af laterale albueoptagelser på børn, 

lå under det fastsatte kvalitetsmål. 32% 

af optagelserne var utilstrækkelige eller 

uanvendelige.

Dette gav anledning til yderligere tiltag. 

Til plejepersonalet blev der udarbejdet 

gennemgang af resultaterne med bil-

ledeksempler og undervisning i vigtig-

heden af korrekt billedoptagelse, samt 

hvordan dette kan opnås. Undervejs i 

processen blev der først udviklet tom-

melfingerregler til, hvordan man kan 

opnå en mere lige lateraloptagelse af 

albuen, som til sidst endte ud i en kug-

leteori. 

Plejepersonalet er af flere omgange ble-

vet undervist i kugleteorien

METODE
Målet med undervisningen af plejeper-

sonalet var at forbedre billedkvaliteten 

af de laterale albueoptagelser. 

For at kunne fremstille en diagnostisk 

brugbar lateraloptagelse af albuen, er 

det vigtigt at de fotograferende ved, 

hvordan et lige billede skal se ud. Hertil 

er der en række hjælpe begreber, såsom 

humerus konfiguration som en hockey-

stav, 8-tals konfiguration, den anterio-

humerale linje, den radiocapitalære linje 

osv. 

Ligeledes er det vigtigt at kunne 

evaluere på et lateral billede af 

albuen – er det lige eller skævt? Er 

det brugbart for klinikeren og den 

beskrivende radiograf/radiolog, og 

hvad vil de gerne vide?

 

Med en beskrivende radiograf med man-

geårig erfaring fra afholdelse af skade-

konferencer, havde gruppen et godt 

grundlag for at undervise i dette.

Der blev derfor undervist i dette som 

det første, ud fra den teori at det er 

nemmere at huske og forstå, hvis man 

ved hvorfor det skal være sådan.  

Dernæst var det vigtigt, at radiogra-

ferne fik nogle simple redskaber til, 

hvordan de kunne forbedre deres lateral 

optagelser af albuen. Jo mere simpelt, jo 

større sandsynlighed var der for, at det 

ville blive brugt. 

Vi udarbejdede først tommelfingerreg-

ler, som viste sig at være svære at huske. 

I kølvandet på dette kom kugleteorien, 

som er nem at bruge og huske, og kan 

anvendes af alle.

KUGLETEORIEN
Vores kugleteori går i sin enkelthed ud 

på at betragte capitellum som en kugle. 

Mange husker kuglespillet, hvor man 

havde en kugle, som skulle fra et sted til 

et andet uden at falde igennem nogle 

huller. Ved at vippe brættet i forskel-
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lige retninger, kunne man 

lede kuglen den vej man 

ønskede.

Den ene af radiograferne 

fik pludselig henover 

natten den ide, at denne 

metode kunne overføres 

til de laterale albueopta-

gelser. Ved at betragte 

capitellum som en kugle, 

kan man vippe ”brættet”, i 

dette tilfælde hæve/sænke albuen eller hæve/sænke under-

armen, i den retning, som man ønsker kuglen (capitellum) skal 

trille, for at opnå et brugbart billede. 

Teorien kan anvendes på både børn og voksne.

Hvor voksen albuer ofte 

skal eleveres lidt i under-

armen til en lateralopta-

gelse, gør det modsatte 

sig gældende hos børn og 

i tilfælde med gips. Her 

skal underarmen ofte ligge 

i vandret position og ofte 

også nødvendigt med let 

elevation af albuen. Dette 

kan forklare det høje antal 

af suboptimale børnealbue 

billeder. 

Hos voksne patienter kan det være svært at lokalisere capi-

tellum på et lateralbillede, hvorfor der blev introduceret det 

radiocapitalære gab til lokalisering af capitellum, samt en ”kø-

replan” for at gøre det nemmere for radiografen. 

RESULTATER
Plejepersonalet har taget rigtig godt imod undervisningen og 

kugleteorien, og der har været positive tilbagemeldinger, de 

steder vi har undervist. Kugleteorien bliver nu brugt i praksis, 

og erfaringen er, at den virker. En radiograf har endda udtalt 

at have ”set lyset”. 

Vi har i beskrivergruppen oplevet markant forbedring af bil-

ledkvaliteten på de laterale albueoptagelser.

