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DEPLACERING AF MAMMAE:
EN SIMPEL METODE TIL
AT REDUCERE DOSIS VED
HJERTE CT
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TJEK PÅ ERGONOMIEN
Med en stigning af antallet af skader
i arme, nakke og skuldre er radiografi
måske ved at skulle betegnes som et
udsat erhverv. Eller er det? Et kursus i
ergonomi for radiografer i mammografiafdelinger gav både oplagt og overraskende lærdom.
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I forbindelse med Radiograf Rådets
regionsbestyrelsesseminar i september
udtrykte bestyrelserne ønske om, at der
med jævne mellemrum – i omegnen af
hvert ½ år – udkom et nyhedsbrev omkring det politiske arbejde i Radiograf
Rådet. Nyhedsbrevet er blevet konverteret til artikler i Radiografen, og her er
status på 2019.
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FORMANDEN HAR

ORDET
BOOST DIT
FAGLIGE SELVVÆRD
1.000 sygeplejersker. Ordene ligger
åbenbart så godt i
munden på politikerne, at de ikke vil ændre dem – skønt
de godt ved bedre. Jeg bliver en smule
træt af at høre om det igen og igen. Vi
har fortalt dem, at der er andre faggrupper. Både vi og andre faggrupper
har talt højt og skrevet om det. 1.000
sundhedspersoner lyder altså bedre i
mine ører og er langt mere realistisk –
desværre bare knap så populistisk!
Men den slags petitesser skal ikke
kunne holde os nede. Dem om det –
hvis de bedre kan kapere en helt enkel
virkelighed, så er det fint nok med mig.
Vi ved godt at sandheden om manglen
i sundhedsvæsenet er mere kompleks
end som så.
Min opfordring til radiograferne i 2020
vil være at vi i fællesskab booster vores
eget selvværd. Ræk hånden op når
nogen spørger, vis at vi kan rigtig meget af det, der er brug for, og at vi ikke
lader os træde under fode af forsimplede floskler.
Så når jeg fremover rækker hånden
op i forsamlinger for at give mit besyv
med iblandt beslutningstagere og meningsdannere, vil jeg sige: ”Jeg hedder
Charlotte, og jeg er radiograf”. Hvis
altså nogen skulle være i tvivl. Og jeg vil
opfordre jer til at gøre det samme. Ikke
mindst, hvis det handler om områder,
der ligger inden for vores kompetencer.

Og lad os kigge lidt indad og få sat
selvværdet i relation til dagligdagen.
Har vi nogle gange nedprioriteret en
opgave med mere eller mindre kreativ
argumentation, fordi det ikke lige var
en af de supersjove opgaver? Jeg kan
da huske et eksempel omkring vores

RÆK HÅNDEN OP
NÅR NOGEN SPØRGER,
VIS AT VI KAN RIGTIG
MEGET AF DET, DER ER
BRUG FOR, OG AT VI
IKKE LADER OS TRÆDE
UNDER FODE AF FORSIMPLEDE FLOSKLER.

arbejde på operationsgangene. Det
arbejde krævede jo, at vi forlod vores
afdeling og kolleger for at stå på kolde
operationsstuer med personale, der
havde deres eget fællesskab og vi stod
der ofte i mange timer. Det arbejde lod
vi andre faggrupper overtage og det
var og er en patientsikkerhedsmæssig fejl. Og så er eksemplet måske ikke
det bedste, fordi det i stor stil var på
grund af at der manglede radiografer.
Men det gør der ikke mere, og vi er de

bedste til det – fordi vi har kompetencerne.
Og selvom vores grundindstilling er,
at man ikke skal påtage sig nye opgaver før der er løn for det, så har
verden også forandret sig. Vi skal også
vurdere størrelsen af den nye opgave
og ligeledes sætte den i relation til,
hvilken fordel det i første omgang kan
være for patienten og dernæst for vores profession.
I 1990’erne begyndte de første radiografer at lægge venflon, og fik løntillæg for det. I dag er det en naturlig del
af vores faglighed, vi giver såmænd
også kontrasten, men ingen kan i dag
hæve løn for det.
Så lad os give det nye en chance i fornuftens tegn. Det ny kan være særopgaver i særlige sammenhænge. FAM er
en nyere konstruktion, der giver nye
udfordringer og muligheder. Hybridstuer ligeså. Vi arbejder meget mere
tværfagligt end nogensinde.
Hvis andre faggrupper reducerer os til
”knap-trykkere”, så skal vi tage afstand
fra det. Vi kan sagtens bevise vores
værd ved at udøve vores faglighed. Og
vi bliver nødt til at være strategiske
Rigtige radiografer taler vores fag op i
både ord og handling.
Glædelig jul og godt nytår.

