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FOKUS PÅ MAMMOGRAFIEN

Radiografi er ikke kun røntgen af thorax,
parameterindstillinger, ergonomi eller
kommunikation. Radiografi handler også
om koblingen mellem teori og klinik for
vores studerende og kommende kolleger.

Radiograf Rådet har oplevet en stigning
af medlemmer, der bliver fysisk udfordret
af arbejdet i mammografien, hvor specielt screeningsopgaven giver problemer.
Vi vil derfor prøve at rette fokus henimod
denne opgave, så forholdene kan blive
forbedret.
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Stadig flere danskere arbejder på deltid,
og for mange familier er det løsningen på
en hektisk hverdag. Der er dog god grund
til at tage stilling til, om det er den rigtige
løsning for dig, da det kan få konsekvenser for din pension.

ISSN 0906-2459
Der tages forbehold for trykfejl.
Synspunkter i Radiografens artikler
dækker ikke nødvendigvis
Radiograf Rådets holdninger.

Stof og
annoncer til
redaktionen
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DELTIDSANSATTE
RISIKERER LAVERE PENSION

E-mail: kontakt@radiograf.dk
Homesite: www.radiograf.dk
Mandag-onsdag 8.30 - 15.00
Torsdag 8.30 - 17.00
Fredag 8.30 - 13.00
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CT-SCANNING AFSLØRER
MUMIE MED ONDT I RYGGEN
CT-undersøgelser af en mongolsk mumie,
som kan ses i særudstillingen på Moesgaard Museum om Djengis Khan, viser, at
krigeren har siddet til hest det meste af
sit liv, og nok har haft både ondt i lænden
og tandpine.

12

3 X 6 GODE RÅD TIL
HÅNDTERING AF KRÆNKELSER
Det kan være svært for både mobbeofre,
kolleger/medarbejderrepræsentanter
og ledelser at håndtere krænkelser på
arbejdspladsen.

EN RADIOLOG MED PASSION
FOR RADIOGRAFERNES KVALITET GÅR PÅ PENSION
TRINE TORFING HAR gennem årene ydet
en stor indsats for radiologien og udviklingen af denne. Vi takker for mange års
godt samarbejde, og er taknemlige for
at hun fortsat indgår i Radiograf Kursers
portefølje af kurser i ortopædi.
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FORMANDEN HAR

ORDET
MED LOV SKAL
LAND STYRES…
Lige siden Jyske
Lov blev nedskrevet i 1241, har ordene ”Med lov skal
land bygges” stået som et ideal for en
samfundsindretning, hvor folket fulgte
loven, og alle kunne få sin ret. Og i
starten af 1900-tallet sagde Edward
Brandes, at ”Lov er lov, og loven skal
overholdes!”. De to udsagn er en slags
grundpiller i vores retssamfund. Loven
skal regulere uhensigtsmæssig adfærd,
og loven gælder for alle borgere. Om
man er enig i dens indhold eller ej.
En tendens er dog taget til i hidtil uset
omfang. Loven er ikke længere kun en
ramme, indenfor hvilken der styres.
Selve styringen er blevet lovfældet. Et af
de mest kendte eksempler er styringen
af folkeskolen efter den forkætrede Lov
409 om lærernes arbejdstid. Styringen af
noget så individuelt som arbejdstid bliver lovfæstet. Socialrådgiverne er også
ved at drukne i administration af lovbestemt styring og kontrol af fx ledige
borgere. Styring og kontrol, som ovenikøbet tager tid fra sagsbehandlingen for
den enkelte borger.
På sundhedsområdet har vi sundhedsloven, som i højere og højere
omfang er blevet et styringsredskab,
som landspolitikerne har sat regionspolitikerne til at administrere. Der er
fx allerede ”pakkerne”, som styrer et
patientforløb.
Og selvom sygehusene og afdelingerne historisk i høj grad er præget af

handlefrihed, hvilket også fremgår af
de nationale mål for sundhedsvæsenet,
så ramte Røntgen og Skanning på Kolding Sygehus lovmuren her i august.

PÅ SUNDHEDSOMRÅDET HAR VI
SUNDHEDSLOVEN, SOM
I HØJERE OG HØJERE
OMFANG ER BLEVET
ET STYRINGSREDSKAB,
SOM LANDSPOLITIKERNE HAR SAT REGIONSPOLITIKERNE TIL AT
ADMINISTRERE.

Der var en god idé, til gavn for patienter, til gavn for personale, til gavn for
ventelister og til gavn for økonomien.
What’s not to like, kunne man spørge
sig selv? Der er sådan set heller ingen
– overhovedet – der synes at det er
en dårlig idé, at lade patienterne selv
booke deres tider, og dermed spare
en masse planlægning, og en masse
udeblivelser. Loven er bare ikke gearet
til så ”drastiske” tiltag. Fordi tendensen de seneste år har været mere og
mere styring ved lov.

Hvordan, den stigende lovstyring har
sneget sig ind, er lidt af et mysterium.
Der er sådan set ikke nogen forskel
på, hvilken farve regeringen har. Blå
eller rød – styringen via lov bliver
mere og mere udtalt. Politiske intentioner om mindre bøvl og bureaukrati
sander til i embedsapparatets tilsyneladende krav om mere detailstyring.
Siden Poul Nyrup har politikerne talt
om og lovgivet om (!) afbureaukratisering. Og lige meget har det hjulpet.
Nu har sundhedsministeren – på foranledning af sagen fra Kolding om
booking til MR – taget sagen op. De
nye ministre for de store offentlige
områder lader til at ville bløde op
for den strenge regelstyring, både
på sundheds-, undervisnings- og det
sociale område. Af hjertet håber jeg at
de lykkes med deres forehavende og
får slået hul i muren.
Radiograf Rådet ønsker at loven skal
være et redskab til regulering, hvor
det er nødvendigt. Ikke et redskab til
detailstyring af patientforløb, arbejdstid eller aktivering af borgere, som
tendensen har været i de seneste 1520 år. Vi ser frem til at der reelt sker
noget, så de, der kender sundhedssektoren, også får lov at deltage i styringen af mekanismerne i sundhedssektoren.
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KORT NYT

K U LT U R N AT T E N 1 1 . O K T O B E R :

Det store
svendegilde

Arbejdermuseet fejrer alle tiders svende ved et kæmpe
gilde med swingmusik, mad, modeshow, faglærte hænder og masser af øl. Oplev flotte arbejdsuniformer på
catwalken, kom tæt på de unge vindere af DM i Skills og
stem i, når vi sammen synger fagenes stolte slagsange.
Mød naverne på loftet, besøg oraklet i skurvognen og fyr
den af til svedig, amerikansk swingmusik. Husk at du som
medlem af Radiograf Rådet har gratis adgang til Arbejder Museet.
Læs mere om dette på
www.radiograf.dk/medlemskab/fordele-ved-medlemskab

HJEMMESIDEN
UNDER OMBYGNING
På mange opfordringer er sitet radiograf.dk nu undergået en gennemgribende renovering. Den bliver faktisk
ikke til at kende igen. Radiograf Rådets hjemmeside er
ikke længere tidssvarende, hverken i opbygning eller
teknologi (software). Der er brug for fornyelse, samt
oprydning i og brug af content.
Baggrunden er, at Radiograf Rådets kongres i 2017
besluttede at hjemmesiden skulle fornyes. Hovedbestyrelsen besluttede deslige i 2018, at der skal afsættes
økonomi til udarbejdelsen af en ny hjemmeside (frem
for opdatering af den eksisterende).
Radiograf Rådets regionsseminar har ligeledes bekræftet ønsket om ny og tidssvarende hjemmeside.
Og nu sker det så.
Det forventes at den nye hjemmeside får premiere og
er funktionsdygtig i slutningen af 2019, hvorefter den
udbygges i løbet af 2020.