©Udviklere af kugleteorien og undervisere: Pernille Fredslund, 
radiograf og Lone Knudsen, beskrivende radiograf. Audit foreta-
get i 2015, Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus- En del af sygehus 
Lillebælt.
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Kugle teori til laterale 
albue optagelser

Kvalitetsaudit førte til udvikling af kugleteori

Introduktion:
Intern kvalitetsaudit viste, at de laterale albue  
optagelser ikke opfyldte afdelingens 
kvalitetsmål.

Dette førte til:
• Undervisning i:

– Hvordan en korrekt lateral albue 
optagelse skal se ud.

– Hjælpebegreber til hvordan man 
ser om billedet er lige.

– Gennemgang af skæve kontra lige 
albue optagelser.

– Hvad en beskriver / kliniker 
bruger billedet til.

– Introduktion af  ”det 
radiocapitalære gap” til 
voksenalbuer.

– Redskaber til hvad man som 
radiograf kan gøre, for at billedet 
bliver lige.

• Udvikling af:
– ”Kugleteorien”
– ”Køreplan  til voksenalbuer”

Kugleteorien:
• Tager udgangspunkt i samme metode 

som det gammeldags kuglespil med et 
vippebræt.

• Capitellum betragtes som en kugle.
• Albuen vippes i den retning man vil have 

kuglen (capitellum) til at trille på billedet.

Køreplan til voksenalbuer:
• Voksenalbuer er mere komplekse.
• Derfor introduceredes ”det 

radiocapitalære gab” til at finde frem til 
kuglen (capitellum), hvorefter 
kugleteorien kan anvendes.

• Der blev udarbejdet                                   
en køreplan til                                
radiograferne.

Resultat:
• Kugleteorien virker.
• Kvaliteten af laterale albue                          

billeder er væsentlig forbedret.

©Medvirkende: Pernille Fredslund, radiograf og Lone Knudsen, Beskrivende radiograf.
©Forfatter: Lone Knudsen, Beskrivende Radiograf, Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus – En del af sygehus Lillebælt . Udarbejdet Januar 2019.
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KARRIERE OG 
UDDANNELSESVEJLEDNING
- samarbejdet mellem DSA og Radiograf Rådet tager form

Af   Claus Brix, fagchef

Der er kun 2 % arbejdsløse, og alligevel vælger vores A-kasse, at 
over 20 konsulenter afholder en fagdag om radiografprofessionen 
med besøg på Radiologisk afdeling på Kolding Sygehus, for at sætte 
sig dybere ind i vores profession – ruster de sig til mørkere tider?

Nej - fagdagen skal derimod ses som en 

del af det fællesskab som DSA har med 

Radiograf Rådet. I efteråret 2017 blev en 

samarbejdsaftale omkring karriere- og 

uddannelsesvejledning etableret. Her 

tilbydes vejledning til studerende og 

medlemmer i beskæftigelse.

Dagen var planlagt med det formål 

at styrke DSA’s kompetencer, når de 

vejleder en lille profession med me-

get specialiserede funktioner inden for 

hver studieretning. Radiografien har, i 

modsætning til generalistuddannelser, 

som for eksempel sygeplejerskeuddan-

nelsen, ikke mange forskellige tilbud på 

hver matrikel. Så der stilles større krav 

til mobilitet og fleksibilitet, hvis man vil 

skifte arbejdsplads, eller der er bespa-

relser/omlægning eller psykiske/fysiske 

omstændigheder, der tvinger en ud i 

jobsøgning.

Den 14. marts bød 3 afdelingsradiografer 

fra Radiologisk afdeling 17 karrierekon-

sulenter med sundhedsfaglig baggrund 

samt 4 socialfaglige konsulenter velkom-

men.  Alle arbejder i afdeling for Job & Kar-

riere i Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA).

