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KUNSTIG INTELLIGENS  
– STATUS FRA ECR 2019

Kunstig intelligens (KI) var et af de store 
emner under ECR 2019. Til kongressen var 
der adskillige foredrag omkring KI parallelt 
med et stort antal fremmødte firmaer, som 
er vokset i skyggen af KI. Læs dette num-

mers hovedartikel om emnet. 

VORES RÅSTOF OG FREMTID
Efter KOT (Den koordinerede tilmelding) 

sidst i juli offentliggjorde optagelses-
tallene og ansøgerantallet har medierne 
har været fyldt af diskussioner og menin-
ger fra bekymrede fagprofessionelle og 

politikere.

DIMITTENDER
Se billederne af de nyudklækkede  

dimittender. Redaktionen ønsker alle  
til lykke. 

TEMA OM STRÅLEBESKYTTELSE
Sundhedsstyrelsen har gennem længere 
tid arbejdet med en ny og tidssvarende 

bekendtgørelse omkring strålebeskyttelse 
og den 1. juli 2019 trådte den i kraft og til-
hørende vejledninger er undervejs. Læs om 
bekendtgørelsen, koordinatorens opgaver 

og det politiske arbejde i dette tema.

ØGET BRUG AF CBCT I  
TANDLÆGEKLINIKKERCT 

Scannere er ved at gøre deres indtog på 
landets tandlægeklinikker. Det skriver 

dr.dk. Det drejer sig om Cone Beam scan-
nere, der skønnes at stå cirka 100 af på 
private tandlægeklinikker rundt i landet. 
Det er vigtigt, at der også på tandlæge-
klinikkerne fokuseres på ”need to have” i 

stedet for ”nice to have”.

MR-SKANNING AV PASIENTER 
MED PACEMAKERE…

MR-undersøkelse av pasienter med ikke 
MR-tilpasset PM/ICD viste ingen klinisk 
relevante eller uheldige konsekvenser. 
Enkeltepisoder med rytmeforstyrrelser 
måtte håndteres, men episodene var få 

og ga ingen uheldige følger på lang sikt” 
lyder konklusionen på en undersøgelse fra 
Norge. Vi bringer artiklen fra Hold Pusten. 
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FORMANDEN HAR

ORDET

FOR MIG VAR MAGNUS 
HEUNICKE EN OVER

RASKELSE PÅ POSTEN, 
NOK MEST FORDI JEG 
HAVDE FORVENTET, 

AT FLEMMING  MØLLER 
MORTENSEN VAR DET 

OPLAGTE VALG. 

Det tog lidt tid, 

men den nye rege-

ring kom på plads 

og ministerierne fik 

nye ministre. Et af de rigtigt interessante 

ministerier for vores fag er selvfølgelig 

Sundheds- og Ældreministeriet, der nu 

ledes af Magnus Heunicke.

For mig var Magnus Heunicke en over-

raskelse på posten, nok mest fordi jeg 

havde forventet, at Flemming  Møller 

Mortensen var det oplagte valg. Jeg 

synes egentlig, han har været en frem-

trædende spiller som sundhedsord-

fører frem til valget. Men jeg må kon-

statere, at jeg ikke kan finde ham på 

listen over ordførerposter overhove-

det; til gengæld er han blevet gruppe-

formand.

Christiansborgpolitik er en disciplin for 

sig. De politiske poster og interesse-
områder skifter, og med dem skifter 

også politikernes fokus. Skifter en po-

litiker fokus, så påvirker det ikke kun 

deres interesse for et givent område, 

men også den indflydelse de kan og vil 

lægge for dagen i en given sag.

Det betyder så, at det hidtidige arbejde 

og den kontakt vi har haft til Flemming 

Møller Mortensen, ikke kommer til at 

føre os videre indenfor vores mærke-

sager. Ikke at relationen går tabt, men 

vores fokus i relationen er nu et andet.

I stedet  skal vi i gang med at skabe en 

relation til Magnus Heunicke – eller må-

ske skulle jeg sige styrke vores relation. 

For jeg har mødt ham tidligere.

Jeg havde en kommentar til debatten 

omkring anvendelsen af fagligheder, 

som jeg bemærkede, blev noteret. Jeg 

påpegede, at vi bliver ganske udmær-

ket repræsenteret af DSR, Sundheds-

kartellet og FH, når vi taler overordnede 

ting. Men når det handler specifikt om 

vores faglige faglighed, så er der altså 

kun os selv, der kan fremføre specifikke 

problemstillinger og løsningsforslag. 

Vi skal sætte ham ind i vores fag og de 

faglige udfordringer, vi mener, at han 

som minister kan hjælpe os til at gøre 

noget ved. 

Vi taler her om retningslinjer for MR-

sikkerhed, MR-sikkerhedsuddannelsen, 

brugen af S-radiografer, manglende 

inddragelse af radiograffaglige faglig-

heder i styrelser og ministerier, national 

database for dosisregistrering og andre 

elementer fra BID. Og hvad der i øvrigt 

kan dukke op hen ad vejen.

Magnus Heunicke kan derfor se frem til 

at modtage en henvendelse fra os, hvor 

vi præsenterer ham for emnerne, som vi 

ønsker at drøfte med ham. 

Jeg glæder mig til - og tror på - lydhør-

hed, åbenhed og gode løsninger.

NYE MINISTRE  
– NYE MULIGHEDER

Jeg og resten af Folkemøde-delegatio-

nen overværede en debat under titlen 

”Respekt for faglighed”, arrangeret af 

FH’s talentuddannelse, med blandt an-

dre Magnus Heunicke, og min vurdering 

er, at han er til at tale med, og at han 

har evnen og viljen til at sætte sig ind i 

tingene. 
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HVER FJERDE TRANS BI OG 
HOMOSEKSUELLE TØR IKKE VÆRE 
ÅBEN OM DERES SEKSUALITET PÅ 
ARBEJDSPLADSEN
En fjerdedel af LGBT+-personerne på 

danske arbejdspladser, føler ikke de 

kan være åbne om deres seksualitet, 

viser en ny undersøgelse. Ligestil-

lingsministeren vil nu vende sagen 

med arbejdsmarkedets parter. Det 

skriver a4nu i et nyhedsbrev. 

Ulla Dahlsgaard er leder i Danish LGBT 

Business Network, der rådgiver virksom-

heder og offentlige institutioner i inklu-

sion af LGBT+-personer. Hun ser gerne, at 

der bliver gjort endnu mere, for at lette 

presset på de ansatte:

- Det kræver enormt meget energi og 

mod at springe ud for ens kolleger, men 

det er noget, som man skal gøre mange 

gange i sit arbejdsliv, hvilket er dræ-

nende for nogle. Derfor mener vi, at virk-

somhederne skal mere på banen. De skal 

gøre det lettere for ansatte at være åbne, 

siger Ulla Dahlsgaard og fortsætter:

- Forestil dig, at du er ved at blive skilt, 

eller en i din familie er alvorligt syg. Det 

vil jo påvirke din evne til at arbejde, men 

tænk så, hvis du ikke kunne dele det 

med noget, fordi du er bange for at være 

åben om din seksualitet? Det er klart, at 

det kan gøre folk syge med stress.

Ifølge ligestillingsminister Mogens 

Jensen arbejder man på at lancere en 

kampagne i 2020 og 2021, som skal 

være med til at give oplysning om 

LGBT+ på arbejdsmarkedet. Ligeledes 

vil man igangsætte en undersøgelse 

af, hvilke barriere der holder LGBT+-

personer fra at være åbne om deres 

seksualitet på arbejdspladsen. 

NYE PROFILER PÅ 
SUNDHEDSOMRÅDET
Som det kan læses i lederen på side 3, så skal 

vi til at opbygge nye politiske relationer på 

sundheds området. Lidt overraskende er hverken 

Jane  Heitmann eller Flemming Møller Mortensen 

længere ordfører/minister for sundhedsområdet. 

Som sundhedsminister valgte Socialde mokratiet 

 Magnus Heunicke, og Venstre har netop valgt 

 Sophie Løhde som sundhedsordfører i stedet for 

Jane Heitmann

DET VAR FOR TYNDT
Den opmærksomme læser af 

det ihåndenliggende magasin 

opdagede nok, at Radio grafens 

juni-nummer var en lidt tynd 

udgave. Sidetallet var det 

sædvanlige, men der var sket 

en papirfejl på trykkeriet, der 

gjorde at hele magasinet var 

trykt på tyndere papir end 

vi er vant til. Den udgave, du 

sidder med nu og fremover, 

skulle meget gerne være 

tilbage i vanlig kvalitet.

det ihåndenliggende magasin 

opdagede nok, at Radio grafens 
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FOLKEMØDE 2019
REGISTRERING OG UNDERSØGELSE AF DR/CR-RI

HVAD ER EN RØNTGEN-SYGEPLEJERSKE?

NORDISK KONGRES OG 
MØDE
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IT'S ALL  ABOUT 

SCIENCE!
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SEMINAR I EFTERÅRET
Som sædvanligt afholder Radiograf Rådet seminar for ledere, 

tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmiljørepræsentanter 

(AMR) i efteråret, nærmere betegnet i uge 44 og 45. 

I år afholdes seminaret på to forskellige lokaliteter 

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

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

For ledere er det den 6. og 7. oktober på Frederik VI Hotel, 

Odense.

Vi håber at se rigtig mange. 

MEDLEMSKAB AF ESTRO 
MED RADIOGRAF RÅDET
Dit medlemskab af Radiograf Rådet vil 
samtidig give dig medlemskab til ESTRO. 

Radiograf Rådets Hovedbestyrelse besluttet, at tilbyde 

radiografer der er ansat på stråleterapiafdelinger, radio-

grafsstuderende i S-retningen, og ledige S-radiografer det 

billige medlemskab af ESTRO, såfremt de er medlem af 

Radiograf Rådet.

Beslutningen er en treårig prøve periode, der efterføl-

gende skal evalueres.

Med det har man som medlem mulighed for at opnå en re-

duceret betaling til ét kursus eller én konference pr. år. 

Hvordan får jeg medlemskab af ESTRO?

Rent praktisk vil det foregå på den måde, at Radiograf Rå-

det fremsender en liste til ESTRO med navn, titel, ansæt-

telsessted, adresse og fødselsdato (ikke cpr. nr.) til ESTRO. 

Derfor har vi brug for, at du sender os en mail på kontakt@

radiograf.dk med oplysningerne, hvis du ønsker medlem-

skab og tilhører én af ovennævnte medlemsgrupper.

The European Congress of Radiology (ECR) is the largest 

medical imaging meeting in Europe, with more than 30,000 

participants sharing the latest science in radiology.

From keynote lectures by Nobel laureates to refresher 

courses, from interventional hands-on training to ultrasound 

workshops, from “Children in Focus” to the fascinating 

world of artificial intelligence, ECR 2020 offers a wide range 

of topics, teaching formats and training opportunities for all.

It is the most pioneering congress in medicine, hosted in 

Vienna with countless social and cultural events taking 

place – and you should not miss it!

It’s all about YOU - Submit your abstract by October 10!

Play your own role at ECR 2020 and help us in making it a 

stunning scientific success.