R AD I OG R AF R ÅD ET GÅR E F TE R
VE RD E NS KO N G RESS E N – IG E N .
Bare fordi vi får ”nej” én gang, er det
ikke nødvendigvis ensbetydende med,
at vi ikke skal prøve igen. Og slet ikke
når vi nu har et supergodt og gennemarbejdet bud i forvejen.
Ud fra den betragtning byder Radiograf
Rådet på ISRRT’s Verdenskongres i 2024
– alternativt 2026, afhængigt af, om der
kommer et amerikansk bud på 2024.
Buddet ligner da også det bud vi kom

4 | RADIOGRAFEN | SEPTEMBER 2019

med til kongressen i 2020 i mange henseender. Det vil stadig være Aalborg,
som er vores bud på en kongresby.
Kongressens tema vil stadig være ”The
Human Touch”. Og vi vil stadig gå efter
at vise det højeste faglige niveau vi
har.
Om vi så får den denne gang vil blive afgjort på den kongres vi ikke fik – i Irland
i august 2020.

Wed 26th August –Sat 29th 2020

UDVIDELSE AF ÅBNINGSTIDEN
Det er blevet besluttet, at Radiograf Rådets telefon- og
åbningstider udvides med 25 %. Det vil således fremover blandt andet være muligt at ringe til kontoret indtil
kl. 17 om torsdagen.
De nye åbningstider ser således ud:
Mandag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.30-15.00
Tirsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.30-15.00
Onsdag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.30-15.00
Torsdag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.30-17.00
Fredag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.30-13.00

REGIONSHOSPITALET
GØDSTRUP BEGYNDER TEST
OG KLARGØRING TIL TIDEN
Om 18 måneder kan de første vestjyske patienter og pårørende
træde indenfor i fremtidens sundhedsvæsen. Til næste sommer
er kranerne pakket væk, og personalet tager derefter fat på
at træne en masse nye rutiner, og i marts 2021 bliver dørene
åbnet til et stort og moderne hjemsted for behandling af både
somatiske og psykiatriske patienter.
Byggeriet af det nye hospital i Gødstrup har været og er fortsat
en kompliceret opgave, og både tidsplan og økonomi er flere
gange blevet udfordret. Men nu vurderer Hospitalsenheden
Vest, som styrer byggeriet for Region Midtjylland, at håndværkerne er så langt, at overblikket er på plads: I juli 2020 begynder
kontrol, justering, indkøring og installation af apparatur, og bagefter tager personalet fat på at optræne nye rutiner.

Vigtigt sejr for
patienter, som har
fået diagnosticeret
kræft for sent på
grund af manglende
udredning

Hidtil har det været forventningen, at hospitalet kunne tages i brug
i slutningen af 2020. Med den reviderede tidsplan er den seks uger
lange flytteperiode afsluttet ved udgangen af marts 2021.

Højesteret har i august afgjort, at der er en vis sandsynlighed for, at en nu afdød kvinde allerede i 2008
ville have fået diagnosticeret begyndende lungekræft,
hvis der ikke var begået en radiologisk fejl.

Regionshospitalet Gødstrup er med over 140.000 m2 et stort
og teknisk præget byggeri. Før det kan tages i brug, skal husets kvalitet og mange funktioner være grundigt testet og kontrolleret. Det gælder f.eks. transportrobotter, fuldautomatisk
laboratorium og forskellige scannere.

Fejlen betød, at hun i 2008 ikke blev udredt for kræft,
og da hun – 4 år senere – i 2012 fik konstateret lungekræft, var den uhelbredelig.
Til trods for stor usikkerhed om, hvorvidt rettidig udredning havde ført til diagnosticering af kræftsygdommen, har Højesteret valgt at komme tvivlen patienten
til gode.
Det betyder samtidig, at dommen kan være vejledende for fremtidige sager, hvor der er usikkerhed om,
hvorvidt en manglende udredning har haft betydning
for udviklingen af kræftsygdommen.
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OPSTART
af et undervisningsforløb i CT
Radiografi er ikke kun røntgen af thorax, parameterindstillinger, ergonomi eller kommunikation.

Af Camilla Søholm, lektor UCL, Radiografuddannelsen

Radiografi handler også om koblingen
mellem teori og klinik for vores studerende og kommende kolleger. I forbindelse med at jeg har overtaget et nyt
fag, vil jeg prøve at fortælle lidt om den
praktiske tilgang for planlægningen af
faget. Jeg vil (næsten lige så hurtig som
en foton) skynde mig at tilføje, at der er
mange forskellige måder at gribe et nyt
undervisningsforløb an på. Det her er
blot dén måde jeg har valgt i lige præcis
dette undervisningsforløb.
Perioden fra radiografstuderende optages på Radiografuddannelserne til
de dimitterer som radiografer er nøje
beskrevet i BEK nr. 507 af 30/05/2016
Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor i radiografi. Her er
det beskrevet, hvad de studerende skal
igennem i løbet af de 3 ½ år uddannelsen varer, og hvad de skal kunne efter
endt uddannelsen i forhold til viden,
færdigheder og kompetencer.
Ud fra bekendtgørelsen er studieordningerne skrevet, og ud fra studieordningerne er semestrene beskrevet. Semesterbeskrivelserne beskriver i dybden
indholdet på semestrene; kliniske såvel
som teoretiske. Men, hvilke overvejelser
og forberedelser er det der kan ligge
bag tilrettelæggelsen af et undervisningsforløb? Det er her viden om professionen spiller ind; hvad er det, der er
vigtigt i klinisk praksis, hvad er det de
studerende skal kunne, hvordan forholder og vurderer radiograferne en radiograffaglig problemstilling og hvorledes
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handler de
derpå? Man
kunne nemt
fortsætte.

HVORFOR CT?
Som underviser kan
ens portefølje hurtigt
ændre sig, hvor man
afgiver og overtager
fag. For mit vedkommende faldt det således
ud, at mens jeg var på
barsel var mit tidligere
store fag overgået til
en kollega, hvilket gav
plads i mit tidsregnskab til
at overtage andre opgaver.
En anden kollega skulle i gang
med en Ph.d., hvorfor hun skulle
af med det meste af sin undervisning. Det passede derfor så
heldigt sammen, at jeg kunne
overtage CT-undervisningen
på 2.semester; 30 lektioners
grundlæggende CT-teori, og 6
lektioner i strålebiologi og strålebeskyttelse ved CT. Desuden
skulle jeg også oplæres på uddannelsens CT-skanner.