Uddannelsesansvarlig/afdelingsradio-

graf Mai-Brit Haar gennemgik de kompe-

tencer samt de 3 studieretninger, som 

dimittenderne har, efterfulgt af afde-

lingsradiograferne Kim Jensen og Jane 

Stigaard som står for henholdsvis bølge- 

og stråleteamet.  De meget specialise-

rede undersøgelser, som radiograferne 

foretager, blev gennemgået. Der blev 

lagt vægt på hvilke kompetencer, som 

det er forventet, at en radiograf skal 

have, for at kunne indgå og samarbejde 

i det specialiserede miljø. Det blev end-

videre gennemgået, at en individuel og 

længere oplæringsperiode er nødven-

dig på hver funktion.  Under gennem-

gangen blev afdelingens rehabiliterings-

programmer for medarbejdere med 

psykiske og fysiske udfordringer også 

præsenteret.

Efter gennemgangen fik konsulenterne 

en rundvisning hvor der var mulighed for 

at se dele af undersøgelses- og behand-

lingsforløbene.

Dagen sluttede med et oplæg fra un-

dertegnede, der indgår som vejleder i 

det samarbejde som Radiograf Rådet 

har med DSA (Karriere og uddannelses-

vejledning). Her var der bl.a. fokus på 

arbejdsstederne, geografien, studieret-

ningerne, og hvorledes skift er mulige og 

gennemføres i prak-

sis. Vi diskuterede 

også muligheder 

for at bruge radio-

grafens kompeten-

cer andre steder 

end på en radiolo-

gisk, stråleterapeu-

tisk eller nuklear-

medicinsk afdeling 

– en ret kreativ og 

spændende proces, 

hvor konsulenterne 

kom på banen.  

Både DSA og Radiograf Rådet udtrykte 

at dagen var givet godt ud, og det var 

godt at se faget på stedet og møde 

radiografen i arbejdssituationerne og se 

processen og samarbejdsrelationerne, 

samt hvad radiografen skal rumme med 

hensyn til at planlægge, overskue og 

rumme svære patientkontakter.

En af konsulenterne udtaler ”Det har 

givet mig en mere nuanceret forståelse 

for hvilke kompetencer radiografer skal 

have, for at kunne udføre de komplekse 

opgaver, og den præcision deres dag-

lige arbejde kræver, samtidig med at de 

skal have patienten i fokus og rumme 

den enkelte patient under eksempelvis 

en MR-scanning.”

Selvfølgelig var besøget kun på en en-

kelt studieretning, på udvalgte modali-

teter og på et enkelt sygehus; men det 

skærpede interessen for at sætte sig ind 

i vores fagområde, og dermed kunne 

støtte vores medlemmer bedre. Samar-

bejdet mellem DSA og Radiograf Rådet 

er blevet styrket, så vi i dagligdagen kan 

bruge hinandens kompetencer som kol-

legaer, til glæde for medlemmet, som 

står i en ulykkelig situation. Eller som 

står med et overskud til at skifte kar-

riere, men har brug for mere viden om 

mulighederne.  
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Af   Nicolai Falskov Rømer, 7. semester, Kbh, kommende radiograf

Det bestod af tre 

ugers undervisning 

i Danmark og så tre 

uger i Nepal. Jeg 

kunne måske have sagt mig selv dette, 

men jeg blev alligevel overrasket over at 

ende med at være ene ikke-sygeplejerske 

og ene mand afsted med ti kvinder. 

For at give en lille introduktion til landet vil 

jeg beskrive nogle punkter fra mødet mel-

lem mine forventninger og det virkelige 

Nepal. 

Jeg vidste at Nepal er et virkelig fattigt 

land, og på nogle punkter kaotisk blandt 

andet på grund af borgerkrigen mellem 

1996 og 2006 og et altødelæggende 

jordskælv i 2015. Udover det, er det 

gennemsyret patriarkalsk kultur, der har 

domineret i mange århundrede. Så jeg 

var spændt på at opleve et fremmet land 

både fra et samfundsmæssigt og sund-

hedsfagligt perspektiv; et land i politisk 

tumult, hærget efter katastrofer, med en 

kønsdiskrimination helt uhørt i det dan-

ske samfund og med meget begrænsede 

økonomiske ressourcer. Alt den skønne 

natur med postkort-udsigt var bare en 

kæmpe bonus. 