We accept abstracts for the following  categories: 

• Research Presentations (oral)

• Student Presentations (oral)

• EPOSTM (poster)

• EuroSafe Imaging (poster)

PROFESSOR 
I RADIOGRAFI TIL OUH

Selvom der sker stor udvikling i antallet 

af forskeruddannede radiografer, er der 

lang vej til at udnævne en dansk profes-

sor i radiografi. Derfor har Radiologisk 

Forskningsenhed ved Odense Universi-

tetshospital /Syddansk Universitet fået 

tilknyttet Professor of Radiography & 

Imaging Practice Research Maryann 

Hardy fra Faculty of Health Studies ved 

University of Bradford, UK. 

Hun skal fungere som mentor og kon-

sulent i udviklingen af forskningsen-

heden, hvor der trækkes på hendes 

strategiske erfaring som næstfor-

mand i British Institute of Radiology 

samt hendes store erfaring med 

forskning, der har fokus på at sætte 

patienten først.



KUNSTIG INTELLIGENS I ET STORT PERSPEKTIV
Kunstig intelligens (KI) var et af de store emner under ECR 2019. Til 

kongressen var der adskillige foredrag omkring KI parallelt med et 

stort antal fremmødte firmaer, som er vokset i skyggen af KI. Firma-

erne havde på en mindre del af kongressen fået tildelt et område 

hvor man kunne besøge dem og få et indblik i, hvad de kan tilbyde. 

 

KUNSTIG INTELLIGENS 
– STATUS FRA ECR 2019

til at falde fra, da de ikke kan levere, hvad de har lovet. Om de 

overlever eller ej, så er der stadig andre problemstillinger, som 

firmaerne skal udenom. Teknologien skal kunne tages i brug, 

klinisk valideres og kunne passe ind i det kliniske miljø.

Dr. Hugh Harvey udtaler: ”KI skal klinisk valideres og kunne 

implementeres i det kliniske miljø. Det kræver store prospek-

tive studier som er dyre og tager lang tid. Det er for dyrt for 

de fleste start-ups at kunne udføre studierne.”

Derfor vil vi kun se de stærkeste firmaer overleve. Desuden 

er der blevet stillet spørgsmål til om start-ups firmaerne rent 

faktisk bruger KI, machine learning og deep learning tek-

nologi? Hvert firma havde lov til at pitche deres produkt i 

cirka otte minutter, med opfølgende spørgsmål. Adskillinge 

spørgsmål handlede om hvordan teknologien virker? Et enty-

digt svar lød på “We have the input, then the ’Black box’, fol-

lowed by the output”. Black box er blevet et nyt buzzword, 

til at beskrive hvad teknologien gør. Firmaerne er ikke helt 

klar over hvordan teknologien bruges, men her var det spe-

cielt den nyere deep learning teknologi. 

Et andet nævneværdigt firma er Nvidia, som sad på et af 

de større pladser i KI-området. Man kan undre sig over hvad 

et computerspilsfirma laver ved en radiologikongress, men 

det er der gode grunde til. Den første gode grund er pga. 

den store mængde data som skal behandles når man arbej-

der med KI. Vi kan udtrække adskillige data fra vores billeder, 

så meget data at en normal computer ikke kan beregne dem 

eller bruger alt for lang tid. Nvidia har været et dominede 

grafikkortsfirma på computerspilsmarkedet. Grafikkortet 

de udvikler kan bruges til at beregne de store mængder 

data som skal bruges i machine learning og deep learning. 

Normalt er der ét enkelt grafikkort i en stationær hjemme-com-

puter, men et firma viste deres nye beregningscomputer og 

havde installeret otte nye high-end Nvidia grafikkort. Et andet 

område Nvidia bidrager med er ved at ændre på sygehusenes 

infrastruktur, hvor de ønsker at centralisere computersyste-

merne. Dette betyder at hver enkelt station, scanner etc. ikke 

har sin egen beregningscomputer, men at de bliver samlet i ”én 

stor computer”. 

Jonny Hancox, Deep Learning Solution Architect hos  Nvidia 

udtaler: “Vi har en vision ved Nvidia, som er kaldet projekt 

Clara. Ideén bag er at centralizere miljøet og producere en 

platform hvor andre kan komme med deres egne innovationer. 

Brugeren er ikke nødt til at være eksperten, men kan bruge de 

bedste KI applikationer som findes.”

Da Nvidia er en potentiel vigtig spiller i vores univers, oplever 

Ud fra min generelle interesse i KI og deltagelse ved ECR 2019 

vil jeg give mit perspektiv på den nye teknologi.

Før alt andet, er det interessant at vise, hvor i udviklingen eks-

perterne mener vi befinder os. KI er under rivende udvikling og 

forventningerne er blevet hypet inden for dette årti. Start-up fir-

maer verden over har valgt at tage teknologien til sig og begyndt 

at udvikle den på forskellige modaliteter, eksempler er set inden 

for mammografien, CT og konventionel røntgen.

Dr. Hugh Harvey, MD, Clinical Director ved Kheiron Medical ud-

taler at ”AI er ved sin spæde start, men har et stort potentiale i at 

bruge algoritmer bl.a. inden for flere modaliteter til at forbedre 

den diagnostiske nøjagtighed, nedbringe MR-optagelses tid og 

mindske dosis ved CT-optagelser.”

Prof. Bram van Ginneken, Physicist, Professor of Medical Ima-

ging Analysis udtaler at “Der hvor vi er nu, er at vi kan bygge 

algoritmer, som kan analysere billeder på samme niveau som 

radiologer.” 

Under kongressen har der været adskillige firmaer som har 

vist potentiale i at tage KI i brug, her findes bl.a. Canon, Sectra 

og Subtle Imaging. Andre nævneværdige firmaer er Kheiron, 

 Incepto, BioMind og InferVision. Firmaer som ikke var til stede, 

som stadig er nævneværdige er Qure.ai og Lunit. Adskillige 

start-ups er begyndt at udvikle teknologien, og en del er spået 

Af   Simon Lysdahlgaard, radiograf og kandidat i Folkesundhedsvidenskab, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.
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vi nu at de kendte firmaer som f.eks. Canon går fra et mere ver-

tikalt firma til et horizontalt firma. Ved vertikale firmaer udvikler 

hvert enkelt firma deres egne teknologier, og ved horizontale 

firmaer har man en flad struktur hvor man kan dele teknologier 

imellem sig. Nvidia har valgt at indtage vores speciale, og må 

derfor have spottet en god forretningsmodel – derfor tænker jeg 

om andre har set samme potentiale og snart følger trop.

TEORIEN BAG TEKNOLOGIEN
KI er en gren af computervidenskaben som kan analysere 

komplekse medicinske data. Teknikken har potentiale til at blive 

anvendt på næsten alle områder af medicin (https://www.ncbi.

nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1964229/). KI er blevet defineret 

som ’Et felt inden for videnskab og teknik, der beskæftiger sig 

med den beregningsmæssige forståelse af, hvad der almindelig-

vis kaldes intelligent opførsel, og med skabelsen af genstande, 

der udviser sådan adfærd’ (https://www.amazon.com/Encyclo-

pedia-Artificial-Intelligence-Stuart-Shapiro/dp/0471807486). 

https://developer.nvidia.com/deep-learning

Machine learning er en sub-gren af KI, og deep learning er en 

sub-gren af machine learning. Machine learning har været her 

længere, men da deep learning blev introduceret tog den over 

de fleste applikationer fra machine learning.

MACHINE LEARNING OG DEEP LEARNING
Billedet herunder er en skematisk oversigt over de to forskellige 

KI’er. Begge metoder klassificerer et mistænktsomt objekt som 

enten benignt eller malignt. 

a) Den første metode bygger på data udtrukket fra et ROI (Re-

gion of Interest), som er kaldet Features. Eksempler på dataene 

er cancer-karakteristikken inkl. volume, form, struktur, inten-

sitet og lokalition. De mest robuste data er valgt og brugt til 

Machine Learning Classifieren, som kan forudsige om objektet 

er benignt eller malignt. 

b) Den anden metode bruger deep learning og bruger ikke 

Features – her er lokalisationen for det meste rigeligt. Efter 

input i deep learning går billedet igennem en masse hidden 

layers. Igennem lagene bliver dataene udtrukket, valgt og til 

sidst klassificeret, parallelt med at teknologien bliver trænet. 

Lagene kan lære af hinanden imens processen foregår. Nogle af 

de lag som ligger først kan f.eks. lære linjer og skygger, imens 

senere lag kan lære hele organer eller objekter. Jo flere lag pro-

cessen går igennem, des mere lærer de sidste lag i processen.

https://www.nature.com/articles/s41568-018-0016-5

EKSEMPEL PÅ MACHINE LEARNING
På billedet herunder er der en lungenoduli på ca. 12 mm, og 

som er irregulær i formen. Spørgsmålet til radiologen er: Er 

det cancer? Ja eller nej. Radiologer er konfrontreret med dette 

spørgsmål hele tiden.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4654704/

I sådan en situation kan man bruge en model til hjælp. Et studie er 

blevet lavet i 2013, som udregner sandsynligheden for om der er 

cancer i en noduli scannet af CT. Modellen er en meget simpelt ma-

chine learning-model baseret på en ’Multi variable logistic regres-

sion model’. Modellen er trænet på data fra et canadisk screenings-

forsøg (https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1214726).  

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1214726

Ved hjælp af modellen ovenover kan man udtrække forskel-

lige data fra lungenodulien. Det er ikke kun direkte mål fra 

nodulien, men nogle af dataene er også relateret til alder, 

køn og familiehistorie. Kombineret med disse data måler man 

f.eks. også størelsen, typen og lokationen på nodulien. Ra-

diologen kan derefter score parametere og har en mængde tal som 

udbytte. Ved at bruge tallene kan man udregne sandsynligheden for 
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om denne noduli er benign eller malign. Forskerne har trænet denne 

model via det canadiske screeningsforsøg, som har givet den bed-

ste funktion til at beregne om en lungenoduli er benign eller malign. 

Dette er en simplere version af machine learning.

Hvis man ikke vil have en radiolog til at bestemme parametrerne 

på en model, kan man bruge noget af den nyeste machine learning 

teknologi, som anvender en computer til dette. Computeren skal 

stadig have lidt hjælp, og her kan man f.eks. bruge segmentering. 

Man kan segmentere nodulien i f.eks. den solide del og den ikke-

solide del. Segmenteringen foregår i mange forskellige planer.

Segmentering af 
lunge noduli i forskellige 
 planer.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25478740

Selve scanningen er lavet i 3D, og man kan derfor segmentere 

i mange forskellige niveauer og planer. Segmenteringen giver 

en masse nye forskellige data, som kan bruges i en Classifier. 

Classifieren kan forudsige typen af nodulien, om denne er be-

nign eller malign. Dette er nyere machine learning.

EKSEMPEL PÅ DEEP LEARNING
Ved deep learning er delen med Features sprunget over, og bil-

lederne bliver derfor analyseret direkte, samt der bliver bereg-

net en sandsynlighed.

Verdens første deep learning system var trænet af Yann LeCun 

i 1988 (http://yann.lecun.com/exdb/lenet/). 