HVORDAN CT?
Når man skal starte med at
undervise i et nyt fagområde,
er det en god ide indledningsvis at orientere sig
i semesterbeskrivelsen
for faget. På den måde
sikres det, at de stude-

rende ikke kommer til at mangle undervisning eller modtage undervisningen
dobbelt. Desuden er det
også med til at sikre,
at uddannelserne
følger

bekendtgørelsen, at fagene på hele
uddannelsen spiller godt sammen og
understøtter hinanden. Det er vigtigt, at
der er en logisk opbygning. Når man har
et overblik over hvad der ligger i faget,
kan man derefter begynde at tage fat på
selve indholdet og tilrettelæggelsen af
lektionerne.
I forbindelse med overleveringen af
CT fra min kollega, blev jeg bekendt
med, at der var et CT-brugermøde i Nyborg. Mødet var godt
nok målrettet superbrugere,
men det kunne stadigvæk
være relevant for mig som
underviser med workshops og oplæg ift. udviklingen, og hvad man
arbejder med rundt om
i Danmark. Endvidere
kunne det være givende at tale med applikationsspecialister
og andre radiografer
med viden om den
type af CT-skanner,
som Radiografuddannelsen har og CT i det
hele taget.
På brugermødet fik jeg
aftalt med en CT-applikationsspecialist, at han
ville komme på besøg på
uddannelsen og gennemgå
vores CT-skanner med mig. Det
viste sig, at være en rigtig god
aftale for mig. Det var tydeligt
at mærke hans mangeårige
erfaring som tidligere CT-superbruger. Dels fik jeg gennemgået
CT-skanneren, men jeg fik også
gjort mig nogle gode overvejelser omkring tilrettelæggelsen af
undervisningen.
Man kan læse og lytte sig til
meget, men det er stadigvæk
på afstand, og nogle gange
kan det være rigtig godt, at
få tingene i hænderne. I
samarbejde med klinikken, fik jeg arrangeret,
at jeg kunne komme ud
og være med til at CTskanne, for at få genop-

frisk min hands-on viden. Den slags muligheder er guld værd. Alle formaliteter
var naturligvis på plads.
Det var tre gode og interessante dage
i klinikken, hvor jeg gik sammen med
nogle dygtige radiografer. Det var bekræftende at finde ud af, at jeg stadigvæk kunne CT-skanne. Det var også
godt at blive mindet om, at det helt lavpraktiske skal være på plads for at stuen
fungerer; en pointe jeg også vil inddrage
i min undervisning.

HVORHEN CT?
Det overordnede formål med min undervisning er, at de studerende skal klædes
så godt på som muligt. De studerende
skal have en basisviden om CT, som
radiograferne kan tage udgangspunkt i
ift. til den aktuelle CT-undersøgelse. Den
radiograffaglighed er naturligvis ikke noget studerende lærer med et snuptag,
men en proces, der kan bygges ovenpå,
CT-undersøgelse for CT-undersøgelse
uddannelsen igennem.
Tilbage står kun at få læst pensum igennem igen, gennemgået power points og
få lavet de forskellige øvelser til undervisningen på CT-skanneren. Der kommer
helt sikkert justeringer til undervisningen,
det gør der stort set altid, men det er en
særlig fornøjelse at rette til, og hele tiden
forsøge at optimere på undervisningen.
Der er mange måder at starte et nyt
undervisningsforløb op på – lige som
mange måder, som der er undervisere.
Jeg har forsøgt at løfte sløret for noget
af det arbejde, den forberedelse og de
overvejelser, der ligger forud for min undervisning i CT. Det kom lidt bag på mig,
at det ikke var helt nemt at få beskrevet
alt det der går forud for undervisningen.
Ofte foregår planlægningen af undervisningen ikke som en lineær proces, men
i en proces der arbejder i flere retninger
på samme tid. Der er mange mellemregninger, som jeg har ikke har med, det
ville blive langt og kedeligt.
Dét, som jeg du har fået ud af at læse
med, er, at der ligger mange tanker,
overvejelser og gode intentioner bag et
undervisningsforløb. Tak fordi du læste
med.
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Deltidsansatte
risikerer lavere
pension
Stadig flere danskere arbejder på deltid, og for mange familier er det løsningen på en hektisk hverdag. Der er dog god grund til at tage stilling til, om det
er den rigtige løsning for dig, da det kan få konsekvenser for din pension.

Det kan være en udfordring at balancere
arbejdsliv og privatliv, særligt hvis man
har et job med skiftende arbejdstider. Af
den grund vælger mange ansatte inden
for social- og sundhedsområdet at gå
på deltid. For andre er deltid ikke et aktivt valg, men blot en konsekvens af, at
en stor del af stillingerne for social- og
sundhedsansatte er deltid.
En deltidsansættelse kan dog få nogle
økonomiske konsekvenser, som ikke alle
er opmærksomme på, fortæller medlemsdirektør i PKA, Tomas Frydenberg.
”Det kan nemt blive opfattet som en
skræmmekampagne, når vi fortæller,
at deltid har konsekvenser for pensionen. Det er dog slet ikke ment sådan.
Vi mener bare, det er vigtigt, at vores
medlemmer er bevidste om konsekvenserne ved at være på deltid,” fortæller
medlemsdirektøren.
Færre timer som deltidsansat har nemlig
ikke bare betydning for lønnen, men
også for pensionen. Størrelsen af pensionen hænger sammen med, hvor meget

der indbetales, og deltid vil for de fleste
derfor betyde lavere pension.

TO ENS LØNNINGER
– EN PENSION TIL FORSKEL
Mange ansatte inden for social- og
sundhedssektoren har ofte aften- og
weekendarbejde.
Alt afhængigt af hvilken faggruppe man er
en del af, og hvilken overenskomst man er
omfattet af, gives særydelser, som fx kan
være aften- og weekendtillæg. Særydelser gives udover den faste løn og kan
enten afspadseres eller udbetales. Og det
kan faktisk få betydning for pensionen,
hvordan særydelserne tildeles.
Er man ansat på 37 timer, er det eksempelvis muligt at sammensætte en vagtplan, som svarer til en 32 timers arbejdsuge, når man afspadserer særydelserne.
Ved at sammensætte en deltidsansættelse på denne måde får man samme
løn, som var man ansat på 32 timer og
fik særydelserne udbetalt, men kan se
frem til en bedre pension.

DELTID OG PENSION: PKA’S ANBEFALINGER
•	Undersøg, hvor stor en del af din løn der ikke er fuldt pensionsberettiget. Du kan se på din lønseddel, hvor stor en andel
særydelser udgør.
•	Overvej, om du skal lave en ”teknisk omlægning” af din pension
ved fx at gå fra 32 timer og udbetaling af særydelser til 37 timer
og afspadsering af særydelser.
•	Overvej, om du bør spare ekstra op til din pension.
•	Har du spørgsmål, eller er du i tvivl? Du kan altid ringe til
PKA på 39 45 45 40 eller chatte på pka.dk.
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Som deltidsansat kan man derfor overveje at tage fat i sin tillidsrepræsentant
eller arbejdsgiver og drøfte mulighearbejdstimerne anderledes, så en større
del af lønnen er fuldt pensionsberettiget.

ØKONOMISKE UDFORDRINGER FOR
FRASKILTE OG ENKER
Når der sker ændringer i livet, påvirker
det også pensionen. Næsten halvdelen
af alle ægteskaber ender i skilsmisse. Og
når ægteskabet går i stykker, rammer
det især kvinderne økonomisk.
”Når man går hver til sit, tager man sin
egen pension med sig. Og her ser vi
ofte, at det er kvinderne, der bliver udfordret økonomisk. Der er nemlig markant flere kvinder på deltid end mænd,
og de kan ofte se frem til en lavere pension,” fortæller medlemsdirektør Tomas
Frydenberg.
Han tilføjer, at det også har betydning,
at kvinder i gennemsnit lever fire år længere end mænd.
”Kvinder lever længere end mænd, og i
mange forhold er manden lidt ældre end
kvinden. Det betyder, at mange kvinder
får nogle år alene, efter deres mand er
død. Der kan det blive svært at få økonomien til at køre rundt med en deltidspension,” fortæller Tomas Frydenberg
og understreger, at det vigtigste er, at
man finder en løsning, der passer til en
selv og ens familie.