SNAVS
Jeg lagde hurtigt mærke til at ALT var 

beskidt. Alt fra stier og gader til gulve og 

borde, selv alt man ville købe i en butik 

var dækket af snavs. Alt denne snavs 

kommer sandsynligvis fra en blanding af 

jorden, smoggen fra biler, og måske en 

holdning til, at det ikke betyder så me-

get. Smoggen var ekstrem fra den lar-

mende konstant dyttene kaotiske trafik, 

på et niveau hvor ens snot bogstavelig 

talt typisk blev sort. Samtidig var deres 

affaldshåndtering værd at nævne. Alt 

bliver kastet i grøfter, floder, vejhjørner, 

eller hvor man lige synes. Det der ikke 

bare bliver smidt, ender som et vejsi-

debål nepaleserene kan varme sig ved 

om aftenen - et bål med en helt speciel 

aroma fra den brændte plastik. Det er 

hjerteskærende at se denne smukke 

natur flyde med affald overalt hvor man 

går; selv oppe i bjergene. 

Lige galt var det på hospitalerne vi 

besøgte; tre i alt. Vi startede med Bir 

public hospital, og fortsatte så gradvist 

opad i ”kvalitet”. For at beskrive Bir, 

må jeg starte med den gennemsyrede 

lugt der var evigt til stede i alle dele af 

hospitalet. En lugt jeg kun har lugtet 

én gang før; engang jeg skulle hjælpe 

en hjerneskadet orientalsk kvinde, der 

led af disposofobi (samlersyge/hor-

der) med at pakke og flytte fra hendes 

hus. Hun fortalte hun ikke havde luftet 

ud/gjort rent i sin kælder i over 10 år, 

en kælder der ligeledes var fyldt med 

skimmelsvamp, og hvor hendes kastre-

rede hankat ydermere havde løbet hele 

dens liv, markeret territorie, ladet van-

det og defækeret. 

Som man nok kan fornemme, giver 

dette en helt speciel lugt. Herudover var 

hospitalet virkelig beskidt på gulv såvel 

som vægge, og vi havde problemer med 

at finde tegn på nogen form for hygiejne 

taget i brug. Patienter sad/lå på gulvene 

på gangene, der var sengestuer med op 

imod 30 patienter der lå side om side. 

Denne distinkte aroma forfærdede os 

alle der var afsted, og vi var enige om at 

ingen af os ville på det hospital igen.

NÆSTE SKRIDT
På det næste hospital, Siddhi – et privat 

hospital primært for børn og mødre – fik 

jeg lov at gå en halv dag i røntgen, og 

en halv i ultralyd. Her gjorde jeg mig 

mine mest interessante sundhedsfaglige 

observationer. I ultralyd var arbejdsgan-

gen virkelig effektiv produktionsmæs-

sigt; der blev (hvad der virkede som 

grundigt) ultralydsscannet, beskrevet, 

printet billeder ud på rekordtid. Indenfor 

ti sekunder fra en patient havde rejst sig 

fra lejet, lå den næste patient klar og de 

var i gang med scanning. MEN der ingen 

hygiejneprincipper i brug; intet lejepapir 

der kunne skiftes mellem patienter, ingen 

afspritning, ingen handsker i brug, ingen 

hospitalsuniform på ultralydslægen, og 

ingen håndhygiejne, hverken vask eller 

sprit. Der blev ikke taget højde for blu-

færdighed eller anden form for privat-

liv omkring undersøgelserne, der stod 

gerne flere patienter i kø inde i ultralyds-

rummet og kiggede med på scanningen. 

Der var heller ikke rigtig nogen patient-

kontakt at finde under undersøgelsen. På 

Tag med 
mig til Nepal
Jeg har altid ville opleve en anden kultur fra et fagligt perspek-
tiv, og havde nu på vores valgfrie element, min sidste chance 
for at udleve det i min skoletid. Global sundhed hed temaet, 
Nepal var den destination jeg valgte, og det var sygeplejerske-
uddannelsen der stod for det.
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den halve dag, hørte jeg lægen spørge 

patienter om noget tre gange, og ellers 

var der ingen kommunikation. Men han 

var glad for at forklare mig om alt, hvad 

jeg ville vide. Jeg fik her også indsigt 

omkring en interessant lov, der gør det 

ulovligt at udtale sig om – og spørge 

ind omkring kønnet på det ufødte barn. 

En lov der opstod som følge af meget 

udbredt vold mod den gravide, samt 

ulovligt fosterdrab skulle det ufødte 

barn være pige. 