DECEMBER 2019 | RADIOGRAFEN | 3

KORT NYT
Bedre arbejdsmiljø skal holde på seniorerne
”Et ordentligt arbejdsmiljø er en afgørende forudsætning for, at seniorerne har helbredet til at udskyde pensionen og blive længere på jobbet. Derfor ser vi særligt
frem til, at Seniortænketankens anbefaling om forsøg med
arbejdsmiljøvejledning, bliver taget i brug ude på landets
arbejdspladser”.

Læge advarer:
Mobilen ødelægger
vores evne til at
arbejde
I disse år begynder vi nu for alvor at se
tegn på, at smartphones så småt er i
gang med at ødelægge vores evne til at
arbejde.
Det mener Imran Rashid, der er læge,
foredragsholder og forfatter til flere
bøger om emnet – blandt andet bestselleren ’Sluk’ – Kunsten at overleve i en
digital verden’. Til
- Det er et langt større problem, end de
fleste mennesker er bevidste om. Brugen af sociale medier og smartphones
har skabt nogle vaner hos mange mennesker, som står i skarp kontrast til, hvad
vi tror, vi går rundt og bruger vores tid
på, siger han til A4 Arbejdsliv.
I en fortrolig spørgeskemaundersøgelse
blandt medarbejderne i en større dansk
virksomhed, som han står bag, svarer
to ud af tre medarbejdere, at de ofte
eller dagligt får notifikationer, mens de
arbejder. Hver fjerde svarer, at de ofte
eller dagligt oplever problemer med at
fokusere på arbejdet på grund af deres
smartphone.
I en anden undersøgelse blandt 59
sælgere på en større dansk virksomhed
svarer godt halvdelen, at de regelmæssigt sidder og stirrer på deres mobiltelefon uden at tænke over, hvad de l
aver. To ud af tre oplever desuden,
at deres smartphone mindsker deres
koncentrationsevne.
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Rapporten
kan findes på
fho.dk.

Sådan lyder det fra næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Ejner K. Holst på dagen, hvor regeringens Seniortænketank efter halvandets års arbejde er kommet med
sine anbefalinger. Tænketanken kommer med 20 anbefalinger til, hvordan lønmodtagere på 60-70 år får bedre muligheder for at udskyde pensionen.

Endelig ro om den betalte
frokostpause for statsansatte
Den betalte spisepause var én af tre
store knaster ved overenskomstforhandlingerne sidste år, der som bekendt endte med en aftalt præcisering af, hvem der havde ret til betalt
frokostpause. Men i efteråret opstod
der alligevel tvivl på en række statslige uddannelsesinstitutioner.
De ansattes organisationer har drøftet uenigheden med Medarbejderog Kompetencestyrelsen under skatteminister Morten Bødskov og er nu
nået frem til en endelig klarhed over
reglerne om retten til betalt spisepause. Retten gælder alle statsansatte undtagen en lille gruppe, hvor
det udtrykkeligt fremgår af overenskomsten, at der ikke gælder en ret
til betalt spisepause.

Den nye enighed får betydning for
blandt andet de ansatte på professionshøjskolen UCL, som hidtil har tilrettelagt arbejdet uden betalt spisepause. De vil fra den 1. august 2020
også få ret til en betalt spisepause
som en overenskomstsikret ret.
”Vi er tilfredse med, at vi oplever
en minister og en ny styrelse, som
oprigtigt ønsker en ny start. Dette er
langt mere end pæne ord. Det viser i
handling over for vores medlemmer
og organisationer, at man ønsker
dialogen og samarbejdet”, siger
Flemming Vinther, formand for de
statsansattes forhandlingsorganisation CFU, i en pressemeddelelse.

ULTRALYD KAN FORUDSE
HJERTEKARSYGDOM HOS
DIABETIKERE
En ultralydsscanning. Mere skal der ikke til for at påvise, om en
person med type 1-diabetes har risiko for at udvikle en hjertekarsygdom. Det viser et studie fra Steno Diabetes Center Copenhagen
ifølge Dagens Medicin. Næste skridt er at benytte viden fra ultralydsundersøgelsen til at skride ind med behandling og se, om det
forbedrer patienternes prognose, siger forskeren bag studiet.
»Studiet viser, at en ultralydsundersøgelse af hjertet – ekkokardiografi – er en velegnet metode til at se, om patienter med type 1-diabetes har risiko for at udvikle en hjertekarsygdom,« siger reservelæge på hjerteafdelingen ved Rigshospitalet Magnus T. Jensen.
Det nye studie er det første opfølgende studie på Tusind & 1 studiet.
Ekkokardiografien gør, at lægerne bliver 50 pct. bedre til at forudsige, hvilke patienter der er i risiko for hjertekarsygdomme, blodtryk, blodsukker og nyrefunktion.