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl

Få Danmarks
bedste
studiekonto
Når du er medlem af Radiograf Rådet, kan du få en
studiekonto hos Lån & Spar. Med 3 % på kontoen
kan du faktisk få penge ud af at have penge i banken
– og hvis du skal bruge en kassekredit på op til
50.000 kr., er Lån & Spar blandt de billigste.
Der er meget mere. Se alle dine fordele på
studiekonto.dk. Ellers send en mail til
radiografbank@lsb.dk eller ring
på 3378 1987 og book et møde.

på din

lønkonto

Studiekonto – ganske kort
Du får 3 % i rente på de første 20.000 kr.
– derefter 0,00 %
Vælg en kassekredit på op til 50.000 kr.
Du betaler kun 5 % i rente
Visa/Dankort og MasterCard
– med samme pinkode
StudieOpsparing – som giver 0,05 % i rente
Gebyrfri hverdag
Behold dine fordele i op til 3 år efter endt studie
Søg nemt og hurtigt via mobilen.
Download app’en Zapp og søg om en studiekonto.

For at få Danmarks bedste studiekonto, skal du samle hele din privatøkonomi hos Lån & Spar
og være medlem af Radiograf Rådet. Du får 3 % i rente på de første 20.000 kr. – derefter 0,00%.
Du får studiekontoen på baggrund af en almindelig kreditvurdering. Du kan have studiekontoen
i op til 3 år efter endt uddannelse. Hvis du bruger hele din kassekredit på 50.000 kr., vil det koste
dig 625 kr. i omkostninger efter tre måneder. Stiftelsesomkostninger 0 kr., debitorrente (var.)
5,09 %, ÅOP 5,09%. Efter tre måneder skylder du 50.625 kr. Kreditten er gældende indtil videre
og uden faste afdrag. Alle rentesatser er variable og gældende 9. maj 2019.

CT-SCANNING
AFSLØRER
MUMIE MED
ONDT I RYGGEN
CT-undersøgelser af en
mongolsk mumie, som har
kunnet ses i særudstillingen på Moesgaard Museum
På Djengis Khans stepper
– Mongoliets nomader – en
udstilling, som nu kan ses
på Nationalmuseet, viser, at
krigeren har siddet til hest
det meste af sit liv, og nok
har haft både ondt i lænden
og tandpine.

Slidte bruskskiver
i ryggen i forhold
til alderen, og spor
efter paradentose
eller en anden
tandsygdom. Den mongolske krigermumie, som Moesgaard Museum (MOMU)
fik scannet på Aarhus Universitets
Institut for Retsmedicin sidste efterår,
har sandsynligvis haft ondt i lænden
og har derudover måttet døje med et
elendigt tandsæt i den sidste del af
livet. På de 6 tilbageværende tænder er
tandkronerne slidte, hvilket kan skyldes
grov kost gennem livet, eller at krigeren måske har brugt tænderne som
”redskab” ved blandt andet skindforarbejdning. Han har desuden lidt af en
tandsygdom, en slags paradentose, og
har mistet flere af sine tænder i en ung
alder. I højre underkæbe ses det tydeligt, at knoglen er helet efter tidligt tab
af tænder.
Det er i hvert fald en del af konklusionerne på de scanninger, som radiograf
Christina Carøe Ejlskov Pedersen udførte og beskrev på det mumificerede
lig af en mongolsk kriger fra 1300-tallet.
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Mumien er særdeles velbevaret med hud
og hår, sener, muskler, indre organer og
skelet. Og scanningen har fastslået, at
der er tale om en mand, skriver MOMU i
deres pressemateriale.
Rytterkrigeren har været ca. 1,60 meter
høj, og brugte det, der svarer til en størrelse 35 i sko. Undersøgelserne af skelettet viser, at manden har været sund og
rask, og der er ikke tegn på brud eller
spor efter tidligere brud. Han skønnes
at være død i en alder af ca. 30 år (25-40
år). Men dødsårsagen afslører scanningen altså ikke.

ET LIV PÅ HESTERYG
Til gengæld kan Christina ud fra billederne se, at han sandsynligvis har haft
smerter i lænden, da han døde. CT beskrivelsen af hans rygsøjle viser kraftige
degenerative forandringer anteriort
corpus vertebrae ved lumbal hvirvlerne,
her ses også osteofytter. I lumbalen ses
også schmorlske impressioner.

Skanningen af en ældre herre.

Lejring af den gamle kriger.

Bruskskivernes deformitet og perforering kan skyldes, at han har tilbragt en
stor del af sit liv på hesteryg. Sliddet
er overraskende stort i betragtning af
hans alder, sammenlignet med det slid
man vil se hos en nulevende på samme
alder
Mumien fra Mongoliet døde med støvlerne på – eller blev i hvert fald begravet
sådan. Hans ridestøvler er meget velbevarede, ligesom hans hårpragt med
de særlige hårtvindinger - de fletninger

Billedbearbejdelsen af
skellettet.

der er flettet bag hvert øre og foldet i
en rund bue – et særligt kendetegn ved
kriger fra Djengis Kahns tid.
”Resultaterne af scanningen har givet
os detaljerede oplysninger om rytterkrigeren, men desværre ikke en dødsårsag. Til gengæld bliver vi lidt klogere
på de livsvilkår han har levet under og
hvornår han levede. Det er altid spændende at kunne afdække informationer
om livet bag de døde” siger udstillingsleder Pauline Asingh fra MOMU.

Forberedelse af patienten.
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3 x 6 GODE RÅD
TIL HÅNDTERING
AF KRÆNKELSER
Det kan være svært for både
mobbeofre, kolleger/medarbejderrepræsentanter og ledelser at håndtere krænkelser
på arbejdspladsen

En af Danmarks førende mobbeeksperter, Eva Gemzøe Mikkelsen, har derfor
overfor A4 Arbejdsmiljø givet råd til,
hvordan hver enkelt gruppe kan håndtere mobning og krænkelser på jobbet.
Medarbejdere, ledelse og arbejdsmiljøorganisation spiller alle en stor rolle,
lyder det.

Rådene er selvfølgelig ikke udtømmende,
men kan ses som en guideline til hvordan
det kan håndteres. Det er altid gældende,
at den største succesrate opstår ved en så
tidlig indgriben som muligt.
Kører tingene helt af sporet, så bør en af de
tre parter henvende sig til Radiograf Rådet.

Råd til de mobbede

4

1
Tag dig selv og din oplevelse af situationen
alvorligt og reagér på den. Undersøg om din arbejdsplads har en politik for krænkende handlinger eller mobning, og hvem du så skal kontakte,
hvis du oplever dig mobbet.

2

Er den du føler dig mobbet af mon klar over,
at du oplever vedkommendes handlinger som
mobning? Er du i tvivl og har mod på det – så tal
med ham/hende om din oplevelse. Pas på med
at bruge ordet mobning i samtalen – sig f.eks. at
du bliver vred, ked af det eller såret, når vedkommende gør sådan og sådan.

3
Søg hjælp og støtte hos en person, du stoler
på – f.eks. en kollega, en medarbejderrepræsentant eller en leder. Bed dem om at hjælpe dig
med at løse situationen. Overvej at bede om at
få samtaler med en autoriseret psykolog, som
du også kan drøfte situationen med.
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Hvis din arbejdsplads gør en indsats for at
løse situationen, så deltag konstruktivt i indsatsen, så længe du oplever den som ordentlig og
professionel. Hold hovedet koldt og undgå at
handle på en måde, som kan optrappe situationen, f.eks. ved at bagtale eller kritisere mobberen eller andre offentligt, f.eks. i mails eller på
sociale medier.