Før var billederne på 32x32, hvor de i dag kan være meget 

større. De to ph.d.-studerende trænede netværket ImageNet 

succesfuldt og outperformed alle machine learning meto-

der. I dag findes der mange forskellige arkitekturer af deep 

learning modeller. Modellerne kan downloades, og de kan 

bruges til at træne på egne data.

Et eksempel fra 2016, viser et deep learning algoritme som 

prøver at finde noduli i CT-scanninger (https://www.ncbi.

nlm.nih.gov/pubmed/26955024). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26955024

a) I forsøget har de fundet kandidater med forskellige noduli. 

Derefter lavede de forskellige Patches (2D-planer) igen-

nem noduli fra mange forskellige vinkler.

b) Alle 2D-planerne blev puttet ind i deres deep learning netværk.

c) Til sidst er alle planerne fusioneret og klassificeret.

Studiet viste at deep learning netværket outperformede de 

klassiske machine learning metoder, bl.a. på hastigheden. 

Yderligere lavede de sammenligning af to forskellige deep 

learning netværk, et machine learning netværk og 11 radiolo-

ger. Netværkene og radiologerne skulle hver især angive om 

en række noduli var maligne eller ikke. De nye deep learning 

netværk blev trænet på data fra et amerikansk screeningsfor-

søg og data fra et dansk lungecancer screeningsforsøg. I alt 

var der 62 lungecancere og 29 benigne noduli.

I denne tid blev der brugt billeder på 32x32, hvilket ikke er særlig 

stort. Teknologien er dog basis for hvad den nye deep learning 

kan i dag. Billedet er selve inputtet i systemet, lagene lærer selv af 

billedet, og billedet går igennem lagene hvorefter outputtet er en 

sandsynlighed eller klassificering.

I 2012 kunne to ph.d.-studerende fra University of Toronto lave 

en større version af det samme netværk. 

(https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.

pone.0185032)

https://papers.nips.cc/paper/4824-imagenet-classification-

with-deep-convolutional-neural-networks.pdf
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Eksempler fra evidensen viser det potentielle udbytte af 

KI. En teknologi som kan optages og integeres af de store 

firmaer. Eksempler er vist herunder:

1. Hybrid 3D/2D convolutional neural network for 

 hemorrhage evaluation on head CT 

http://www.ajnr.org/content/ajnr/39/9/1609.full.pdf 

I dette studie er der blevet programmeret en KI-algoritme 

som succesfuldt detekterer akutte intracranielle blødninger 

(ICH) ved hoved CT-scanninger. Desuden kan den kategori-

sere fem forskellige subtyper af blødninger. 

Resultatet viste at netværkene kan performe ligeså godt som 

de 11 radiologer. På grafen er radiologerne vist som grå stre-

ger og netværkene er de forskellige PanCan models. Studiet 

viser at netværkene kan trænes til at performe bedre end 

nogle radiologer, på fod med andre, men også ringere.

Deep learning er stadig i sin spæde start, og der er nogle 

problemstillinger som stadig skal adresseres. Inden for den 

nære fremtid skal forskerne forsøge at træne netværkene 

endnu bedre, men også validere dem til klinisk brug. 

INTEGRERING OG EVIDENS
I det store perspektiv er udviklingen af KI svær at følge, og tek-

nologien bag er kompliceret. Jeg vil dog belyse eksempler på, 

hvad teknologien allerede kan gøre for os i dag. Et af problem-

stillingerne i dag er, hvordan vi får integreret teknologien. 

Prof. Greg Zaharchuk, MD/PhD, Co-founder of Subtle Medical 

udtaler: “Fra radiologernes perspektiv, har mange erfarne og 

dygtige radiologer ikke lyst til at ændre deres workflow. Men 

vi er nødt til at kigge på hvordan vi integrere teknologien ind i 

vores PACS-systemer, fordi hvis det er en stand-alone arbejds-

station, kommer der modstand, det kan jeg garantere.”

I praksis kan en radiolog ikke sidde og beskrive en scanning 

i sit RIS/PACS-system, og samtidigt jonglere med fem ekstra 

eksterne softwarealgoritmer ved siden af. Desuden skal radiolo-

gen til at sætte sig ind i hver enkelt algoritme, samt starte dem 

op hver gang der skal beskrives. 

Jonny Hancox udtaler: “Der er mange udfordringer med in-

tegrationen. I et mere ekstremt tilfælde har jeg set et hospital 

med 500 forskellige systemer med kliniske data og at skulle 

connecte alle disse systemer er uigennemførligt. Der er nødt 

til at være en struktur af datasystemerne. Nvidia prøver at få 

dataene til at flyde bedre igennem systemerne og forbedre 

workflowet.”

Antoine Jomier, CEO and Founder at Incepto Medical udtaler: 

“Ved Incepto prøver vi ikke at udvikle et nyt standalone system. 

Men der skal arbejdes rigtig meget med PACS og informations-

systemerne. Start-up firmaerne er nødt til at integrere deres 

software i PACS, som også skaber en helt ny forretningsmodel. 

Fordi når PACS er udbyderen, så vil de ikke integrere software, 

hvis de ikke er interesseret i det. Desuden skal vi også kunne 

forstå den kliniske værdi af de her redskaber.”

P.t er der to svar på integreringen. 1) Enten skal der laves en 

software-platform som indeholder alle mulige algoritmer som 

er anvendeligt (En platform hvor man kan opdatere eksiste-

rende algoritmer og nye kan komme til) eller 2) At algoritmerne 

bliver integreret i RIS/PACS-systemet. En radiolog skal ikke be-

byrdes med flere klik og mere software i sin travle hverdag. 

Indtil videre kan de forskellige algoritmer kun analysere me-

get specifikke diagnoser og der findes ikke en samlet pakke-

løsning.

Prof. Bram van Ginneken, Physicist, Professor of Medical 

Imaging Analysis udtaler, at ”Vores algoritmer kan kun analy-

sere meget specifikke problemer, men jeg forventer at inden 

for de næste ti år kommer der mange flere algoritmer på 

markedet samt at radiologerne skal integrere dem ind i deres 

workflow.”

Integreringen af algoritmer er begyndt ligeså stille og nogle 

større firmaer har integreret algoritmer i deres software. 

Teknologien bygger på deep learning, hvor en algoritme er 

trænet til at finde blødninger. Ud af 10.159 cases, har algorit-

men misset 26 blødninger. Et af ulemperne ved sådanne stu-

dier er at de er udført i en enkelt institution. Før at algoritmen 

kan implementeres i klinisk brug, skal den valideres og kunne 

performe ligeså godt som en radiolog. I eksempler som denne 

mangler vi mere evidens, som understreger at algoritmerne 

performer godt. Desuden mangler vi stadig en bedre forkla-

ring end ”Black Box”, for hvad der sker, når vi sætter billederne 

sammen med algoritmenerne. Vi skal kunne stole på, at algo-

ritmerne virker. Et andet problem er at kunne træne algorit-

men på et stort nok datasæt af billeder. I artiklen har de brugt 

ca 10.000 cases. Sjældne diagnosefund som har en prævelens 

på mindre end 1 ud af 10.000 cases bliver et problem, da man 

ikke kan være sikker på at algoritmen er trænet ”godt nok”. 

Vi skal kunne træne algortimerne på kæmpe dataset, i alle 

mulige og tænkelige diagnoser før, at vi kan bruge den – men 

hvor stort et dataset er nok? Hvis det viser sig, at vi kan blive 

ved med at træne algortimen, og den stadig bliver bare en smule 

bedre, hvad er så grænsen for mængden af billeder i et datasæt?

2. Triage system

Studiet ovenover er stadig først ved at blive vurderet, før det 

kan tages brug. Det har dog vist sig at en sådan algortime kan 

bruges på en anden måde, nemlig et triage system. Et triage 

system, som kan assistere radiologer i at identificere høj- 

prioritets undersøgelser. Dette vil jeg prøve at beskrive med 

et tænkt eksempel. F.eks. kan vi befinde os på et sygehus, hvor 

der bliver lavet flere undersøgeler af hovedet samtidigt. Disse 

undersøgelser sendes til et RIS-system til beskrivelse. På listen 

findes nu flere undersøgelser som skal beskrives – og i række-

følge efter optagelsestid. Vi kan forestille os at en af patien-

terne på listen har en blødning i hovedet – som radiologen ikke 

er klar over endnu, da han ikke har set billederne. Deep learning 

algoritmen fra studiet ovenover kan gennemse alle billeder for 

potentielle blødninger og derfor adviserer radiologen om at 

”Her er noget du skal kigge på”. Algoritmen har derfor lavet et 

hierarki af de forskellige undersøgelser. Algoritmen kan skabe et 

triage system som gør at de mest akutte beskrivelser bliver sat 
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øverst på listen. Et sådant system kan være med til at hjælpe på 

radiologens workflow – men i sidste ende også være med til at 

redde patienter! Vi skal igen være kritiske over for algortimens 

kunnen, da vi skal være sikker på at den prioriterer undersøgel-

ser korrekt, og ikke misser en dødelig diagnose.

3. Beskrivelser fra algoritmen

Fra udgangspunkt i samme studie ovenover, kan vi udtrække 

flere data fra algoritmen. Algoritmen er trænet på et datasæt, 

og kan analysere blødningen på flere parametre, f.eks. stør-

relse, type og lokalisation. Algoritmen kan være trænet til at 

sætte en streg rundt om blødningen, beregne størrelsen og 

give en sandsynlighed for hvor blødningen udspringer fra.

svært. Det er dyrt og vi har ikke noget gyldigt bevis på en me-

tode til at gøre det. Hvis man tænker på nogle applicationer, 

f.eks. når man er neuroradiolog har man meget høj-opløselige 

billeder af hjernen. Hvis man rekonstruerer billederne kan man 

se ansigtet, og hvordan skal man de-identificere sådan noget? 

Det er en fundamentel udfordring.”

Det kan derfor være lettere at komme uden om dette pro-

blem ved nogle modaliteter. Hvis det viser sig at at de kommer 

uden om dette problem, er der stadig en trade-off imellem 

privatisering og fordele for samfundet. Men vi skal respektere, 

hvad vores patienten gerne vil.

2. Cloud-arkivering eller lokal-arkivering

Et parallelt problem til GDPR er, om institutionerne skal bruge 

cloud-arkivering eller lokal-arkivering. Dette betyder at hvis 

undersøgelser og billeder kan blive de-identifiseret kan de 

ende i skyen, og derfor deles mellem institutioner. En modsat 

løsning er at beholde sine undersøgelser og billeder lokalt, da 

man vil beskytte patientens privatisering. 

Greg Zaharchuk udtaler: “Rigtig mange KI applikationer passer 

rigtig godt til cloud-arkivering. Jeg mener, på denne måde kan 

rigtig mange firmaer vedligeholde deres systemer, frigøre nye 

opdateringer og fejlfinde. Jeg har oplevet at forskellige steder 

har forskellige holdninger til dette. Specielt i USA, der er hospi-

taler som stadig er skræmte for at lade deres data ende oppe i 

skyen. Jeg synes firmaerne skal kunne tilbyde begge typer.”