Nyt initiativ fra pensionssektoren og
Klimaministeriet skal få verdens største
pengetanke ind i klimakampen
Initiativet lanceres i forbindelse med COP25 i Madrid og har fået navnet Climate Investment Coalition. Det er et samarbejde mellem Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet, Forsikring og Pension, den internationale investorsammenslutning IIGCC og organisationen World Climate.
Koalitionen bygger videre på regeringen og de danske pensionsselskabers
ambitiøse udmelding om, at sektoren vil investere mere end 350 milliarder
kroner i grøn omstilling frem mod 2030.

Kirsten
Vestergaard

Sundhedspersonale vil
have ret til at skjule
deres efternavn
Det skal være muligt for radiografer, sygeplejersker og andet sundhedspersonale at
optræde uden efternavn, mens de arbejder,
mener Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd.
Men forslaget får ikke medvind hos Danske Regioner, der mener, at det kun skal være muligt,
hvis særlige omstændigheder taler for det.
Dette til trods for, at udeladelse af efternavnet er en mulighed på flere hospitaler i dag.
- Vi mener, at sundhedspersonalet skal have
lov til at slette deres efternavn fra deres navneskilt eller fra den patientjournal, man kan
tilgå fra eksempelvis sundhed.dk, siger Peter
Stuhaug, der er næstformand for de godt
4.300 ledere i Lederforeningen.
Radiograf Rådet er enige i den betragtning.

PKA’s administrerende direktør Peter Damgaard Jensen er formand for IIGCC, der er en sammenslutning af mere end 190 europæiske investorer. Han
får derfor en central rolle i den nye koalition.
”Hvis vi som verdenssamfund skal nå i mål med den
grønne omstilling, kræver det enorme investeringer
i klimaet, og mange af de penge bliver nødt til at
komme fra den private sektor. Den danske pensionssektor er gået forrest med vores tilsagn om
grønne investeringer for 350 mia. kr. frem
mod 2030. Det kan vi bruge som løftestang
til at få mobiliseret endnu større beløb
fra nogle af verdens største investorer,” siger Peter Damgaard Jensen.

RADIOGRAF RÅDET ØNSKER
ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET
LYKKEBRINGENDE NYTÅR.
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Et indblik i
Radiograf Rådets
nye hjemmeside
Radiograf Rådets hjemmeside har længe ikke været tidssvarende, hverken i opbygning eller teknologi (software). Der har været brug for fornyelse og oprydning i indholdet og brug af indholdet.
Af Troels Jeppesen

Radiograf Rådets kongres besluttede i 2017 at hjemmesiden skulle
fornyes og Hovedbestyrelsen besluttede i 2018, at der skulle afsættes økonomi til udarbejdelsen af en ny hjemmeside (frem for opdatering af den eksisterende).
Radiograf Rådets regionsbestyrelsesseminar har ligeledes bekræftet ønsket om en ny og tidssvarende hjemmeside.

NUVÆRENDE HJEMMESIDE:
Den nuværende hjemmeside er typo3 baseret og udviklet i 2009.
Sitet har ikke været udviklet synderligt siden oprettelsen, men har
alene fået tilført indhold i eksisterende strukturer.
Det er den oprindelige version af typo3 – der er sket meget siden.
Siden blev oprindeligt leveret med skavanker, og Radiograf Rådet
var hurtig til at skifte samarbejdspartner da det blev klart. Det ændrede dog ikke ved, at fejlene ikke kunne udbedres tilfredsstillende.

NY HJEMMESIDE:
Radiograf Rådet vil på det nye site fortsat benytte systemet typo3 til
drift af hjemmesiden. Valget er umiddelbart oplagt, da redaktørerne
allerede kender logikken i opbygningen.
Samtidig er der mange muligheder i de nyere versioner (version 9+)
– i forhold til den nuværende version 5.1.
Dertil kommer, at en samarbejdspartner netop har udviklet en ny
side, der i muligheder stort set rummer det, Radiograf Rådet efterspørger. Herunder en medlemssektion med integration af NemID.
Vi vil her slå ned på 3 forskellige opslag i den nye hjemmesides udtryk.
Hjemmesiden skal også på sigt være mobil og tabletvenlig, og
derved tilpasse sig mobiler og tablets i designet. Det vil dog i første
omgang være PC-versionen der præsenteres.

6 | RADIOGRAFEN | DECEMBER 2019

FORSIDEN – og hele hjemmesiden for den sags
skyld – er bygget for at lette brugernes navigation
til den viden de ønsker at finde.
Forsiden og underforsidernes formål vil derfor
primært være at givet et hurtigt overblik og
præsentere genveje til underliggende sider med
viden. For at tilgodese forskellige brugere, er
designet og strukturen indrettet til altid at give
flere veje til den samme information.