5
Gør gode ting for dig selv, når du ikke er på
arbejde. Gå eller løb en tur, spis god mad, vær
sammen med familie og venner. Undgå så vidt
muligt at ty til alkohol eller andre stimulanser.

6

Oplever du, at din arbejdsplads eller ledelsen
ikke tager situationen alvorligt, eller måske skyder
skylden på dig, overvej da kraftigt om du ikke skal
søge et andet arbejde. Som en mobbet sagde: På
min nye arbejdsplads elsker de mig for alt det, de
ikke kunne lide på min gamle arbejdsplads.

Råd til kolleger og medarbejderrepræsentanter

4

1
Vær ikke passiv - gør noget hvis du er vidne
til krænkende handlinger eller mobning. Er du
passiv i de situationer, bidrager du til at handlingerne fortsætter. Er du bekymret for at gribe aktivt ind i selve situationen, kan du tale med den
mobbede bagefter og tilbyde din hjælp. Du kan
også gå til en medarbejderrepræsentant eller
din leder og fortælle, hvad du har observeret.

2

Tag det alvorligt hvis en kollega fortæller
dig, at han/hun føler sig mobbet. Giv dig tid
til at lytte til kollegaen. Det er afgørende, at du
ikke stiller dig til dommer over, hvad han/hun
oplever.

3

Undersøg om jeres arbejdsplads har en politik for håndtering af krænkende handlinger eller
mobning. En politik vil beskrive hvad din kollega
og du selv kan gøre i den konkrete situation.
Ofte vil man kunne henvende sig til en medarbejderrepræsentant, en leder eller måske HR.

5
Støt din kollega undervejs i forløbet - f.eks.
ved at lytte, hvis hun eller han har brug for at
tale om sine oplevelser og bekymringer for
hvad, der vil ske. Ved at lytte og give råd kan du
hjælpe din kollega til at overskue situationen og
ikke handle overilet.

6

Undersøg hvad din kollega hidtil har gjort for
at håndtere problemet. Har hun/han talt med
mobberen? Er andre informeret? Prøv at finde ud
af hvad hun eller han har brug, at du gør.

Vær opmærksom på hvad du selv siger eller
gør, så du ikke optrapper situationen. Det kan
f.eks. ske, hvis du bagtaler personer, som er
involverede i sagen eller på anden måde kommenterer situationen på sociale medier.

Råd til ledelse og arbejdsmiljøorganisation

1
2

4
Tag alle henvendelser om mobning og konflikter alvorligt. Sådanne problemer kan ikke ties
væk eller fejes under gulvtæppet. Manglende
handling signalerer, at mobning er OK.

Konsulter arbejdspladsens politik for krænkende handlinger, hvis I har én. Denne beskriver
forhåbentligt jeres respektive roller og ansvar.
Hvis dette ikke er på plads, skal I have afklaret,
hvem der skal tage sig af sagen, og om disse
personer har de rette kompetencer til at håndtere en sag om mobning.

3
Sørg for at I har adgang til sparring – f.eks.
hos lederkolleger, overordnede eller HR. Især
nærmeste leder har ofte brug for sparring ift.
vedkommendes håndtering af sagen.

Sørg for at undersøge problemet nærmere.
Det gøres bedst i samtaler eller interviews med de
involverede parter og måske også deres nærmeste kolleger. Samtalerne vil sandsynligvis pege på
hvad du/I skal gøre, for at løse problemet.

5
Følg op, følg op, følg op! Ved at følge op er
du/I på forkant, hvis et problem, I troede var
løst, pludselig dukker op igen. Det sidste er ikke
ualmindeligt.

6

Føler I jer ikke klædt på til at håndtere en sag
om mobning, bør I kontakte en erhvervspsykolog eller en arbejdsmiljørådgiver med ekspertise
indenfor mobning. Vær opmærksom på, at sager
om krænkende handlinger og mobning kan kræve
en længerevarende indsats. Prioritér derfor altid
tilstrækkeligt med ressourcer til indsatsen.
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F O K U S PÅ
Radiograf Rådet har oplevet en stigning af
medlemmer, der bliver fysisk udfordret af arbejdet i mammografien, hvor specielt screeningsopgaven giver problemer. Vi vil derfor
prøve at rette fokus henimod denne opgave,
så forholdene kan blive forbedret.

Vi har haft en skulderskade gennem arbejdsskadesystemet,
men desværre, så mener de ikke ”belastningens karakter”
gør, at den kan anerkendes som en erhvervsskade. Men det
betyder jo ikke, at der ikke skal påvirkes. Spørgsmålet er bare,
hvordan vi bedst påvirker omgivelserne til at forbedre arbejdsforholdene, således at vi fremover undgår at vores (og andres)
medlemmer bliver syge af at gå på arbejde.

Af Michael Dreyer

Hidtil har det været med individuelle anmeldelser af arbejdsskader, men i dette efterår vil vi gerne prøve at koordinere en
samlet indsats på området. Og da det primært er screeningsdelen af mammografi, der er problematisk, så har vi indledt et
samarbejde med FOA (Fag og Arbejde, der organiserer, blandt
mange andre, betjeningspersonalet til mammografiscreening,
som er uddannede SOSU-assistenter). Vi prøver således at påvirke på flere fronter.

”Da jeg havde været i afdelingen nogle måneder kunne jeg
mærke at det begyndte at stramme i den ene skulder. Da jeg
nævnte det blandt kollegerne, fik jeg at vide, at det var et
vilkår, som de stort set alle levede med i større eller mindre
grad”. Sådan udsagn har jeg hørt nogle gange efterhånden.
Og sådan skal det i Radiograf Rådets optik jo slet ikke være.
En af vores hovedteser, som også har været frembragt på de
seneste mange kongresser, er, at vores medlemmer ikke skal
blive syge af at gå på arbejde.
Meldingerne, sammenholdt med besøg på nogle klinikker,
har derfor fået nogle alarmklokker til at ringe. Der er tilsyneladende noget der ikke stemmer med arbejdsmiljøet – der er
under alle omstændigheder som minimum et område, der skal
afdækkes.

AES
Nu vil den kvikke læser jo tænke, at hvis man kommer til skade
af sit arbejdet, så har man en arbejdsskade. Og samme kvikke
læser ved så også i samme åndedrag, at sådan hænger verden
ikke sammen. Det betyder dog ikke at vi anser det for umuligt
at rykke på området.