Der er fordele og ulemper ved begge veje. Ved cloud-arkive-

ring kan vi dele størst mulige datasæt imellem institutioner. Hvis 

alle institutioner har adgang til datasættene, vil det være nem-

mere at kunne træne sine algoritmer. Desuden vil man kunne 

præcisere algoritmerne bedre, da man har flere data på alle 

tænkelige sygdomme, her inklusiv meget sjældne sygdomme. 

Hvis cloud-arkivering skal kunne lade sig gøre, skal man først 

udenom de-identificeringsproblemet af patienterne. Fordelen 

ved lokal-arkivering er sådan set det modsatte. Her kan man be-

skytte privatiseringen af patienterne, men have sværere ved at 

kunne træne sin algoritmer da man har mindre datasæt.

Jonny Hancox udtaler: “Holdninger til cloud-arkivering vari-

erer imellem lande. Men fra et helt praktisk synspunkt kræver 

deep learning enorme mængder af data for at kunne blive vir-

kelig robust og det betyder at det ikke er nok kun at bruge de 

data man har tilgængelig i institutionen.”

En anden løsning kunne være at beholde lokal-arkiveringen, og 

samtidigt stadig kunne dele vigtige oplysninger om sin algo-

ritme. Ved at træne algoritmerne på lokale data producerer man 

en model for algoritmen, som kan være favorabel for andre insti-

tutioner. I stedet for at dele dataene, deler man derfor modellen.

Jonny Hancox udtaler: “Træningen kan ske på lokale data, 

men herefter kan man dele modellen udenfor institutionen, 

en model som kan sammenlignes med andre modeller og den 

bedste kan findes. Derfor deler man ikke patientens data eller 

rå-billeder, men deler kun modellen.”

3. Klinisk validering og implementering

Hvis det viser sig at algoritmerne kan gøre hvad de skal kunne, er 

der stadig flere problemstillinger. Jeg oplever at der tages flere 

og flere billeder, som også skal beskrives. Samtidigt oplever jeg 

at radiologerne har mere at lave og er mere udbrændte. Hvis 

Ved at systemet har en beskrivelse af blødningen, kan disse 

data blive brugt til at lave en struktureret og automateriseret 

beskrivelse af selve blødningen. En automatisering som radio-

logen burde omfavne. Når man har en struktureret beskrivelse 

fra flere undersøgelser er disse bedre sammenlignenlige. Pro-

blemet er stadig at vi skal kunne stole på algoritmen, den skal 

være klinisk valideret og hvad gør vi, hvis den tager fejl. 

ETIK OG DILEMMAER
Der er flere etiske dilemmaer ved at implementere og arbejde 

med KI.

1 Datasæt

For at kunne træne algoritmerne skal producenterne træne 

deres algoritmer på store datasæt. Dels fordi at algoritmerne 

skal performe på bedst muligt vis, men også fordi de skal kunne 

diagnosticere alle tænkelige sygdomme. Et af de nuværende 

problemer ved kongressen er: Hvordan man skal kunne dele 

data mellem instituioner, både nationalt men også internatio-

nalt. Pga. ’General data protection regulation’ (GDPR) kan insti-

tutioner ikke dele patientinformationer, som de vil. Derfor skal 

der findes en løsning, sådan at patienter er de-identificeret/

anonymiseret samt at der er sikkerhed for at deres data ikke kan 

findes og identificeres. F.eks. ved MR-scanninger kan det være 

en del svære at de-identificere billederne. Ved MR-scanninger 

af hovedet er der mulighed for at man kan rekonstruere ansigtet 

fra høj-opløsningsbillederne og se ansigtets profil.

Greg Zaharchuk udtaler: “De-identificering af data er meget 
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det viser sig at algoritmerne er klinisk valide og kan implemen-

teres, er der fordele at hente. Fordelen ved algoritmerne er at 

det kan være et klinisk supplerende værktøj for radiologen til at 

styrke beslutningstagningen i diagnosticeringen. Hvis vi skal til 

at screene for en ny sygdom med CT-scanninger, giver det en 

del større mængde billeder til beskrivelse. Her kan algoritmener 

hjælpe med automatisering af detektering af sygdomme, samt at 

algoritmer kan producere beskrivelser 24 timer i døgnet.

På kongressen var der en vis modstand fra radiologerne, da vi 

stadigvæk ikke ved hvilken vej det går med algoritmerne. Hvis 

det viser sig at teknologien kan leve op til forventningerne, vil det 

kræve en længere implementeringsvej. Hvis teknologien bliver 

implementeret og kan performe ligeså godt som radiologer, kan 

man så tillade sig stadig at vise modstand, hvis et værktøj kan 

optimere den diagnostiske nøjagtighed? Hvis teknologien bliver 

implementeret, kommer vi alle til at ”Køre en ny bil med KI”, men 

det er ikke sikkert at vi forstår hvad der er under kølerhjelmen. 

Personligt ville jeg ikke være med til at implementere noget, som 

ikke engang producenten selv kan beskrive endnu. Vi skal kunne 

stole på teknologien, før vi implementerer den.

Desuden har radiologer vist frygt for at blive outperformet af 

teknologien. Pt har den stor udvikling, og i nogle sammenhænge 

har den bevist, at den kan outperforme ligeså godt som en ra-

diolog. Men, jeg synes ikke radiologer skal frygte at miste deres 

job i denne sammenhæng. I fremtiden vil der ikke være radiolo-

ger uden KI, men der vil være radiologer med KI. De radiologer 

som ikke vil bruge teknologien, vil være sværere stillet end de, 

der er åbne for den. Grunden til at man ikke kan lade teknologien 

overtage arbejdet for radiologerne, er som det samme eksempel 

vi kender fra den førerløse bil. Hvis en førerløs bil med en passa-

ger dræber en fodgænger, hvem har så ansvaret for at en person 

er blevet dræbt? Er det producenten af den førerløse bil eller er 

det passageren i bilen som burde have reageret? Radiologen skal 

kunne stole på den kunstige intelligens, og i sidste ende skal det 

være radiologen, som tager den sidste beslutning og har ansva-

ret. Derfor skal teknologien kun være et supplerende værktøj, 

som kan hjælpe og styrke diagnosticeringen i hverdagen.

4. Skal vi frygte KI som radiografer?

KI har kun vist god udnyttelse i patologien og radiologien, men 

andre områder kan være under udvikling. Hvis man forestiller sig 

hvad KI er bygget på, er det ”Big Data” – altså indsamling, opbe-

varing, analyse, processering og fortolkning af enorme mæng-

der af data. Hvis vi som radiografer skal kunne blive påvirket, er 

det på baggrund af vores håndværk og arbejdsgang. Hvis ”Big 

Data” kan indsamles på vores måde at arbejde på, hvor meget 

vi arbejder, hvor mange ekstra optagelser vi tager osv. Altså, 

hvis vores workflow i arbejdsdagen bliver omdannet til data, så 

kan man også vurdere arbejdsgangene ned til det individuelle 

niveau. Dette vil gå ud over vores privatisering, give anledning til 

stigmatisering og muligvis konkurrencepræget arbejdsmiljø. Alt 

dette kan i sidste ende gå udover patienterne.

KONKLUSION
Jeg tror at i den nære fremtid vil fordelene fra teknologien 

overskygge de spekulationer vi har nu – derfor bør vi ikke 

længere have modstand imod teknologien, men derimod be-

gynde at omfavne udviklingen.
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TEMA OM STRÅLEBESKYTTELSETEMA OM STRÅLEBESKYTTELSETEMA OM STRÅLEBESKYTTELSE

Af   Claus Brix, fagchef

Radiograf Rådet og mange radiografer 

har været en del af udviklingen og forbe-

redelserne til implementeringen af denne, 

blandt andet med høringssvar og udviklin-

gen af tilpassede jobfunktioner. 

Radiograf Kurser arrangerer hvert år Års-

møde for kvalitetskoordinatorerne i juni, og 

det seneste blev afviklet kort før ikrafttræ-

delsesdatoen af den nye bekendtgørelse. 

Kvalitetskoordinatorerne, der er i tæt sam-

arbejde med de ansvarlige fysikere samt le-

delsen, varetager blandt andet indsamling 

af de referencedosismålinger, som mange 

radiografer hjælper med til at registrere i 

den travle hverdag. 

Sundhedsstyrelsen er en stor fast be-

standdel af dette møde, hvor de forinden 

mødet er åbne for problemstillinger fra 

klinikken, og på mødet fremlægger deres 

svar. Svarene indgår i diskussion i ple-

num, og sikrer dermed en god og positiv 

dialog mellem parterne, en forståelse for 

de udfordringer der ligger samt de krav 

myndighederne stiller til strålebeskyttel-

sen. Udover svar på spørgsmål fremlagde 

Sundhedsstyrelsen denne gang de seneste 

resultater fra referencedosisindsamlin-

gerne fra CT, børneundersøgelser og 

mammografi. Deltagerne fik ros for, at SIS 

havde modtaget data fra 90% af CT- scan-

nerne i Danmark hvilket betyder at når data 

er bearbejdet giver disse et repræsentativt 

billede af udviklingen i strålebelastning.

Det Nordiske projekt ”Establish diagno-

stic reference level for pediatric patients” 

blev også præsenteret – det gode sam-

arbejde mellem landene blev fremhævet, 

men også at der er meget stor spredning 

i både doser og opbygningen af anvendte 

STRÅLEBESKYTTELSE 
I NYE RAMMER

protokoller, og at der manglede data fra 

interventionsundersøgelser.

NYE TILTAG
På mammografiområdet er der nye vejled-

ninger på vej omkring modtage- og status-

kontrol og referencedoserne indsamles på 

fantomer. I første omgang som AGD (Ave-

rage Glandular Dose) i forskellige brysttyk-

kelser fra 20 mm og opefter.

På dosimetriområdet gennemgik SIS, 

hvorledes de blev beregnet og kompense-

ret for baggrundsstrålingen.  I præsentatio-

nen ser udviklingen af antal arbejdstageres 

dosis mellem 5 og 15 mSv ud til at stige en 

smule siden 2011, hvor det forinden faldt. 

Min personlige konklusion er, at interven-

tionsområdet er i udvikling, og at vi derfor 

fortsat skal have netop dette område i 

special fokus, når vi snakker om personale-

beskyttelse.

Der er også kommet nye dosisgræn-

ser for øjets linse (EU BSS – Directive 

2013/59/EURATOM) som blev gældende 

i Danmark fra 2. februar 2018. I perioden 

2014-2018 lavede SIS et projekt med sam-

menligning af øjendosis og skulder dosis 

på 10 afdelinger i Danmark med 231 indivi-

duelle målinger.  Her blev det konkluderet, 

at få får mere end grænseværdien, men 

specielt angiografier giver den højeste 

dosis til personalets (lægers) linser. Vi kan 

få et retvisende billede af dosis til linsen 

ved at have dosimeter på skulder, hvilket 

er mere bekvemt. SIS anbefaler generelt 

afskærmning af loftophæng i stedet for 

blyglasbriller til disse undersøgelser.

Et af tiltagene i den nye bekendtgø-

relse er, at der nu er krav om formelle 

personer med en mere klart defineret 

ansvarsfordeling, som ækvivalerer de 

krav, der er stillet i EU-lovgivningen. Her 

kom Sundhedsstyrelsen ind på forvent-

ninger til de nye funktionsbetegnelser. 