BILLEDKVALITET
I røntgenrummet oplevede jeg heller ikke 

nogen form for hygiejne anvendt. Det så 

ikke ud som at der var blevet gjort rent i 

flere år; alt var snavset, selv væggene var 

godt farvet af snavs. Der var ingen brug 

af uniformer, lejdepapir, handsker eller 

afspritning. 

Apparatet var et CR-apparat, og alle bil-

leder blev udskrevet, da de ikke havde 

nogen database eller server til at dele 

billederne, så derfor skulle patienterne 

have dem med sig. 

Efter at have snakket med flere radiogra-

fer, fik jeg hurtigt en idé om manglende 

viden omkring billedkvalitet og strålehy-

giejne. Det passede meget fint med de 

”standard” eksponeringsparametre jeg 

var vidne til, der blev taget i brug ved 

AP-thorax af et barn omkring etårsalde-

ren; Kv: 50, mAs: 5. (Ved voksne brugte 

de 58 Kv. og 12 mAs) Det var ikke muligt 

at bruge AEC på apparaturet, da det ikke 

var indstillet (måske manglende soft-

ware?), derfor fast mAs. Men hvad der 

undrede mig endnu mere, var at ingen af 

de tre radiografer jeg talte med, vidste 

hvad et raster var. Først da jeg fandt en 

pc og viste billeder fra nettet, var der en 

af dem der, ret uoverbevisende, kunne 

svare ”ahh now i get it”. Men det var ikke 

noget de havde eller gør brug af. 

Udover de lidt specielle omstændighe-

der, var indblændingen også ret kritisa-

bel. Jeg bruger det førnævnte etårige 

barn som eksempel; radiografen har 

placeret barnet på CR-billedpladen, med 

forældrene hivende i hver ende af barnet. 

Der blev her ikke blændet ind til thorax, 

ej heller kroppen eller endda billedpla-

den. Men derimod blev hele barnet, in-

klusiv tæer og fingre eksponeret. Jeg vil 

skyde tæt på omkring 15-20 cm udover 

billedplanen i alle retninger. Forældrene 

fik dog rent faktisk blyforklæder på, hvil-

ket jeg ikke havde regnet med alt taget i 

betragtning. Der var dog også bly i både 

vægge, gulv, loft og vinduer, så der er 

blevet tænkt en smule på strålebeskyt-

telse på et eller andet tidspunkt. 

DET SMUKKE
Det sidste hospital (med et navn jeg ikke 

kan huske), var dog næsten ret pænt, 

der var rent faktisk folk der gjorde rent, 

der hang et par bøtter med håndsprit et 

par steder. Men var stadig ikke i nærhe-

den af danske standarder, og jeg fandt 

stadig tegn på skimmelsvamp flere 

steder. 

Fælles for alle tre hospitaler, sammen-

lignet med danske tilstande, var virkelig 

forringet generel hygiejne, indeklima, 

samt fuldstændig mangel på implemen-

tering af de bløde fag. 

Alt denne forurening, dårlige indeklima 

og dårlig hygiejne der findes alle steder 

i det Nepal, vi har oplevet, må uundvær-

ligt have helbredsmæssige konsekven-

ser. Samtidig kan jeg trygt vove den på-

stand at den gennemsnitlige nepaleser 

har virkelig ensrettede og indsnævrede 

madvaner. Men det er tydeligt at se at 

alle disse problemer er i en udviklende 

fase, og at meget af den viden vi har og 

får som sundhedsfaglige i Danmark, sta-

dig er ret ny i Nepal. Så jeg kan kun håbe 

på, at den positive udvikling fortsætter 

såvel omkring lighed og generel viden 

om sundhed, som indenfor sundheds-

sektoren. 

På trods af alle disse ret negative punk-

ter jeg har opridset, er Nepal et dejligt 

land. Mest af alt har vi oplevet befolk-

ningen som værende utroligt søde, og 

med en helt speciel ydmyg og ærefuld 

fremtoning overfor hinanden såvel som 

os udlændinge. Billeder af Nepals natur 

kan ikke yde den retfærdighed, man er 

nødt til at opleve hvor storslået og utro-

lig den er – også på trods af alt affaldet. 