FOREBYGGELSE
I den henseende er der flere strenge at spille på, og én af dem
hedder forebyggelse. Hvordan forebygges skaderne? Der er
selvfølgelig nogle arbejdsgange, som kan udføres mere eller
mindre hensigtsmæssigt. Og vi hører fra folkene ude i afdelingerne at en oplæring fra dag 1, med fokus på de anatomisk
korrekte bevægelser i forbindelse med undersøgelserne,
kunne være til god gavn.
Radiograf Kurser vil sidst på året afholde en temadag i ergonomi for ansatte i mammografien, som vi håber, vil gøre god
gavn, og som de der deltager, vil dele ud af viden fra. Det vil I
høre mere om.
Men der er andre faktorer end ergonomien, der gør sig gældende som en belastning. En anden faktor er selvfølgelig
hyppigheden eller frekvensen af undersøgelser. Her er de

E U RO PE A N G U I D E LI N E S : 3 .10 S TA F F I N G LE V E L S A N D WO R K I N G PR AC TI C E S
Radiographic staffing levels are
expected to reflect the workload.
Working practices should not place
undue pressure on the individual
radiographer which may adversely effect quality.
Experience and research in the UK and
the Netherlands have led to recommended staffing levels for breast screening. When inviting the women, it is
important to take into account their
expected participation rate. With 3

14 | RADIOGRAFEN | SEPTEMBER 2019

radiographers working together 10-12
women per hour can be examined.
Each radiographer should be able to
perform approximately 22 good quality
sets of mammograms during a sixhour screening day. One may choose
to work with two or three radiographers, with or without involving an
administrative worker as receptionist.
Adjustment needs to be made for women with special needs who may take
longer to examine.

The minimum requirement with regard
to participation for radiographers involved in a population-based breast screening program is two days per week. This
is in order to maintain and develop the
skills required to carry out optimum
mammography and to be an active and
useful member of the multidisciplinary
team. Similarly, in a diagnostic breast
care facility, for the same reasons as
stated above, radiographers should
carry out a minimum of 20 mammographic examinations per week.

europæiske guidelines dét, der kunne være en rettesnor.
Desværre, så overstiger samtlige danske klinikker, som jeg
har hørt om, disse guidelines. De europæiske guidelines
siger 3 radiografer til 12 klienter i timen til screeninger. Det
almindelige i Danmark, på offentlige hospitaler, er 10-12
klienter i timen til 2 radiografer.
Vi har også kontakt til fysioterapeuter, som vil skrive om
dette emne. Det forventer vi også, at I vil høre mere om.

RUMMETS INDRETNING
Den tredje faktor, som har betydning for jeres arbejdsmiljø,
og som måske er dér, hvor vi har en mulighed for at sætte ind,
er ved rummets indretning. Og især pladsforholdene er der
kritik af en del steder. Rummene til mammografi er nogle steder for små til at opbevare kompressionspladerne vandret, så
de er ergonomisk tilgængelige for personalet. Det betyder at
der skal rækkes ind over og vrides for at få at få fat i dem.
Rummenes størrelse også gør de daglige arbejdsgange besværlige, specielt når der skal arbejdes med kvinder i større
størrelser. Klienter, der sidder i el-kørestole, har svært ved
at manøvrere deres køretøj på så lille en plads, hvilket i kan
forårsage situationer, hvor radiograferne faktisk mere eller
mindre køres hen over fødderne eller mases op ad en væg.

FREMADRETTET
Det er således den arbejdspladsrettede indsats, som vi mener kan rykke noget.
Vi opfordrer selvfølgelig alle, som har daglige smerter opstået på grund af arbejdet til at henvende sig. Når vi sætter
undersøgelsen i gang, vil vi også henvende os til jeres tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR),
så de kan hjælpe de, der ikke skulle være hørt om indsatsen.
Vi vil ligeledes meget gerne komme ud og besøge klinikkerne, så vi får et mere fuldstændigt billede af hverdagen.
Især vil vi også gerne besøger de mammografiklinikker, hvor
man har fundet gode løsninger, så vi alle kan blive klogere.

UND E RS ØGEL SE AF OMFANGET
AF S M E RTE R I FORBINDEL SE MED
M AMM OGR A F ISCREENING
Radiograf Rådet vil gerne i dette efterår afdække
problematikken med mammografiscreening og ondt
i bevægeapparatet (skulder, arm, albue). I den forbindelse er det ret vigtigt at vi ved hvem og hvor mange
I er i mammografien. Derfor vil vi gerne appellere til at
I svarer på den undersøgelse, som vi laver i efteråret
– vi har ingen fast dato, men det bliver sandsynligvis i
november.
Vi har registreret de fleste af jer. Dog er der et problem
med at registrere radiografer, som arbejde med mammografi i privat regi. Er DU én af dem, så må du meget
gerne skrive til michael@radiograf.dk.
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En radiolog med passion
for radiografernes kvalitet
går på pension
Overlæge Trine Torfing, Radiologisk afdeling, Odense Universitetets Hospital har valgt at gå på
pension den 29. august 2019.
Af Claus Brix, fagchef

TRINE TORFING HAR gennem årene ydet en stor indsats
for radiologien og udviklingen af denne, men har også
ydet en stor indsats for radiografernes muligheder for udvikling og styrkelsen af specielt det ortopædiske speciale.
TRINE TORFING HAR indgået i samarbejdet om etablering og udvikling af uddannelserne til beskrivende
radiograf og master i medicinsk billeddiagnostik (MMB),
hvor hun var en central aktør i skrivearbejdet såvel som i,
uddannelsesplanlæg, koordination og undervisningen på
begge uddannelser.
SÆRLIGT HENDES ENGAGEMENT i uddannelse til beskrivende radiograf gjorde, at der i Odense blev etableret en
uddannelse med et højt fagligt niveau, og hun var her en
af de centrale undervisere på de første hold.
GENNEM SIT ARBEJDE med specialet var hun med til at
udvikle de retningslinjer for projektioner på OUH, der
senere blev kendt som ”knoglebogen”, sammen med udviklingen af en APP - til glæde for radiografer nationalt.
HUN VAR MED til at udvikle Radiograf Kursers succeskursus ”Ortopædi i det perifere skelet”, som siden 2014 er
blevet afviklet op til 2 x årligt, og nu kører for 12 gang.
Hver gang fyldt op og med venteliste.
TRINE TORFING INDGÅR som medunderviser på dette
kursus, hvor hendes ildsjæl og interesse for specialet
smitter af på deltagerne. Knap 10% af alle danske radiografer har dag været igennem dette kursus, som gør
dem i stand til at vurdere deres egne billeder op imod de
kriterier, som kræves af aftagerne.
I RADIOGRAF RÅDET kender vi Trine som en ildsjæl for
radiologien og som en positiv og konstruktiv støtte til
vores profession – både i klinikken og i forskningen. Vi
takker for mange års godt samarbejde, og er taknemlige
for at hun fortsat indgår i Radiograf Kursers portefølje af
kurser i ortopædi.
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FOR RADIOLOGER OG ULTRALYDSRADIOGRAFER:

DUDS EFTERÅRSMØDE 2019
DUDS eftersårsmøde afholdes på Vejle Sygehus fredag den 25. oktober kl. 13.30-16.00.
Lokale: Auditoriet ”Bjerget”. Sandwich fra kl. 12.30 - 13.30.
12.30 – 13.30:

Sandwich og velkomst

13.30 – 13.45:

Pia Iben Peitersen “Simulation i ultralyd – hvordan skal vi uddanne I fremtiden?”

13.45 – 14.00: 	Sofie Bech Andersen “Super-resolution ultrasound imaging of rat kidneys before
and after ischemia-reperfusion events”
14.00 – 14.15:

Karl Erik Stovgaard ”Overraskende fund”

14.15 – 14.45:

Eftermiddagskaffe og netværk

14.45 – 15.00:

Andreas Hjelm Brandt ”Vector Flow Imaging og Carotisstenose”

15.15 – 15.30:

Tobias Todsen ”Transoral ultralydsvejledt punktur af peritonsilær absces”

15.30 – 15.45:

Martina Loft ” Elastografi af rectum tumorer”

15.45:

Tak for i dag

ARRANGEMENTET ER GRATIS
TILMELDING:
Malene.Roland.Vils.Pedersen@rsyd.dk
Flere oplysninger:
Claus Brix, fagchef, Radiograf Rådet

Dansk
Ultralyddiagnostisk
Selskab

Bauta Forsikring er et forsikringsfællesskab
for udvalgte faggrupper, blandt andre
radiografer. Vi er ejet af vores medlemmer
med alle de fordele, der følger med.
Vores mål er at sikre dig den lavest mulige
pris og den højest mulige erstatning.
Tjener vi for meget på en forsikring, kommer
det også dig til gode, enten ved at vi sænker
priserne eller forbedrer dine forsikringer.
Derudover belønner vi dig årligt med en rabat
på dine forsikringer, når du har været
medlem i tre år.