Arbejdet med at få disse jobfunktioner 

op at køre diskuteredes også på Års-

mødet, og et af de steder hvor arbejdet 

begynder at tage form er på Silkeborg/

Hammel Hospital, hvor radiograf Helle 

Stoltze er Strålebeskyttelseskoordinator, 

og i en artikel i dette opslag beskriver 

sine funktioner og samarbejdsområder.

Sundhedsstyrelsen har gennem længere tid arbejdet med en ny og tidssvarende Bekendt-
gørelse omkring strålebeskyttelse og den 1. juli 2019 trådte den i kraft og tilhørende 
 vejledninger er undervejs.  
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Af   Helle Stoltze, radiograf og Strålebeskyttelseskoordinator, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt

HVAD LAVER STRÅLEBESKYTTELSES
KOORDINATOREN I  SILKEBORG OG HAMMEL

Helle Stoltze, på Røntgen og Skanning, Silkeborg.

Jeg bestrider funktionen som strålebeskyttelseskoordinator (SBK) i Silkeborg og Hammel. Da 
funktionen stadig er meget ny, er den ikke veldefineret og afgrænset endnu. Det er tanken, at 
rollen på sigt skal udmøntes i en funktionsbeskrivelse samt et fysisk kompetencekort. Indtil vi-
dere har jeg indgået en kontrakt på 5 år med Sundhedsstyrelsen.

I samarbejde med koordinerende specia-

lister / specialeansvarlige i konventionel 

røntgen og CT, fysiker og afdelingsra-

diograf, udvikles rollen løbende. Der er 

mulighed for, at de koordinerende specia-

lister kan uddelegere nogle opgaver, der 

normalt ville ligge på deres bord, da der er 

overlappende ansvarsområder. Dette er fx 

introduktion til studerende og nyansatte 

om strålebeskyttelse i afdelingen. Som en 

del af introduktionen til de studerende, har 

jeg udarbejdet nogle studiespørgsmål. 

Studiespørgsmålene er primært omhand-

lende strålebeskyttelse lokalt i Røntgen og 

Skanning, Silkeborg samt den generelle 

strålebeskyttelse i radiograffaget.

skrevet fælles regionale retningslinjer/in-

strukser for strålebeskyttelse i henhold til 

de nye bekendtgørelser.

En af de ting jeg selv har taget fat i 

og arbejder med, lokalt i afdelingen, er 

behandling af det strålebeskyttelsesværn 

vi har. Hvordan vi passer bedst muligt på 

det og sikrer, at vi har de hjælpemidler 

der er behov for, og at de altid er nemt 

tilgængelige.

Udover funktionen som SBK arbejder 

jeg primært i konventionel røntgen, hvor 

jeg også er superbruger. Her arbejder vi 

løbende med opdatering af protokoller 

og laver nye og smarte positioneringer. Vi 

arbejder også med forsøg med air gap på 

fx skoliose.

Af og til finder jeg vej ned i ultralyd, men 

arbejder ikke i CT eller MR. Sammen med 

en kollega laver jeg konstanstest en gang 

om måneden i konventionel røntgen samt 

på C-buer rundt i huset. I februar/marts 

gennemlyser vi alle røntgenforklæder i 

hele huset og frasorterer dem, der ikke 

længere lever op til kravene. Jeg introdu-

cerer yngre læger til konstanstest og hvad 

det indebærer. 

laves ændringer i protokollerne til konstan-

stest. Vi holder øje med person dosimetri 

i afdelingen og ser om der er nogle strå-

lebeskyttelsesmæssige tiltag, der skal 

overvejes. Ud over dette diskuterer vi også 

andre strålebeskyttelsesudfordringer vi 

møder i hverdagen.

Det juridiske ansvar ligger fortsat hos 

fysikeren, men det daglige ansvar har jeg. 

Jeg er hendes forlængede arm, i form af 

tilstedeværelsen i afdelingen, og jeg kan 

give et andet blik på hverdagens stråle-

beskyttelsesopgaver. En af fordelene ved 

den fysiske tilstedeværelse på afdelingen 

og på røntgenstuerne, er muligheden for 

at jeg kan gå i dialog med kollegaerne om 

dosis- og beskyttelsesudfordringer. I afde-

lingen kan jeg, med denne funktion, også 

sætte strålebeskyttelse på dagsordenen, 

i bredere omfang end det tidligere har 

været. Hvilket jeg allerede er startet med 

da jeg, sammen med fysikeren, har holdt 

fagligt oplæg for alt personale i afdelin-

gen. Fysikeren og jeg planlægger også 

nye faglige oplæg, både bredt i afdelingen 

og for de enkelte faggrupper.

Fysikerne i Region Midt har nedsat et 

forum for alle fysikere og SBK'er i regio-

nen, hvor vi lige nu er 10. Her drøfter og 

diskuterer vi forskellige emner. Vi bliver 

opdateret på de væsentlige ændringer 

der er i bekendtgørelser og vejledninger 

fra Sundhedsstyrelsen, samt hvilke der er 

varslet på vej. Da det er fagligt og øko-

nomisk fornuftigt, at vi hjælpes ad med 

opgaverne og arbejdsindsatsen bredt i 

regionen, fordeler vi opgaverne imellem os 

til næste møde. Hyppigheden for møder 

er varierende. For tiden arbejder vi på at få 

Strålebeskyttelses
koordinator

koordinerende
specialist

Fysiker

Som SBK, har jeg et meget tæt samar-

bejde og sparring med vores fysiker. Nogle 

af de opgaver fysikeren og jeg samarbejder 

om er de svar, der kommer på konstanstest, 

hvis der fx er udsving, eller apparatur vi skal 

holde særligt øje med. Det kan desuden 

være opdatering af dokumenter lokalt i af-

delingen om konstanstest eller om der skal 
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TEMA OM STRÅLEBESKYTTELSETEMA OM STRÅLEBESKYTTELSE

STRÅLEBESKYTTELSES KOORDINATOR IFØLGE 
LOVEN – RADIOGRAF RÅDETS ARBEJDE
Under de løbende ændringer og en række skærpelser på det det strålehygiejniske område, har vi i 
Radiograf Rådet afgivet høringssvar på en del henholdsvis love og bekendtgørelser.

I forbindelse med reformen af strålebeskyt-

telsesloven (LOV nr. 23 af 15/01/2018) som 

følge af et krav om at følge EU direktivet 

(L13) 2013/59/Euratom, blev der som nået 

nyt i artikel 82, 83 og 84 stillet krav om 

strålebeskyttelseseksperter (RPE), Medi-

cinsk- fysisk ekspert (MPE) og strålebeskyt-

telseskoordinatorer (RPO) samt rammerne 

for hver af funktionerne.

For strålebeskyttelseskoordinator står 

der i følge artikel 84 blandt andet: ”Hver af 

medlemsstaterne beslutter, hvilke præmis-

ser der kræves for udpegelse af en stråle-

beskyttelseskoordinator til overvågning 

eller gennemførelse af strålebeskyttelses-

opgaver i en virksomhed. Medlemsstaterne 

kræver at virksomhederne sørger for, at 

strålebeskyttelseskoordinatorerne får de 

nødvendige midler til at udføre deres op-

gaver”. 

I 2018 blev ”Lov om ioniserende stråling og 

strålebeskyttelse”, i daglig tale strålebeskyt-

telsesloven, indført i Danmark med hjemmel 

i EU's direktiv L13. Og som følge heraf blev 

bekendtgørelse 975 og 823 ophævet og er-

stattet af en række nye bekendtgørelser. 

3 bekendtgørelser, nemlig bekendtgørel-

sen om brug af strålingsgeneratorer (BEK 

86), bekendtgørelsen om brug af radioak-

tive stoffer (BEK 85) og bekendtgørelse om 

ioniserende stråling og strålebeskyttelse (BEK 

84), havde min og Radiograf Rådets opmærk-

somhed, da de har stor betydning for vores 

medlemmer i den radiografiske praksis.

FÆRDIGHEDER
Hvad står der så i bekendtgørelserne om 

strålebeskyttelseskoordinatorerne? Kravene 

til deres viden, færdigheder og kompeten-

cer er beskrevet i BEK 86 bilag 2, 3, hvor der 

under medicinsk anvendelse står, at der for-

dres: ”et grundlæggende kendskab til ioni-

serende stråling og strålebeskyttelse”, samt 

Af   Christian Gøttsch Hansen, næstformand:

at strålebeskyttelseskoordinatoren skal 

have ”uddannelse i og omfattende praktisk 

erfaring med anvendelsen af den eller de 

specifikke typer af strålingsgeneratorer, der 

ligger inden for strålebeskyttelseskoordi-

natorens opgaveområde”, som det fremgår 

af en anden bekendtgørelse nemlig BEK 84 

bilag 2, der er medtaget her nedenfor. 

Som minimum bistår strålebeskyttelses-
koordinatoren virksomheden med vare-
tagelsen af følgende opgaver, hvor det er 
relevant:

a) Sikring af, at brug af strålekilder og 

stråleudsættelse udføres i henhold til 

kravene i virksomhedens instrukser om 

brug af strålekilder og stråleudsættelse 

samt om forholdsregler forbundet med 

uheld og hændelser.

b) Kontrol af gennemførelsen af radiolo-

gisk overvågning af arbejdspladser.

c) Vedligeholdelse af fortegnelser over 

alle virksomhedens strålekilder.

d) Regelmæssige vurderinger af relevante 

sikkerheds- og advarselssystemers 

tilstand.

e) Kontrol af gennemførelsen af program-

met for individuel dosisovervågning.

f) Introduktion til arbejdstagere om 

instrukser vedrørende brug af stråle-

kilder og stråleudsættelse samt om 

forholdsregler forbundet med uheld og 

hændelser.

g) Rådgivning og kommentarer i forbin-

delse med arbejdsplaner.

h) Udarbejdelse af arbejdsplaner.

i) Afrapportering til den lokale ledelse.

j) Deltagelse i foranstaltninger til forebyg-

gelse, beredskab og reaktion i nødbe-

strålingssituationer.

k) Samarbejde, hvor det er relevant, med 

strålebeskyttelsesekspert og medicinsk-

fysisk ekspert

Vi (i Radiograf Rådet) har den 25. marts i år 

til ovenstående spurgt om, hvad der menes 

med ”grundlæggende kendskab”, og om 

denne funktion kan tænkes varetaget af 

en radiograf med skærpede og udvidede 

kompetencer, hvilket vi har fået bekræftet 

fra SIS. 

SVAR
Desuden har vi, på baggrund af behandling 

af et punkt på Hovedbestyrelsesmødet den 

19. juni 2019 og nogle medlemshenvendel-

ser, spurgt SIS helt konkret om de nye be-

kendtgørelser følges op af brugervenlige 

vejledninger på de medicinske områder? 

SIS svarer: ”Det er planen, at der vil blive 

udsendt flere vejledninger, som vil forholde 

sig specifikt til dette område. 

Den første inden for det medicinske 

område – men dog ikke et underområde, 

som umiddelbart er relevant for jer – er 

næsten klar, idet den har været i offent-

lig høring:

Vejledning om intraorale røntgenopta-

gelser, https://hoeringsportalen.dk/He-

aring/Details/62900 

Vi kan desværre ikke sige præcist, hvor-

når vejledninger for f.eks. radiologiske afde-

linger o.lign. vil være klar.