Hvis nogen studerende læser dette, og I 

har mulighed for det, så vil jeg anbefale 

at gøre hvad i kan for at opleve Nepal, 

eller generelt bare en anden kultur fra et 

sundhedsfagligt perspektiv, på et tids-

punkt i løbet af jeres studie.
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S DENS
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RSD er repræsenteret i den nye organisation ”Fagbevægelsens Ungdom – 
Elever, Lærlinge og Studerende” hvor der sidder repræsentanter fra diverse 
fagpolitiske ungdomsorganisationer. Her bliver der diskuteret emner som 
f.eks. uddannelse og folketingsvalg. 

Der er spændende at møde en masse forskellige professioner og fag, og få 
lov til at snakke sammen og lære af og med disse.
For vi ved, at sammen står vi stærkere. 

Vi holder møder med 
DSA og PKA for alle 
dimittenderne i juni.

DET ER:
11. JUNI KL. 12.00 PÅ UCN
12. JUNI KL. 11.15 PÅ KP
14. JUNI KL. 12.00 PÅ UCL

MØDER MED 
DIMITTENDER

PÅSKEKONKURRENCE!
Tak for deltagelse i påskekonkurrencen. Vin-
derne er annonceret på vores Facebook side 
”RSD – Radiograf Studerende i Danmark”. 

Stort tillykke til jer alle tre, og tak til alle jer 
der deltog! 

FAGBEVÆGELSENS UNGDOM 
– ELEVER, LÆRLINGE OG STUDERENDE 

Som du også kunne læse i sidste nummer af Radiografen, 
så har vi lokalvalg i maj og juni. 

Her får du lige en lille opfriskning af hvilke datoer der er 
valg på. 
9. maj på UCN: Cafe FREJS klokken 15:15
7. juni på UCL: Foran RA bygningen klokken 15:15 
7. maj på KP: Ved bordtennisbordet på 3. sal klokken 16:30

LOKALVALG 
REMINDER 



HAR DU 
NOGET DU 
GERNE VIL 

HAVE VI 
ARBEJDER 

MED?

FAGBEVÆGELSENS UNGDOM 
– ELEVER, LÆRLINGE OG STUDERENDE 

Besøg vores stand på The Nordic Congress of Radiology 
& The Nordic Congress of Radiography den 22. - 24. 
maj 2019 i København og hør hvordan du bl.a. kan 
bruge systemet som beskrivende radiograf.

VIL DU VÆRE MERE EFFEKTIV?

Højere produktivitet med Sectra

KUNSTIG 
INTELLIGENS

HØJ
SYSTEMOPPETID    

INTEGRERET  
DIAGNOSTIK

UDVIDET  
SAMARBEJDE

EN ENKELT 
ARBEJDSSTATION

BRUGERVENLIGHED

NEWTOM 5G XL
EXTRA.VISION 

www.newtom.it

CUTTING EDGE PERFORMANCE  
FOR ADVANCED DIAGNOSTICS.
Advanced diagnostics with  
5G XL, the only CBCT device with 
lying down patient positioning that 
offers excellent stabilisation and a 
broad range of FOVs for very high 
quality 3D and 2D images. 
5G XL is the first device with 
native FOV 21 x 19 cm for highly 
detailed investigations. The ideal 
device that produces clear, high 
definition images for orthopaedics, 
otorhinolaryngology, maxillofacial 
surgery and dentistry applications.

SUPERIOR DIAGNOSTIC QUALITY  Very 
high resolution 2D and 3D images with 
a broad range of FOV for an extensive 
selection of clinical applications.

OPTIMAL LYING DOWN POSITION   
The only CBCT system with patient lying 
down positioning, a motor-driven patient 
table and an open gantry. Perfect patient 
stabilisation considerably reduces any 
movement-induced artifacts.

LOW X-RAY DOSE  The ECO Scan mode 
and SafeBeamTM technology offered by 
5G XL further reduce the dose radiated to 
the patient, compared to examinations 
performed with CT technology.

SPECIALIST SOFTWARE  The adaptive 
user interface displays images and 
provides access to innovative 3D and 2D 
analysis functions for rapid and accurate 
diagnoses and optimal workflow.