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

Hvis du kan se meningen, så se, hvordan du
bliver medlem.
Gå ind på bauta.dk/blivmedlem eller ring
til os på 33 95 76 81.

Bauta Forsikring
– en del af LB Forsikring A/S,
CVR-nr. 16 50 08 36,
Farvergade 17, 1463 København K
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Dansk Radiologisk Selskab Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin samt Radiograf Rådet

BILLEDDIAGNOSTISK ÅRSMØDE
29-31. JANUAR 2020
Aarhus Congress Center

For Radiografer og Radiografstuderende vil der være mulighed for at deltage på enkeltdage til særlig pris (program annonceres senere på https://2020.drs-aarsmoede.dk/ og vil delvis være sammen med DRS.)

29 JAN UAR
(sammen med Dansk
Radiologisk Selskab)
SESSION 1:
Dual Energy CT
SESSION 2:
Dual Energy CT

30 JAN UAR

31 JAN UAR

SESSION 1:
Radiologisk patient i fokus

SESSION 1:
Fremtidens sundhedsvæsen

SESSION 2:
Radiografens fremtid herunder AI
og ny teknologis indflydelse

SESSION 2:
Radiologisk ledelse i en sparerunde

SESSION 3:
Innovation

SESSION 3:
Dual Energy CT

SESSION 3:
Hvad er snitfladen mellem patient
inddragelse og ansvarlighed?

SESSION 4
”Pimp dit projekt”
Radiografisk forskning i Danmark

CALL FOR ABSTRACTS
NB! Deadline for at indsende abstrakts er den 30. september 2019
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

18 | RADIOGRAFEN | SEPTEMBER 2019

STU DIE

S DEN
UDVEKSLING?

RADIOGRAFIENS DAG!
Endnu et år er gået. Den 8. november er det

Så ansøg studiefonden
om penge!

igen radiografiens dag!
Det plejer RSD at fejre og gøre opmærksom

Hey du

på ved at være ude og dele bolsjer og flyers
ud sammen med nogle medstuderende.

Skal du på udveksling?

Hvis du kunne tænke dig at fejre denne

Så kan du søge studiefonden om
penge!

dag sammen med os, kan du skrive til

Studiefonden uddeler fire gange
årligt - d. 1. januar, 1 april, 1 juli og
d. 1. oktober. Ansøgere til Studiefonden skal minimum have været medlem af Radiograf Rådet i ½ år på
ansøgningstidspunktet.

rad.stud.dk@gmail.com og du vil få
mere info fra din lokale repræsentant i RSD!
OBS! Mad er inkluderet.
Vi glæder os!

Er du interesseret kan
du læse mere på Radiograf.dk under
”studerende”.

VELKOMMEN TIL JER
NYE STUDERENDE!
Kære ny radiograf studerende. Velkommen
til uddannelsen!
Vi glæder os til at møde dig og dine holdkammerater.
Vi er glade for at du vil være med på radiografiens rejse.
Igen – velkommen til.

vel kom men

ÅBENT BESTYRELSESMØDE
Vi minder lige om, at der er åbent bestyrelsesmøde den
11. oktober 2019 på Radiograf rådets kontor, H.C. Ørsteds Vej 70 2 tv, 1879 Frederiksberg C, klokken 13:3014:30. Du er inviteret, så kom gerne og mød os!
Her bliver der gennemgået:
-RSD’s aktiviteter i det forgangne år
-Økonomi
-Spørgsmål fra medlemmer.

Kom
glad
!
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KURSER OG KONFERENCER
Dato

Seneste
tilmelding

Tema

Sted

Arrangør

Information
og tilmelding

Pris

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

3-5/10 2019

se link

ESMRMB 36th scientific
meeting

Rotterdam/NL

ESMRMB

www.esmrmb.org

se link

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

22-23/10 og
6/11 2019

7/10 2019

Farmakologi del I+II

Frederiksberg

Radiograf Kurser

www.radiografkurser.dk

kr. 3990 (5990 ikke
medlemmer)

Beskrivende Radiografer

Hvidovre

Beskrivende Radiografer

link?

?

25/10 2019

25/10 2019

se link

Ultralyd DUDS
efterårsmøde

Vejle

DUDS

duds.dk

gratis
tilmelding nødvendig

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

Ortopædisk Radiografi
– perifere skelet

Odense

Radiograf Kurser

www.RadiografKurser.dk

3695 kr (5495 kr
ikke medlemmer)

13-14/11 2019

19-20/11 2019

først til mølle

Strålebeskyttelse

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

NOK 4700

19-21/11 2019

se link

Week of Health
and Innovation

Odense

WHINN

www.whinn.dk

se link

3/12 2019

3/11 2019
begrænsede
pladser

Mammografi

København

Radiograf Kurser

www.radiografkurser.dk

se link

2-6/12 2019

se link

Intensive English Course
for Radiographers

Malta

EAEHP/Radiograf Kurser

www.radiografkurser.dk

Euro 800 (euro 500
studerende)

www.radiografkurser.dk

på vej

2020
29-31/1 2020

på vej

2-3/3 2020

Billeddiagnostisk Årsmøde

Århus

Radiograf Rådet/Dansk
Radiologisk Selskab

Ortopædisk Radiografi det perifere skelet

Odense

Radiograf Kurser

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
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TEMADAG

Flere o
www.ra plysninger:
diografk
urser.dk

INTERVENTION
31. OKTOBER 2019 • KL 8.30-16.00

RADIOGRAF RÅDET, H.C. ØRSTEDSVEJ 70 2. TV. 1879 FREDERIKSBERG
Målgruppe: Radiografer og Sygeplejersker der arbejder med
interventionsspecialet
Programmet er blandt andet teknik - hvad vi kan forvente i fremtiden,
samt sedation af patienten med Probofol (NAPS), som måske kunne
udføres af interventionspersonalet.
UNDERVISER:
Pris:
Karen Søndergaard,
kr. 650 (medlemmer af RadiografRådet, DBio eller DSR) Medical Imaging Specialist,
kr. 950 (ikke medlemmer)
Tromp Medical.

Se hele programmet på www.radiografkurser.dk

Mette Asbjørn Olesen,
Afdelingssygeplejerske
Kirurgisk ambulatorium og
endoskopi – Rigshospitalet

FARMAKOLOGI
I professionen møder Radiografen mange stoffer, og

Kurset indeholder en prøve svarende til niveauet.

ændringer i undersøgelses og behandlingsdelen stiller

MÅLGRUPPE:

store krav til at holde sin viden ajour. Der er kommet

Sundhedspersonale på diagnostik- og stråleterapiafdelinger

mange nye stoffer til ligesom der er øget fokus på

uddannet før 2017

de juridiske regler som radiografen er underlagt når

TID:

patientens sikkerhed skal vægtes.