Vi forsøger at udbrede kendskabet til og 

forståelsen af bekendtgørelsen ved delta-

gelse i møder, både større møder og f.eks. 

erfa-grupper for kvalitetsradiografer.

Har I specifikke spørgsmål, så vil vi selv-

følgelig også gerne besvare disse”.     

Da nogle af vores medlemmer oplever 

Bekendtgørelserne og de efterfølgende 

rettelser som uoverskuelige og svære 

svært at finde rundt i, hvis de vil finde det, 

som er relevant for deres daglige praksis, 

vil der blive fulgt op med brugervenlige 

vejledninger, der isoleret forholder sig til 

det medicinske område. 
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Af   Michael Dreyer

ØGET BRUG AF CBCT  
I TANDLÆGE KLINIKKER

CT scannere er ved at gøre deres ind-

tog på landets tandlægeklinikker. Det 

skriver dr.dk. Det drejer sig om Cone 

Beam scannere, der skønnes at stå 

cirka 100 af på private tandlægeklinik-

ker rundt i landet. Og så er der cirka 

35, som bruges til forskning og i kom-

munale klinikker (som i øvrigt primært 

behandler børn). 

Og den udvikling bekymrer Ann Wenzel 

fra Aarhus Tandlægehøjskole. For selvom 

der kan være gode grunde til at få det 

fulde overblik over en syg tand, så laves 

der for mange helt unødvendige scan-

ninger, mener professoren.

VISDOMSTÆNDER
”Det kan ikke nytte noget, at vi bare gør 

det for en sikkerheds skyld. Eller fordi min 

mavefornemmelse som tandlæge siger, 

at det er godt. Der skal være en doku-

menteret, påviselig gavn for patienten 

af de ekstra tiltag”, siger Ann Wenzel til 

dr.dk og tilføjer: ”Enhver patient, der får 

foretaget denne ekstra stråling, og som 

kommer til at betale fire gange så meget 

for et almindeligt billede, skal have gavn 

af det her.”

For eksempel viser flere undersøgelser 

viser, at det ikke gør nogen forskel, om 

der ligger et CT-billede - eller et almin-

deligt fladt billede til grund for at fjerne 

visdomstænder i undermunden. Antallet 

af nerveskader er det samme.

”Vi forsøger virkeligt at forklare, at det 

ikke er lige på det felt, at det gavner 

patienten”, siger Ann Wenzel.

HØJDOSIS
Strålehygiejnen er en del af baggrunden 

for professor Ann Wenzels bekymring, 

at CT-billederne erstatter de traditio-

nelle røntgenbilleder. Dosis kan nemlig 

være op til 50 gange så stor.

”I princippet er al røntgenstråling far-

lig. Og jo mere, man får af den, og jo 

mere, man doserer ud over en befolk-

ning, des mere kan man opleve, at det 

giver sygdomme senere i livet. Det vi 

kalder sen-cancere. Så vi har pligt til at 

begrænse al stråling her i landet”, siger 

Ann Wenzel.

”For få uger siden var jeg til møde med 

formanden for Tandlægeforeningen, og 

blev beroliget i deres tilgang til stråle-

beskyttelse”, udtaler Radiograf Rådets 

formand Charlotte Graungaard Falkvard. 

”Og sammenholdt med den holdning, 

som professor Ann Wenzel også frem-

bringer, så håber jeg da at ingen patien-

Det er vigtigt, at der også på 
tandlægeklinikkerne fokuse-
res på ”need to have” i stedet 
for ”nice to have”. Hold igen 
med CT-scanninger, råder 
 professor.

ter bliver udsat for unødig stråling, men 

at den øgede tilgang til billeddiagnostik 

vil begrænse sig til de tilfælde, hvor pa-

tienten har en helt klar gavnlig effekt af 

undersøgelsen.”

SÅDAN FUNGERER TAND-
LÆGENS ”CT-SCANNER”

• Cone Beam computer-tomografi 
(CBCT) er en avanceret 3D-rønt-
genmetode, der er forbundet med 
højere stråledosis end almindelige 
røntgenbilleder.

• Det er en forenklet udgave af den 
medicinske CT-scanning, udviklet 
til hoved-hals-regionen, som derfor 
kan bruges i tandlægepraksis.

• Stråledosis ved CBCT-undersøgel-
ser er derfor mindre end ved en 
medicinsk CT-undersøgelse, men 
altså højere end ved en almindelig 
røntgen af tand og kæbe.

Kilde: Tandlægebladet.dk
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• Ikke-tilpasset utstyr:
• Kan annen modalitet gi like godt 

svar? Hvor sterk er MR-indikasjonen?
• Dersom MR:

• Kardiologisk vurdering. Risiko-
vurdering. MR hvis risiko mindre 
enn gevinst.

• Omprogrammering rett før MR

• MR-undersøkelsen gjennomføres, 
overvåkningsnivå avgjort av risiko.

• Kardiologisksjekk og reprogram-
mering av PM/ICD etter MR

• Sjekkliste – stadfester om PM/ICD 
er MR-tilpasset eller ikke.

Info

Vurdering

Kardiolog

Kardiolog

MR

BAKGRUNN
Vi er del av en tverrfaglig gruppe som 

har utviklet og vedlikeholder prosedyrer 

på Oslo universitetssykehus (OUS) for 

MR-undersøkelser av pasienter med PM/

ICD. Prosedyrene er laget for utstyr som 

både er klassifisert som MR conditional 

og MR unsafe etter engelsk terminologi, 

noe vi har oversatt til MR-tilpasset PM/

ICD og ikke-MR-tilpasset PM/ICD (1). MR 

på pasienter med MR-tilpasset PM/ICD 

er ukontroversielt, gjort under forut-

setninger gitt av PM/ICD-produsenten. 

OUS tilbyr nå også MR-undersøkelser 

til pasienter med ikke-MR-tilpasset PM/

ICD, etter de nye prosedyrene. Etter vel 

ett og et halvt år har vi fortsatt ingen 

uheldige erfaringer. Her gjør vi rede for 

funn i litteraturen og de viktigste punk-

tene i prosedyrene. 

LITTERATURGJENNOMGANG
Vi gjorde et skjønnsmessig utvalg av re-

levante publikasjoner fra Pubmed. Spesi-

elt gir to store internasjonale studier so-

lid dokumentasjon: Magnasafe- studien 

fra flere sentre i USA og Nazarians studie 

fra Baltimore (2,3). Ulike publikasjoner 

gir noen generelle lærdommer. I all 

hovedsak er det sylinderscannere på 

1,5T som er brukt. Stort sett har de ulike 

forfatterne unngått pasienter med epi-

kardielle elektroder og inaktive (abando-

ned) elektroder. Dette gjelder også de 

to store studiene, der man dessuten 

ekskluderte individer med nær opp-

brukte generatorbatterier i tillegg til ICD 

uten egen mulighet for programmering 

av PM-funksjon. I all hovedsak har man 

holdt seg innenfor normal operating 

mode i de fleste studiene. 

Konklusjonen er lik. MR-undersøkelse 

av pasienter med ikke MR-tilpasset PM/

ICD viste ingen klinisk relevante eller 

uheldige konsekvenser. Enkeltepisoder 

med rytmeforstyrrelser måtte hånd-

teres, men episodene var få og ga ingen 

uheldige følger på lang sikt. Hendelser 

kan oppstå der PM/ICD slår seg av og 

på igjen (electrical reset) og program-

meringen (pacemodus) kan bli endret. 

I noen få tilfeller må generator skiftes 

fordi batteriet har sviktet. Noen MR- 

under søkelser har blitt avbrutt: Det kan 

være på grunn av symptom givende 

arytmi, noen ganger er det fordi PM/

ICD har gitt for mye artefakter ved 

thorax-undersøkelse. Disse erfaringene 

samsvarer mellom de store studiene og 

de mange andre, men mindre, kliniske 

studiene publisert i årene 2000–2017, 

til sammen beskriver studiene undersø-

kelse av over 5000 unike individer.

PROSEDYRENE VED OSLO 
 UNIVERSITETSSYKEHUS
PM/ICD-anlegget avgjør om MR-under-

søkelsen er kondisjonal eller off label. Vi 

fant det nødvendig å utarbeide en ekstra 

sjekkliste for pasienter med PM/ICD til 

MR-undersøkelse (1). Første del fylles ut 

av henvisende lege og skal inneholde fa-

brikat og typebestemmelse på PM/ICD. 

Annen del fylles ut av kardiolog og inne-

bærer en vurdering av PM/ICD-anlegget 

og pasientens kliniske tilstand. Dette er 

samtidig grunnlaget for vurdering av pa-

sientens risiko i MR. Del tre av sjekklisten 

fylles ut av radiolog og godtgjør bedøm-

mingen av nytte av MR-undersøkelsen. 

Om utstyret er MR-godkjent eller ikke, 

avgjør arbeidsflyt før undersøkelsen. Ved 

ikke-MR-tilpasset PM/ICD vurderes det 

om klinisk problemstilling kan utredes 

med annen modalitet, i så fall konver-

teres undersøkelsen. 

 
Figur 1. Flytskjema. Se for øvrig prosedyren(1)

Artiklen har tidligere været bragt i Hold Pusten #2-2019

MRSKANNING AV  PASIENTER MED 
PACE MAKERE ELLER  DEFIBRILLATORER 
SOM IKKE ER GODKJENT FOR MR
Af   Marianne Landa, fagradiograf, Inger Nordskog, seksjonsleder MR, Anders Høye Tomterstad,  fagradiograf,  

 Per Torger Skretteberg, kardiolog og Einar Hopp (avdelingsleder radiologi)
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Grundig kardiologisk vurdering før 

MR-undersøkelse er en helt sentral del 

av prosedyrene (3). Ansvarlig kardio-

log gjennomgår journal, innhenter om 

nødvendig også tilleggsinformasjon om 

generator og ledninger og leser av ge-

nerator for å vurdere elektroniske verdier 

og pasientens arytmisituasjon. Risikovur-

dering er i hovedsak forbundet med pasi-

entens hjertesykdom og om den ompro-

grammering som MR krever vil ha uheldig 

virkning på pasientens hjerterytme, altså 

om pasienten kan få ubehagelig eller 

alvorlig arytmi, eller at utstyret kan bli 

skadet. Noen faktorer kan øke risiko:

•  Permanente epikardielle PM- 

elektroder

•  Inaktive (abandoned) ledninger

•  ICD som ikke tillater asynkron pacing 

hos PM-avhengig pasient  

•  Kort tid siden implantasjon (<6 uker)

•  Generator med utilstrekkelig batteri-

kapasitet

•  Feber, ferskt hjerteinfarkt eller 

 myokarditt

•  Ustabil arytmisituasjon, særlig nylig 

støt fra ICD

•  Magnetiske legemer nært PM/ICD

Utstyrets elektriske verdier skal være 

tilfredsstillende. Ved ikke-MR-tilpasset 

PM/ICD vil pasienten ofte kalles inn 

til en ekstra klinisk vurdering før MR. 