AKTUELT. Slut med nyheder!
Det er sjældent, at det, der arbejders med i Radiograf Rådet,
er nyheder – som i noget nyt. Det
meste er kendte problemstillinger, der arbejdes kontinuerligt
med.
Derimod er der ofte udskiftning i,
hvornår de forskellige fokusområder – både de politiske og faglige
– er aktuelle og relevante. Derfor
vil du ikke længere finde nyheder
på hjemmesiden. I stedet vil fokus
være på at formidle hvad der er
aktuelt.

ARTIKELDATABASE.
Der arbejdes på højtryk med at få lagt – i første
omgang faglige – artikler direkte over i hjemmesiden.
Det vil give Radiograf Rådet en reel artikeldatabase med relevante artikler, der også vil være
tilgængelige fra mobile enheder.
Samtidig bliver hver artikel tilskrevet flere søgeord, der vil gøre det absolut nemmere at søge
på præcis de faglige termer og parametre du har
behov for. Hver artikel arkiveres således selvstændig som en side, du kan søge på.
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DEPLACERING AF MAMMAE:

EN SIMPEL METODE
TIL AT REDUCERE DOSIS
VED HJERTE CT
Er det muligt at reducere den direkte stråledosis til mammaevævet ved hjerte CT
scanninger, ved at bruge en simpel metode – deplacering med en velcro strop– når
vi samtidig anvender en scanner med de nyeste dosisbesparende tiltag?
Af Stella Lauenborg Hansen, Radiograf, Bachelor i radiografi (1.forfatter), Tine Vind, Radiograf, Bachelor i radiograf
Af Stella Lauenborg Hansen, Radiograf, Bachelor i radiografi (1. forfatter), Tine Vind, Radiograf, Bachelor i radiografi
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RESUMÉ

BAGGRUND FOR PROJEKTET

Formål: At evaluere effekten af deplacering af mammae med en simpel
metode, som et dosisreducerende
tiltag på kvinder, som får udført
hjerte CT-scanning.

Vi, radiografer, er særligt bevidste om,
at al ioniserende stråling medfører en
øget risiko for at udvikle cancer, og vi
udøver i vores hverdag ALARA-princippet. Den statistiske risiko for at udvikle en stråleinduceret fatal cancer er
0,005% pr mSv man udsættes for (1,2)

Metode: I alt 143 kvinder som fik udført CT-scanning af hjertet, blev fordelt mellem en kontrol- (n=75) og en
deplacerings-gruppe (n=68). Hjerte
CT-scanningen indeholder en Calciumscore efterfulgt af en koronar
angio scanning, og blev udført på
en Toshiba Vision Edition 320 slice.
Alle kvinder fik målt den direkte
stråledosis med et hud-dosimeter.
Kvinderne i deplaceringsgruppen
fik deplaceret deres mammae ved
hjælp af et Velcro-bånd (hook and
loop strap), som findes til de fleste
CT-scannere.
Resultater: Den gennemsnitlige
målte huddosis var 5,2mGy for kontrolgruppen og 3,5 mGy for deplacerings-gruppen(P=0.001). Post-hoc
analyse af dosisreduktionen viste, at
deplacering var mest effektiv ved BMI
over 23.0.
Betydning for radiografien: Dosisreduktion bør altid tilstræbes, og vi
har vist, at velcrobånd er en hurtig
- og simpel - metode til at deplacere
mammae, og reducere den direkte
stråledosis til følsomt mammaevæv
ved hjerte CT.

Statistikken viser, at antallet af CT-scanninger længe har været stigende. Dette
gælder især for antallet af hjerte CTscanninger, der udføres i Danmark (3).
Hjerte-CT er en effektiv, non-invasiv metode til hurtigt at afdække hjerte-kar
sygdomme og kan efterhånden udføres
med relativ lav stråledosis, hvilket har
udvidet anvendelsesmulighederne.
National Videnskabsetisk Komité har
godkendt befolkningsstudiet ”HerlevØsterbro undersøgelsen” (H-KF-01144/01), som er et prospektivt cohorte
studie af den generelle danske befolkning. Formålet med Herlev-Østerbro undersøgelsen er at få en bedre forståelse
af de store befolkningssygdomme, og
at finde sammenhænge mellem livsstil,
gener og sygdom, således at forebyggelse bliver optimeret. Undersøgelsen
inkluderer personer fra 20-100 år, som
udvælges tilfældigt. Over 100.000 danskere har indtil videre deltaget ved at
svare på spørgeskemaer, få taget blodprøver, og været til fysisk undersøgelse
på Herlev hospital (4).
I 2010 gav etisk komite godkendelse til,
at der i forbindelse med Herlev-Østerbro undersøgelsen, kunne udføres CTscanning af deltagere ≤ 40år, eftersom
den samlede dosis kunne holdes relativt lav, maksimalt 5,6mSv (laveste dosis dog 1,2mSv). Dermed estimeredes
det, at den samlede risiko for udvikling af cancer stiger fra 25 % til 25,02%
set i forhold til befolkningsgennemsnittet. Denne del af studiet fokuserer især
på kardiovaskulære sygdomme. Det har