22.-23. oktober og 6. november

Radiografuddannelsen har øget undervisningen i farmakologi betragteligt fra efteråret 2018 for at imødekomme udviklingen men har du fulgt med udviklingen?
Radiograf Rådet tilbyder nu et kursus i farmakologi

(seneste tilmelding 7. oktober 2019)

STED:
Radiograf Rådet, H.C. Ørstedsvej 70, 2.sal,
1879 Frederiksberg C

PRIS:
Kr. 3.990 (medlemmer af forhandlingsberettiget organisation)

som ækvivalerer studieordningen i den nye radiogra-

kr. 5.990 (ikke organiserede) bemærk pris sænket med 25% i

fuddannelse. Kurset omfatter 3 dages undervisning i

forhold til tidligere

København med mellemliggende studieperiode.

Se programmet på www.radiografkurser.dk
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ANNONCEBETINGELSER OG PRISER FOR 2020
LEVERING AF MATERIALE

OPSÆTNING

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

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

Annoncer skal overholde bladets annonceformat og mærkes med korrekt formatbetegenelse.

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

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

Kræver det indsendte materiale yderligere
opsætning for at kunne indgå i radiografens design, vil der automatisk blive pålagt
et opsætningsgebyr på 500 kr.

DEADLINE

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

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

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

BETALING
Alle priser er i DKK og oplyses eks. moms

ANNONCEPRISER
Kommercielle

1/1 side –kant

1/1 side

1/2 side -tvær

1/2 side -høj

1/3 side

1/4 side

Pris eks. moms

8.806 kr.

8.806 kr.

4.403 kr.

4.403 kr.

2.935 kr.

ikke mulig

1/1 side –kant

1/1 side

1/2 side -tvær

1/2 side -høj

1/3 side

1/4 side

12.822 kr.

12.822 kr.

6.411 kr.

6.411 kr.

4.274 kr.

3.206 kr.

Stilling
Pris eks. moms

500 kr. pris
eks. moms

Opsætning af materiale

Annoncepriser
5.500 kr. pris
eks. moms

Hjemmeside, alene

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

8.806 kr.

1/1 side til kant
Format 210x297 mm

4.403 kr.

1/2 - tværformat
Format 186 ,6x132 mm

4.403 kr.

2.935 kr.

1/2 - højformat
Format 93,3x264,3 mm

1/3 side
Format 186,6x88 mm

Radiografen
Årgang 48

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

STILLINGSANNONCER

KOMMERCIELLE ANNONCER
8.806 kr.

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

12.822 kr.

6.411 kr.

6.411 kr.

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

1/2 - højformat
Format 93,3x264,3 mm

1/2 - tværformat
Format 186 ,6x132 mm

2.935 kr.

3.206 kr.

1/3 side
Format 186,6x88 mm

1/4 side
Format 132x93,3 mm

UDGIVELSESÅR 2020
1 (feb)

2 (mar)

3 (april)

4 (maj)

5 (juni)

6 (aug)

7 (sep)

8 (okt)

9 (nov)

10 (dec)

Deadline for indlevering
til redaktionen

31/1

28/2

30/3

30/4

29/5

31/7

30/082019

31/8

30/10

27/11

Husstandsomdeling fra

21/2

21/3

17/4

21/5

22/6

21/8

20/09

24/10

22/11

20/12
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Uddannelses- og
karrieresamtaler
for radiografer i
job eller studerende
med 3 mdr. tilbage
– også for dig der tænker på Beskrivende
Radiograf eller Kandidatuddannelse og
jobmulighederne bagefter.

Er du radiograf eller radiografstuderende med 3
måneder eller mindre tilbage og medlem af både
DSA og Radiograf Rådet, kan du booke en uddannelses- eller karrieresamtale. Tilbuddet er skræddersyet til dig, der er radiograf, og udbydes i
samarbejde mellem Radiograf Rådet og DSA. Her
får du professionel sparring i forhold til karriereafklaring, uddannelse eller jobsøgning.
En karrieresamtale giver dig individuel sparring,

Vejle d. 19. August 2019

Søger radiograf-konsulent
Privathospitalet Mølholm ønsker at styrke det billeddiagnostiske område og søger derfor en erfaren radiograf, som både
kan håndtere CT, mammografier og røntgen.
Du skal kunne varetage behandling af patienter dels ved
selvstændigt arbejde, men samtidig i tæt samarbejde med
sygeplejersker, radiologer og speciallæger. Du får ansvaret
for at udføre mange forskellige slags undersøgelser – både
almindelige røntgenundersøgelser af eksempelvis knogler og
hjerte, men også mere komplekse behandlinger, såsom CTundersøgelse af hjertet.

Din profil
•	Du er erfaren og har autorisation som radiograf
•	Du er god til at samarbejde i et tværfagligt miljø og har
evne til at koordinere og tage beslutninger
•	Du trives i et fleksibelt miljø med en uformel omgangstone
og er god til at tilpasse dig små og store forandringer
•	Du er positiv og bidrager til et godt arbejdsmiljø, der giver
arbejdsglæde og overskud
•	Du har lyst til at arbejde et sted, hvor udvikling og kvalitet
er i højsædet
•	Du kan bevare overblikket i travle situationer

og kan hjælpe dig, hvis du skal søge nyt job, overvejer en efter- eller videreuddannelse eller ønsker
en mere overordnet sparring på, hvilken retning
dit arbejdsliv skal tage.
Du kan frit booke en samtale om enten karriereafklaring, jobsøgning eller uddannelse.

Vi tilbyder en unik mulighed for at kunne medvirke til at udvikle
det billeddiagnostiske område, og har du interessen og den
rigtige profil, er der mulighed for at stå for den daglige koordinering og ledelse af områderne i samarbejde med driftschefen.
Arbejdet foregår primært på hospitalet i Vejle, men eventuelt kombineres med offentligt arbejde andetsteds. Arbejdsopgaver på hospitalet i Aarhus kan forekomme. Forventet
timeantal er 25-37 timer per uge. Løn og ansættelsesvilkår
fastsættes efter nærmere aftale.

Ansøgningsfrist og kontaktperson
S E M E R E PÅ
www.dsa.dk/Karriereunivers/Karrieretilbud/

Ansøgningsfrist er fredag den 13. september 2019. Tiltrædelse
ønskes snarest muligt.
Ved yderligere spørgsmål kontakt driftschef Lis Mikkelsen
(20614211, lmi@molholm.dk) eller salgs- og udviklingsdirektør
Per Faurschou Jessen (40508909, pfj@molholm.dk).

Om Privathospitalet Mølholm
Privathospitalet Mølholm har eksisteret i mere end 25 år og
fungerer i dag som et partnerselskab, hvor 35 forskellige klinikejere er medejere af hospitalet, og hver især driver deres
speciale. Privathospitalet har lokaler i Vejle og Aarhus og
kunderne består af forsikringspatienter, offentligt henviste
patienter og privatbetalere. Vores mål er at give patienterne
den bedst mulige undersøgelse og behandling i et trygt forløb. Læs mere om hospitalet på www.molholm.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:

Region Syddanmark:

FORMAND

REGIONSFORMAND

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

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

NÆSTFORMAND

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

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

Lederne:

Region Midtjylland:

LEDELSESREPRÆSENTANT

REGIONSFORMAND

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

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

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

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

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

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

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

RSD’s (Studerendes) repræsentant:
FORMAND FOR RSD

FAGCHEF

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

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

Radiograf Rådets Kontor:

SEKRETÆR

FAGLIGE KONSULENTER

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

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

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

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

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