Øvrige kontraindikasjoner til MR på or-

dinær sjekkliste må ikke overses, og de 

håndteres på vanlig måte upåvirket av 

PM/ICD. Ved moderat eller høy risiko 

må indikasjonen til MR være sterk. Det 

er en klinisk vurdering, og fagmiljøet 

må ofte drøfte dette samlet.

Like før MR-undersøkelsen omprogram-

meres PM/ICD, og kardiologen gjør 

også en siste vurdering vedrørende 

overvåkning under MR-undersøkelsen. 

Ved økt risiko vil personale fra PM- labo-

ratoriet/kardiologisk avdeling som 

oftest følge med pasienten til MR. Ut-

styr for omprogrammering er med, og 

defibrillator må være tilgjengelig. 

Radiografen er sentral i den tekniske 

forberedelsen av MR-undersøkelsen, 

gjerne i samarbeid med fysiker. Ved 

MR-tilpasset PM/ICD foreligger nøy-

aktige opplysninger skann-spesifika-

sjoner. For ikke-tilpasset utstyr finnes 

det ingen retningslinjer. Vi anbefaler å 

gjennomføre MR med varsomhet, uten 

bruk av kraftigere fysiske parametere 

enn nødvendig. Bruk kortest mulig tid 

ettersom omprogrammeringen av PM/

ICD kan øke risiko for pasientens sirku-

lasjonsstatus. Pass på at MR-undersø-

kelsen besvarer klinisk problemstilling. 

Utstyret reprogrammeres etter MR.

AVSLUTNING
MR sikkerhet handler også om ikke å 

utelate MR-undersøkelser unødig. Lit-

teraturen rapporterer noen få, mindre 

alvorlige hendelser av teknisk karakter. 

Hendelsene har liten betydning, eller 

de er håndterlige (også akutt) på sentre 

med tilgjengelige arytmi-ekspertise. 

Vi har nå retningslinjer som tillater den 

risikoen, med tydelige råd om når man 

skal være varsom. Dette innebærer en 

ny måte å tenke om MR sikkerhet på: 

Kontraindikasjonen har gått fra å være 

absolutt til å være relativ. Dette hånd-

terer vi godt, forutsatt åpenhet og tillit, 

høyt kunnskapsnivå, gode anbefalinger 

for gjennomføring, beredskap i gjen-

nomtenkte retningslinjer og gradvis 

økende erfaring. 

Nedfelling i offisielle prosedyrer skaper 

et objektivt ansvar på sykehusnivå. 

Vi har, med unntak av at dette er ar-

beidskrevende, bare gode erfaringer. Vi 

oppfordrer andre til å gjøre det samme, 

til det beste for en økende gruppe pa-

sienter. 

TAKK
Vi vil takke MR-fysiker Wibeke Nordhøy 

ved Klinikk for radiologi og nukleær-

medisin, OUS for verdifulle innspill til 

artikkelen.

1. https://oushf.wordpress.com/2018/04/04/mr-og-
pacemaker-husk-sjekklisten/

2. Russo RJ, Costa HS, Silva PD, Anderson JL, Arshad A, 
Biederman RWW et al. Assessing the risks associated 
with MRI in patients with a pacemaker or defibrillator. 
N Engl J Med 2017; 376:755-64

3. Nazarian S, Hansford R, Rahsepar AA, Weltin 
V, McVeigh D, Ipek EG et al. Safety of Magnetic 
Resonance Imaging in Patients with Cardiac Devices. 
N Engl J Med 2017; 377:2555-64

MRSKANNING AV  PASIENTER MED 
PACE MAKERE ELLER  DEFIBRILLATORER 
SOM IKKE ER GODKJENT FOR MR
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Årsagen er manglende ansøgere i lærer- 

og pædagoguddannelserne. Forklarin-

gerne er mange – løn, arbejdsforhold og 

små årgange nævnes som grunden, men 

det gælder jo også for os radiografer. 

Har vi så de samme problemer?

Når vi kigger på ansøgertallene på de 

3 uddannelsessteder for Radiografer i 

Danmark sammenholdt med 2018, er 

der en stigning af det samlede antal 

ansøgere, og kun en let nedgang i 1. 

prioritets ansøgningerne i år. Og det er 

jo herligt, men kan vi tillade os at være 

lidt selvfede og sige vi gør det godt?

SAMMENLIGNING
Hvis vi kigger lidt på en stor profession, 

som vi læner os lidt op ad i nogle sam-

menhænge – sygeplejerskerne - så 

havde de for knap 15 år siden det samme 

problem som lærerne og pædagogerne: 

Der manglede ansøgere.  Jeg var den-

gang studie- og optagelsesvejleder på 

UCL, og bemærkede at Dansk Syge-

pleje Råd i kampagner holdt fokus på 

de dårlige arbejdsforhold. Der blev vist 

billeder og fortalt historier om nedslidte 

sygeplejersker, og dermed gav man et 

billede udadtil, som kun omfattede de 

dårlige sider ved at være sygeplejerske 

og offentligt ansat i sundhedsvæsenet.

I dag har Dansk Sygepleje Råd og syge-

plejerskerne italesat en faglig professio-

nel uddannelse med mange muligheder 

i udvikling og forskning. Mange læser vi-

dere, og der er en stor mobilitet blandt 

VORES RÅSTOF 
OG FREMTID 
Efter KOT (Den koordinerede tilmelding) sidst i juli offentliggjorde optagelsestallene og ansøger-
antallet har medierne har været fyldt af diskussioner og meninger fra bekymrede fagprofessio-
nelle og politikere. 

Af   Claus Brix, fagchef 

sygeplejersker. Og selvom faget lider af 

samme symptomer som lærer- og pæ-

dagoguddannelsen (stress, travlhed og 

dårligt arbejdsmiljø), så er søgningen til 

sygeplejerskeuddannelserne meget stor, 

trods en startløn, der ligger under lærer-

nes. Dansk Sygepleje Råd og dets med-

lemmer synes at have ramt rigtigt med 

igen at få fokus på hvad syge plejerskens 

kompetencer og muligheder er. Det ap-

pellerer til ansøgerne.

TALE OS OP
Hvad med os radiografer? Indrømmet 

– jeg var skeptisk da vi overgik fra en 

elevuddannelse til et studie, og dermed 

akademiserede uddannelsen. Det var 

en udfordring for skolerne og klinikken 

at tilpasse professionen til et studie, 

og vi er vel heller ikke helt i mål endnu. 

Men jeg mener, at vi, ligesom syge-

plejerskerne, har ramt rigtigt, og nu viser 

ansøgertallet at vi har en god velrenom-

meret uddannelse med mange efter-

følgende muligheder i et fag med stor 

udvikling.  Vores dimittender har lavet 

projekter som tåler vidensdeling uden 

for Danmark. Flere og flere dimittender 

fortsætter med kandidatuddannelser, og 

de, der går ud i klinikken, har store mu-

ligheder for at udvikle både afdelingen 

og sig selv. Ja, det er umuligt at stå stille 

i udviklingen af radiografien.

Vi har i dag en profession, der åbenbart 

kan fastholde ansøgertallet, også til 

trods for en hektisk hverdag i klinikken, 

besparelser, udfordringer med arbejds-

miljø og startlønninger under en lærers. 

Vi appellerer åbenbart til ansøgerfeltet. 

Radiografien er eftertragtet, og det skal 

vi udnytte konstruktivt ved at fastholde 

arbejdsglæden og udviklingsmulighe-

derne, også selvom ressourcerne er 

knappe. Vi skal som radiografer være 

gode til at tale vores profession op og 

spille hinanden gode, således vi fasthol-

der de elementer, der gør det attraktivt 

at søge ind på vores uddannelse. Det 

kunne også give os et godt redskab til 

kommende forhandlinger om optagel-

sestal, normering og lønniveau. 

Uddannelsessted  
(Radiograf)

Antal optagne  
2019

Total ansøgere  
2019 (2018)

1. prioritets ansøgere  
2019 (2018)

KP, København 90 706 (663) 168 (168)

UCN, Ålborg 64 247(231) 91 (95)

UCL, Odense 74 332(310) 120 (124)

 (kilde: Forsknings- og Undervisningsministeriet)
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PET/CT  PET/MR 
SKANDINAVISK 

NUKLEARMEDICIN  
I samarbejde med Norsk Radiografforbund

19.-20. september
Sted: Oslo 

FARMAKOLOGI DEL 1 OG 2 
23.-24. oktober og 6. november 2019

Sted: Frederiksberg 

INTERVENTION 
31. oktober 2019

Sted: Frederiksberg

PH.D.  FORSKNINGSDAG 
5. november 2019

Sted: Odense

RADIOGRAF 
KURSER

2.halvår 2019

ORTOPÆDISK RADIOGRAFI
DET PERIFERE SKELET/PELVIS 

(FÅ PLADSER TILBAGE)
I samarbejde med OUH

13. og 14. november 2019
Sted:  Odense

INTENSIVE ENGLISH COURSE 
FOR RADIOGRAPHERS

I samarbejde med European Academy of 
English for Health Professionals (EAEHP i Dublin)

2.-6. december 2019 
Sted: Malta

MAMMOGRAFI 
TEMA ERGONOMI

3. december 2019
Sted: København

Information/links mm findes på www.radiografkurser.dk. 

Med forhold for ændringer. Kurserne prioriteres til medlemmer af Radiograf Rådet 

Ansvar:  Claus Brix, fagchef Radiograf Rådet claus@radiograf.dk, tlf. 53 37 38 06

BILLEDDIAGNOSTISK 
ÅRSMØDE 2020

I samarbejde med Dansk Radiologisk Selskab, 
Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab samt Dansk 
Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

29.-31. januar 2020
Sted: Århus
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KP METROPOL – HOLD 80  

Navn (alfabetisk)
Ali Hussein Nadali, Andrea Lozano Petersen, 
Elisabeth Rønfeldt Hansen, Emilie Adrian 
Olufsen, Gizem Yorulmaz, Helle Thyme, Ida 
Casse, Janni Bak Reager, Josefi ne Okkels 
Larsen, Kiwa Barløse Bitsch, Michelle 
Kromann Jensen, Michelle Preis Eriksen, 
Nadia Højgaard Hansen, Nayalish Nadeem, 
Nicolai Falskov Rømer, Nicoline Nyvang 
Andersen, Nikkie Pallisgaard, Rumeysa Asena 
Ata, Sara Bakir, Sara Mohammed Faraj 
AlLami, Sara Olivia White, Sophie Christiane 
Scheel Clausen, Susan Chehajber, Tobias  
RiisHansen, Tordur Dahl, Tordur Hentze

UCL, HOLD  RAO116:

Forrest fra venstre mød højre:
Lisa Heilesen, Ümmügülsüm Cakir, Mie 
Hougaard Krogh, Lotte Holm Jørgensen og 
Yasemin Davet Altinok
Midt fra venstre mød højre:
Camilla Back Sørensen, Camilla Maigaard 
Eriksen, Amalie Thea Jensen, Rikke Louise 
Lund, Julie Brandhøj Nielsen, Line Weber og 
Pernille Aagaard Nielsen.
Bagerst fra venstre mod højre:
Sebastian Villesen Kristensen, Victor Weiss 
Bagger, Tore Mikkel Rasmussen, Mikkel Aabo 
Mortensen, Benjamin Bakke Nielsen og Dina 
Maria Bech.