stort videnskabeligt perspektiv, at undersøge graden af arteriosklerose hos
patienter med symptomer og sammenholde dette med en række informationer fra raske forsøgsdeltagere (5). Hjerte
CT af især kvindelige patienter har interesse, da almindelige risiko-beregningsmodeller for koronarsygdom har
begrænset værdi, pga. kvinders atypiske symptomer og senere debut af koronarsygdom (6). På trods af de mange
fordele ved hjerte CT, skal strålingsdosis
altid overvejes. En vigtig overvejelse er,
at strålefølsomt mammaevæv er i scanrange ved CT hjerte (2), men er uden
diagnostisk værdi, og det bestråles derfor unødvendigt.
Vi blev inspirerede af tidligere artikler, især af Shane Foley fra Dublin Universitet, hvor deplacering af mammaevæv var undersøgt i mindre skala. Foley
havde for år tilbage fundet, at en dosisreduktion var mulig ved deplacering af
mammae. Han konstaterede også ved
fantomforsøg, at den direkte stråledosis er et underestimat af den absorberet dosis, og det gør den interessant for
os. Vi ønskede at undersøge om dosisreduktion ved deplacering fortsat var
mulig med de dosisbesparende tiltag,
som de nyere CT-scannere er udstyret
med (2,7-12). Foleys studie blev foretaget på en 64-slice scanner, helical scanning med en population på 54 kvinder,
og med et stort korset til deplacering af
mammae. Vi søgte i stedet, at anvende
et simpelt, let tilgængelige hjælpemiddel til deplaceringen, så alle vores kolleger nemt og hurtigt kunne udføre deplaceringen. Vi kontaktede Foley, og fik
tilladelse til at arbejde videre på hans
idé.
Vi fik dernæst tilladelse af den CT projekt ansvarlige Overlæge, Klaus Kofoed,
til at udføre vores deplaceringsprojekt,
da vores projekt teoretisk set ikke ville
øge stråledosis til patienterne. Herlev-Østerbro deltagere, som får tilbudt
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CT-scanning, er alle over 40år, og giver
på forhånd samtykke til deltagelse i vores projekt. De kvindelige projektdeltagers alder er en begrænsning, da vi
er opmærksomme på, at yngre kvinder
vil have større effekt af dosisreduktion,
pga. deres højere sensibilitet overfor
stråling (12,13). Dog mener vi, at al dosisreduktion er vigtig, uanset alder.

17,0 %

61,2 %

METODE:
Vi anvendte en styrkeberegning, til at
fastslå antallet af deltagere, som skulle
inkluderes for at finde en reduktion på
30% i huddosis med en styrke på 80%,
og en 5% fejlmargen. Minimum 68 patienter skulle inkluderes i hver gruppe.
Vores deltagere blev rekrutteret på
baggrund af deres deltagelse i HerlevØsterbro undersøgelsen.
I alt 143 kvinder blev inkluderet i studiet og ved hjælp af www.graphpad.
com blev kvinderne randomiseret til
mammae-deplaceringsgruppen (n=68)
eller kontrolgruppen (n= 75). I forbindelse med Herlev-Østerbro undersøgelsen, oplyser alle kvinder deres højde,
vægt, og BMI beregnes. Vi supplerede
oplysningerne ved at måle deres thorax
omkreds (svarende til mammaepapil niveau), idet vi fandt, at selvrapporteret
skål-størrelse ofte var et upræcist mål
for størrelsen på mammae.
Alle inkluderede kvinder fik udført en
non-kontrast Calcium Score efterfulgt af
en koronar angiografi (CCTA), scannet
på en Toshiba Equillion One Vision Edition 640 slice. Fordelen ved denne scanner er, at CalciumScore og CCTA udføres
med volume-teknik, så hele hjertet scannes i et volumen på max 16 cm, og derved undgås oversampling. Scanningen er
EKG gated og fastlåst til prospektiv target scan i diastolen. Samtidig anvendes
iterativ rekonstruktion. Det er nogle af de
dosisbesparende tiltag fra fabrikantens
side på denne specifikke scanner. Vi ser
ikke på betydningen af de enkelt specifikationers indflydelse på dosis.
Scanningerne blev udført som Prospektiv target scan, fastlåst til 1 segment, og
EKG gated til diastolen (70 til 80%) udfra en breath exercise. Rotationstiden er
0,275 sek. og scanningen udføres som
volumen-scan med maksimal scan range
på 16cm.