Distributed by:
Swedish Medical Imaging Devices AB  
MÅTTBANDSVÄGEN 12 18766 TÄBY - SWEDEN
www.swemacimaging.com  
jon.starborg@swemacimaging.com
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KURSER OG KONFERENCER
Dato Seneste 

tilmelding Tema Sted Arrangør Information 
og tilmelding Pris

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

se link Intervention 3 moduler
Odense, Frederiksberg, 

Århus
RadiografKurser 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

3/6 2019 se link Digital radiografi Sønderborg
Radiograf Kurser/ 

Region Syd
www.radiografkurser.dk

gratis for radiografer 
region syddan-

mark  (kr. 400 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

10-15/6 2019 se link
Particle Therapy  (58th 

PTCOG meeting) 
Manchester

The Particle Therapy Co-
Operative Group (PTCOG)

www.ptcog58.org se link

12-13/6 2019
først til mølle                     

16 pladser
Ortopædisk Radiografi – 

perifere skelet
Odense Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk

3.495 kr (4.995 kr  
ikke medlemmer)

11-14/6 2019 30. april 2019 RIS PACS Advanced Copenhagen
Radiograf Kurser/ 

Norsk Radiografforbund
www.radiografkurser.dk

16.990 dkr (18990 
dkr.ikke medlemmer)

16-17/6 2019 kommer MR safety course London Dr. Emanuel Kanal/US claus@radiograf.dk ca. 300 £

19/6 2019 5/6 2019
Årsmøde kvalitets-

koordinatorer
Odense Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk

650 kr. (975 kr. for 
ikke-medlemmer) 

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

17-20/9 2019 se link Röntgenveckan Jönköbing www.rontgenveckan.se se link

19-20/9 2019 se link Nuklearmedicin Oslo
Radiograf Kurser/ 

Norsk Radiografforbund
www.radiografkurser.dk

ca. dkr. 3.800 
(medlemmer)

26-27/9 2019 først til mølle Evidence Based Practice Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs NOK 4.700

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 6.900

22-23/10 2019 se link Avanceret MR Kursus Århus Region Midtjylland www.rm.plan2learn.dk se link

29/10-1/11 2019 først til mølle MRI in Practice Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs NOK 9.300

4-8/11 2019 først til mølle MR kursus 2 Amager MR center Herlev Hospital mrskolen@regionh.dk kr. 5.950

Nov-19 kommer
Ortopædisk Radiografi – 

perifere skelet
Odense Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk

3.495 kr (4.995 kr  
ikke medlemmer)

6-8/11 2019 først til mølle CT-kolografi Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs NOK 6.900

19-20/11 2019 først til mølle Strålebeskyttelse Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs NOK 4.700
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INTERVENTIONSRADIOGRAF?
Hvis du deltager du i DFiRs Årsmøde på Signatur i Nyborg den 6. og 7. juni, så afholdes vi 
netværksmøde for interventionsradiografer (store auditorium)  den 6. juni kl. 9.30-11.30.  
Vi glæder os til at se dig.

Program: Bordet rundt – hvad laver vi lige nu?
Oplæg omkring udvikling og tendenser indenfor interventionsradiologi v/Tromp medical.

på udviklingsgruppens vegne:
Kiki Olsen, Birgitte Andresen og Claus Brix

FOR RADIOGRAFER I REGION SYDDANMARK:

ORTOPÆDI 
– OPTAGETEKNIK/BILLEDKVALITET
v/forskningsradiograf Janni Jensen, 
Odense Universitets Hospital

MANDAG DEN 3. JUNI 2019 12.30-15.30 

HVOR: Sygehus Sønderjylland, 
Sønderborg, afdeling M62 lokale 3     

GRATIS for medlemmer af Radiograf Rådet 
– ikke medlemmer kr. 400

Tilmelding nødvendig på  kurser@radiograf.dk 
senest den 20. maj 2019 

MEDLEMMER: Oplys navn, arbejdsstedsamt mail
Ikke medlemmer: oplys navn, arbejdssted, EAN-nummer 
samt mail.

Se mere på www.radiografkurser.dk

ARRANGØR: Regionsbestyrelsen Region Syddanmark i  

Samarbejde med Radiografkurser/Sygehus Sønderjylland
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Radiograf Rådets Kontor:

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