UCN, HOLD R16V

Navn (alfabetisk)
Anja Mondrup Bjerregaard Andreasen, Anne 
Volfgang Jensen, AnneKirstine Nielsen, 
Cecilie Schel Klausen, Elena Alexandrovna 
Hassing, Emma Kjeld Thaarup, Eva Seiberg, 
Frederik Hartmann Christensen, Hans 
Christian Bech Eriksen, Jackson Lee 
Corvis, Line Wæver Jensen, Linnea Friberg 
Nielsen, Louise Nøddebo Hansen, Mai Ørom 
Jakobsgaard, Maria Vich, Mette Graulev 
Rasmussen, Nadia Nkezabahizi Maniragaba, 
Pernille Tousgaard

DIMITTENDER
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IES DEN
Kære Radiografstuderende 

Vi håber I har nydt sommeren! Måske været på 

ferie eller arbejdet (måske begge dele)? Om ikke 

andet håber vi har i fået nyt det gode vejr og spist 

en is eller ti. 

Vi i RSD’s bestyrelse håber I alle får en god start på 

et nyt semester. Vi opdaterer som altid løbende på 

vores Facebookside: RSD – radiografstuderende i DK 

og her på studiesiden. Du kan også altid finde os på 

instagram: @radiografstuderendedk

REGIONS-
BESTYRRELSES-
SEMINAR 
I september deltager RSD’s 
bestyrelse i regionsbestyrelses-
seminaret. Det glæder vi os 
rigtig meget til. 

Her får man lov til at snakke 
om politiske emner med de 
”voksne” radiografer. Det er rart 
at føle sig velkommen og hørt! 

VELKOMMEN 
TILBAGE EFTER 

FERIEN! 
KONKURRENCE

Husk at holde øje 
med vores Facebook 
- RSD – radiograf-
studerende i DK, 
der kommer snart en 
konkurrence jeres vej. 

ÅBENT BESTYRELSES MØDE
I sidste udgave af Radiografen varslede vi omkring åbent 

bestyrelses  møde. 

Datoen vi varslede med, er desværre forkert. 

Ifølge vores vedtægter skal der varsles senest 4 uger før 

 mødets afholdelse. Derfor kan vi godt nå at ændre datoen. 

Så du inviteres hermed til åbent bestyrelsesmøde den 

11. oktober 2019 på Radiograf rådets kontor, H.C. Ørsteds Vej 

70 2 tv, 1879 Frederiksberg C, klokken 13:30-14:30. 

Her bliver der gennemgået:

• RSD’s aktiviteter i det forgangne år

• Økonomi 

• Spørgsmål fra medlemmer. 

Så kom og hør hvad vi laver, og mød os. 

 OBS 11. oktober 2019

!
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Dato Seneste 
tilmelding Tema Sted Arrangør Information 

og tilmelding Pris

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. 3800 
(medlemmer)

26-27/9 2019 se link
Nordic symposium on 

Cardiac CT 2019 
København Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk se link 

26-27/9 2019 først til mølle Evidence Based Practice Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs NOK 4700

1/10 2019 se link
Landskonference 

for RTT 2019
Odense

danske stråleterapier støttet af 
Radiograf Rådet

www.rttkonference.dk se hjemmeside

8/10 2019 se link Retsmedicin/Radiografi Frederiksberg
Radiograf Kurser/region 

Hovedstaden
se opslag ved din TR

gratis for  
medlemmer 

16-18/10 2019 først til mølle CT-Hjerte Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs NOK 6900

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 9300

31/10 2019 10/10 2019 Intervention Frederiksberg Radiiograf Kurser www.radiografkurser.dk kr. 650

4-8/11 2019 først til mølle MR kursus 2 Amager MR center Herlev Hospital mrskolen@regionh.dk kr. 5950

5/11 2019 5/10 2019 PhD dag Odense Radiograf Rådet www.radiografkurser.dk
kr. 950 (kr. 1450  

ikke medlemmer)

6-8/11 2019 først til mølle CT-kolografi Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs NOK 6900

13-14/11 2019
Ortopædisk  Radiografi 

– perifere skelet
Odense Radiograf Kurser www.RadiografKurser.dk

3695 kr (5495 kr   
ikke medlemmer)

19-20/11 2019 først til mølle Strålebeskyttelse Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs NOK 4700

november se link Farmakologi Frederiksberg Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk se link

3/12 2019 3/11 2019 Mammografi  København Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk se link

2020

29-31/1 2020 på vej Billeddiagnostisk Årsmøde Århus
Radiograf Rådet/Dansk 

Radiologisk Selskab
www.radiografkurser.dk på vej

11-15/3 2020 se link ECR 2020 Wien ESR/EFRS www.myesr.org se link

11-12/6 2020 se link DFiR Årsmøde Nyborg DFiR www.dfir.dk på vej

17/6 2020 31/5 2020
Årsmøde Kvalitets-

koordinatorer
Odense Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk

kr. 660 (kr 990 ikke 
medlemmer)

26-29/8 2020 se link 21st ISRRT World Congress Dublin ISRRT/Irland www.isrrt.org se link

KURSER OG KONFERENCER
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Dato Seneste 
tilmelding Tema Sted Arrangør Information 

og tilmelding Pris

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. 3800 
(medlemmer)

26-27/9 2019 se link
Nordic symposium on 

Cardiac CT 2019 
København Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk se link 

26-27/9 2019 først til mølle Evidence Based Practice Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs NOK 4700

1/10 2019 se link
Landskonference 

for RTT 2019
Odense

danske stråleterapier støttet af 
Radiograf Rådet

www.rttkonference.dk se hjemmeside

8/10 2019 se link Retsmedicin/Radiografi Frederiksberg
Radiograf Kurser/region 

Hovedstaden
se opslag ved din TR

gratis for 
medlemmer 

16-18/10 2019 først til mølle CT-Hjerte Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs NOK 6900

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 9300

31/10 2019 10/10 2019 Intervention Frederiksberg Radiiograf Kurser www.radiografkurser.dk kr. 650

4-8/11 2019 først til mølle MR kursus 2 Amager MR center Herlev Hospital mrskolen@regionh.dk kr. 5950

5/11 2019 5/10 2019 PhD dag Odense Radiograf Rådet www.radiografkurser.dk
kr. 950 (kr. 1450 

ikke medlemmer)

6-8/11 2019 først til mølle CT-kolografi Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs NOK 6900

13-14/11 2019
Ortopædisk  Radiografi 

– perifere skelet
Odense Radiograf Kurser www.RadiografKurser.dk

3695 kr (5495 kr  
ikke medlemmer)

19-20/11 2019 først til mølle Strålebeskyttelse Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs NOK 4700

november se link Farmakologi Frederiksberg Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk se link

3/12 2019 3/11 2019 Mammografi  København Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk se link

2020

29-31/1 2020 på vej Billeddiagnostisk Årsmøde Århus
Radiograf Rådet/Dansk 

Radiologisk Selskab
www.radiografkurser.dk på vej

11-15/3 2020 se link ECR 2020 Wien ESR/EFRS www.myesr.org se link

11-12/6 2020 se link DFiR Årsmøde Nyborg DFiR www.dfir.dk på vej

17/6 2020 31/5 2020
Årsmøde Kvalitets-

koordinatorer
Odense Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk

kr. 660 (kr 990 ikke 
medlemmer)

26-29/8 2020 se link 21st ISRRT World Congress Dublin ISRRT/Irland www.isrrt.org se link

    

Radiografer søges til Capio CFR MR Aarhus 
 
Unik mulighed for at blive en del af et lille dedikeret MR-team på Capio CFR Hospitaler. 
 
Vi har travlt og søger derfor 1-2 radiografer på deltid eller fuldtid til vores MR-afdeling i Aarhus. 
 

Vi tilbyder en spændende stilling i et uformelt arbejdsmiljø med gode, søde og fleksible kolleger og et godt tværfagligt samarbejde. Arbejdstiden 
planlægges individuelt under hensyntagen til selskabets behov og personalets ønske, men ligger hovedsagligt i tidsrummet mellem kl. 08:00-
16:00. MR Aarhus har åbent mandag til fredag 08.00-21:00 og i weekenderne efter behov.  
Vi søger radiografer med erfaring i MR-skanning, men oplærer grundigt i vores apparatur og rutiner. MR Aarhus har en Siemens Spectra 3 Tesla. 
 

Vi ønsker os en ny kollega, der med ildhu og drive vil tage sin plads i teamet og bidrage med et højt fagligt niveau. Det er vigtigt, at du er fleksibel, 
serviceorienteret samt har et godt humør. Vi lægger vægt på at finde den helt rigtige profil til vores team. 
 

Vi har seks billeddiagnostiske afdelinger på tværs af landet, hvor der i dag er tilknyttet flere fastansatte radiologer, radiografer, sekretærer, 
studenter-medhjælpere samt timelønnet personale til at hjælpe os ved spidsbelastninger. Vores afdelinger fungerer i et tæt tværfagligt samarbejde 
med vores andre specialer på hospitalerne. 
 

Har ovenstående vakt din interesse, så send os en motiveret ansøgning og dit CV. 
 
Yderligere information om stillingen 
Chefradiograf Forough Sadolin på telefon 2888 8834. 
 
Ansøgning sendes til 
Forough Sadolin fsa@capiocfr.dk eller Lotte Lund Bering  lob@capiocfr.dk 
 
Ansøgningsfrist 
27. august 2019 
 

Læs mere om os på www.capiocfr.dk 

Dansk Radiologisk Selskab Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin samt Radiograf Rådet 

BILLEDDIAGNOSTISK ÅRSMØDE 
2931. JANUAR 2020  
Aarhus Congress Center

For radiografer og radiografstuderende vil der være mulighed for at deltage på enkeltdage (program  annonceres 

 senere på https://2020.drs-aarsmoede.dk/ og vil delvis være sammen med DRS.)

CALL FOR ABSTRACTS

Oplæg (på dansk og engelsk) til Radiograf Rådets sessioner vil denne gang være følgende kategorier:

• Inviterede oplægsholdere

• Oplæg (max 15 min) med indsendelse af abstracts 

• korte foredrag for studerende og dimittender (Bachelorprojekter) 

Øvrige kategorier

• frie foredrag (varetages af Dansk Radiologisk Selskab)

• foredrag gennem DUDS og DSKFNM

Vilkår for indsendelse af abstracts findes på www.radiografkurser.dk
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Afsender: Radiograf Rådet, H.C.Ørstedsvej 70, 2. sal, 1879 Frederiksberg C

Sorteret Magasinpost SMP

ID nr. 42779

Radiograf Rådets Hovedbestyrelse:

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

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

Lederne:

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

Region Hovedstaden:

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

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

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

Region Sjælland:

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

Region Syddanmark:

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

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

Region Midtjylland:

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

Region Nordjylland:

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

 
RSD’s (Studerendes) repræsentant:

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

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

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

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

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

KOMMUNIKATIONS-
KONSULENT
Troels Jeppesen
T: 3537 4339
M: 2214 2414
E: troels@radiograf.dk

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