9,6 %

11,1 %

Figur 1.

Table 1: Clinical characteristics
Age (years)
BMI (KG/m

58(+9)

61 (+10)

0.07

25.2 (+4.0)

25.1 (+4.2)

0.89

1.78 (+0.15)

1.79 (+0.17)

0.71

100 (+10)

98 (+12)

0.28

56 (+7)

58 (+8)

0.24

DLP CTA

94.4 (+47.7)

103.2 (+62.3)

0.34

DLP CACS

96.4 (+47.7)

95.2 (+62.3)

0.81

5.19 (+3.7)

3.54 (+1.9)

0.001

2)

BSA (m2)
Circumference (cm)
Heart rate (bpm)

Skin radiation dose (mGy)

BMI = Body mass index. BSA = Body surface area. DLP = Dose length product

Tabel 1.


Figur
  2. Placering af velcro bånd på scannerlejet og som støtte til at deplacere
mammae.
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Figur 1. Illustration af procentvis fordeling af cancer i
mammae. Den sorte boks viser placering af dosismeter.









Figur 3.
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(A) Når Velcro-bånd ikke er påsat, er
mammae-vævet ofte indenfor scanrange (kontrolgruppe).

  
 Alle kvinderne fik målt strålingsdosis
 med et hud-dosismeter (UNFORS PSD,
Billdal, Sweden), som blev placeret på
 huden ved siden areolen, i det øvre laterale kvadrat af højre bryst (Figur 1).
 Reduktion af stråledosis i øvre laterale
kvadrat er særlig interessant, da der i
dette område findes tæt kirtelvæv, og
66% af mammae tumorer stammer fra
dette område (13).
Kvinderne i deplaceringsgruppen flyttede selv deres mammae i kraniel retning. Vi havde forinden påsat dosismetret, for at sikre ensartet placering på
alle deltagere. Velcro bånd, som var
monteret på scannerens sider, placeredes caudalt for brystvævet for at fiksere
den manuelle forflytning. Eftersom velcrobåndet er radiolucent, har det ingen
indflydelse på dosismodulation og billedkvalitet (Figur 2). Alle kvinderne udtrykte, at de ikke følte ubehag ved velcrobåndet.

(B) Når Velcro-båndet er påsat (deplaceringsgruppe), flyttes brystvævet
i kraniel retning.

gennemsnitlige huddosis var 5,2mGy for
kontrol gruppen og 3,5mGy for deplacerings-gruppen.
Post-hoc analyse af dosisreduktionen
for deltagerne i forhold til BMI viste,
at deplacerings-udstyret var effektivt
hos kvinder med BMI fra den midterste
tertile (BMI: 23.0-26.0kg/m2) som gav
5,7mGy for kontrol gruppen vs.3,5mGy
for deplaceringsgruppen (P=0.04),
og øvre tertile (>26.0kg/m2) som gav
4,9mGy for kontrolgruppen vs.3,1 mGy
for deplaceringsgruppen (P=0.02).
Deltagere med BMI i nederste tertile
(BMI<23kg/m2) havde ikke statistisk fordele ved deplacering, med 4,9mGy for
kontrolgruppen og 4,0 mGy for deplaceringsgruppen (Figur 3).
Der blev ikke fundet nogen forskelle i
målingerne af HU og SD, som det fremgår af tabel 2.

Control

Device

(C) Deplacering resulterede i en lavere
stråledosis til huden.

I sammenligning med Foley's resultater
viser vi, at der opnås en betydelig dosisreduktion, hvilket fremgår af tabel 3. Foley fandt en gennemsnitlig huddosis på
24,3 mGy i kontrolgruppen vs 18.6 mGy i
deplaceringsgruppen. Vi fandt huddosis
på under 6 mGy i kontrolgruppen og under 4 mGy i deplaceringsgruppen.
Vi har benyttet BMI som hovedfokus for
vores resultater, da det er en international anerkendt værdi. Vi fandt dog, at
thorax omkreds er et mere nøjagtigt mål
for mammae størrelsen, da større thorax omkreds ikke altid er ensbetydende
med højere BMI.
Derfor har vi udarbejdet et sæt resultater med det som fokus og fandt en dosisreduktion på 14% hos gruppen med
lille omkreds, og en reduktion på 45%
hos gruppen med større omkreds (Figur
4). Vi finder, at dette resultat sandsynlig-

Table 2:
For at sikre, at deplaceringen ikke forringede billedkvaliteten, målte vi HU og SD
på alle udførte cascore, tre forskellige
steder i et udvalgt scanningssnit.

		

No device (n=76)

Device (n=68)

P-value

1 mean

42.7(+12.9)

44.8 (+14.8)

0.38

2 mean

36.8 (+9.3)

38.6.1 (+8.1)

0.22

Deltagernes karakteristika kan ses i tabel 1,
Clinical characteristics.

3 mean

34.4 (+14.6)

35.6 (+19.5)

0.67

1 SD

16.3 (+3.3)

16.8 (+4.9)

0.51

Som det ses, opnås en signifikant
(P=0.001) dosisreduktion, svarende til
en gennemsnitlig reduktion på 32%. Den

2 SD

18.7 (+4.4)

18.6 (+4.7)

0.88

3 SD

26.1 (+7.9)

26.2 (+7.0)

0.90

RESULTATER:
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1
0
Thorax omkreds 72-100 cm

Thorax omkreds 101-125 cm

Med deplacering

3,9 mGy

2,96 mGy

Uden deplacering

4,6 mGy

5,9 mGy

Sammenhæng mellem deplacering og dosis. Røde søjler viser resultater for gruppen uden
deplacering, og blå søjler viser resultater for gruppen hvor deplacering blev anvendt. De
to første søjler viser dosis ved thorax omkreds på 72-100 cm, hvor der opnås en reduktion
på 14% ved anvendelsen af deplacering. De to næste søjler viser dosis ved thorax omkreds
på 101-125 cm, hvor der opnås en dosisreduktion på 45% ved anvendelse af deplacering.
mGy-værdierne er en alm. middelværdiberegning af dosis resultaterne opdelt i de to grupperinger.

vis er et mere præcist udtryk for dosisbesparelsen i dette projekt.
Vores resultater viser også, at dosisbesparende tiltag fra fabrikanterne af
CT-scannere, har en betydelig effekt på
den overordnede dosis, som patienten
modtager. Det har dog ikke været vores
hovedfokus at se på de enkelte fabrikanters forskellige dosisreducerende tiltag,
men det kunne være oplagt at undersøge nærmere i fremtidige projekter.

KONKLUSION
I dette studie har vi vist, at et simpelt
velcro bånd (som de fleste CT-scannere
leveres med), kan anvendes til at deplacere mammae, og give en dosisreduktion. Vi fik en signifikant dosisreduktion
(P=0.001) ved at anvende deplacering,
som gav en gennemsnitlig dosisreduktion til huden på 32% ved anvendelsen af
deplacering.
Der var ikke statistisk betydende dosisreduktion for deltagere med BMI<23kg/
m2, men vi mener, at al dosisreduktion
er relevant og betydningsfuld. Vi fandt
dog, at thorax omkreds er et mere nøjagtigt mål for mammae størrelsen, fordi
selvom større thorax omkreds for det
meste er fulgt af en højere BMI, er det
ikke altid tilfældet. Denne opdeling af
resultaterne forstærkede vores dosisbesparelse især på kvinder med stor
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thorax omkreds. Vi fandt, at omkredsen af thorax, er et mere nøjagtigt mål
for mammae størrelsen, end BMI. Større
thorax omkreds er ofte ensbetydende
med højere BMI, men dette er ikke altid
tilfældet. Derfor foretog vi en opdeling
af resultaterne baseret på thorax omkreds, hvilket forstærkede vores dosisbesparelse - især på kvinder med større
thorax omkreds.
Vi er opmærksomme på, at vores studie
er begrænset af, at alle vores deltagere
var <40år, og at yngre kvinder vil have
større effekt af dosisreduktionen, pga.
deres højere sensibilitet overfor stråling.
Vi er også opmærksom på, at jo yngre
kvinder, jo vanskeligere vil det teoretisk være at deplacere brystvævet. Men
al dosisreduktion er vigtig, uanset alder
og BMI.
Med dette studie har vi vist, at selv
simple metoder kan anvendes til at reducere strålingsdosis til mammae ved
Hjerte CT.
Derudover vil vi anbefale, at metoden
kan anvendes til særlige forskningsprotokoller, hvor Etisk Råd kun har givet tilladelse til en lav specifik dosisgrænse.
Forsøgsdeltagere som ellers ville være
udgået pga. for højt BMI, vil kunne inkluderes ved deplacering af mammae, da
dosis herved sænkes.
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Et sandt juleeventyr
Historien blev bragt i Radiografen for 10 år siden, så redaktionen
synes at tiden var moden til et genoptryk.
Af Signe Olsen

J

Af Signe Olsen, Radiograf

uleaftensdag er en
radiograf alene tilbage
på røntgenafdelingen,
da hendes kollegaer har
forladt hende til fordel
for arbejde i skadestuen.
Mens hun venter på en
thoraxpatient, tænker
hun på hvordan hendes
familie hygger sig med
forberedelserne til denne aften - Den
Store Juleaften! For sig ser hun, hvordan
hendes mand står med kogebogen og fortvivlet læser på Juleand, alt imens hendes
store pige lusker stilfærdigt rundt i huset,
og søger efter bare et lille glimt, af de så
længe ventede julegaver. Hun ser, hvordan
den mindste sidder foran fjernsynet med
DRs tilbagevendende jule-klippe-klistre
show og nyder at kunne drille hunden i

hendes fravær. Åh gud, hvor hun savner
dem! Lige nu ærgrer hun sig brændende
over, at hun har valgt et erhverv, hvor man
skal arbejde i julen.
Beslutsomme fodtrin på personalegangen
trækker hende tilbage i thoraxrummets
betjeningsrum. Hun går ud for at møde
sine tilbagevendte kollegaer, men får et
kort glimt af en civilklædt mand gå ind
på personaletoilettet. Hun undres og kan
ikke komme på hvem af hendes kollegaer,
der kunne have et ærinde på jobbet en
juleaftensdag. Mens hun overvejer om
det kunne være en patient eller måske en
pårørende der har forvildet sig om på personalegangen, hører hun mystiske lyde fra
toilettet; Knitren med poser, raslen med
genstande og lyden af …små klokker?!?
Hun tænker om der kunne husere en narkoman på hospitalet, og ser for sig hvordan han pakker sine tyvekoster om ude på

toilettet. Hun ryster på hovedet - det passer ikke på lyden af klokker! Svagt høres
den velkendte lyd af en seng og en portør
på vej mod thoraxrummet. Modvilligt
bevæger hun sig mod betjeningsrummet,
men med ørene rettet mod personaletoilettet. Hastigt modtager hun patienten og hiver portøren med om i betjeningsrummet.
Hun vil berette om mystikken på toilettet,
for hun er ikke helt tryg ved at være alene
med ….den måske kriminelle!
Hun når kun at sige ”mystisk mand på
pers…”, da hun hører toiletdøren blive
smækket … i..! Hun iler ud for at se, men
da er han …den måske kriminelle, allerede forsvundet rundt om hjørnet. Med
adrenalinen pumpende i kroppen sætter
hun efter ham. Idet hun runder hjørnet råber hun ”DU!!” Som i slowmotion ser hun
nu julemanden stoppe brat op og vende
sig hastigt om mod hende!!!! Selveste julemanden står der foran hende i en kraftig
dybrød dragt, sælskindsbukser med små
bjælder og et skæg så prægtigt, at end ikke
Disney ville kunne plagiere det.
Fuldstændigt lamslået stirrer hun på
ham og indholdet af hans lille vogn
fyldt med klementiner og farverigt
indpakkede julegodter. Små celofan indpakkede hvide julebamser,
hvorom der er bundet en stor
rød silkesløjfe, med indskribtionen Rigtig Glædelig Jul – Hilsen
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Dansk Julemandslaug. Julemanden ser
hendes forbløffelse og forsøger at bryde
hendes trance ved imødekommende at
række en kurv med karameller frem mod
hende. Hun smiler flovt tilbage, tager én
og får fremstammet et lillepige ”tak”.
Portøren er forpustet nået frem og dunker
hende kammeratligt i ryggen. Julemanden
rækker kurven videre frem mod portøren,
mens han spørger om vi har kendskab til
børn indlagt andre steder end på børneafdelingen.
Radiografen, der stadig er noget betuttet,
mener ikke at der er børn indlagt andre
steder i huset. Lidt dumt får hun spurgt,
om det er almindeligt at julemanden
kommer på børneafdelingen juleaftensdag. Det er det, og han fortæller at det er
julemandslaugets vigtigste opgave denne
dag. Radiografen kan ikke skjule hvor dybt
benovet er hun er over, at de indlagte børn
er så højt prioriterede. Tankeløst får hun
sagt ”Jamen, så er du jo på arbejde juleaftensdag!” Julemanden smiler og svarer
”Ja, vi er jo nogle der finder det glædeligt,
at kunne gøre noget godt for de syge!”

Som ramt af lynet indser radiografen,
at dette er hendes kald! Det, at møde og
kunne gøre noget for mennesker i livets
svære stunder, er jo netop det der har
draget hende ind i faget. Hun er nu beæret
over, at kunne møde dem på selveste juleaftensdag og stolt over at tjene sit kald, ved
at ofre samværet med familien.
Julemanden gør tegn til at ville bryde
samtalen og rækker atter kurven med
karameller frem. Mættet af den storslåede
åbenbarende oplevelse nikker hun ordløst
”nej tak”. Mødet med julemanden har
været radiografen så overvældende, at det
bare er for meget også at få en karamel
mere!

Julemanden sætter veltilfreds kurven tilbage
på vognen, vender rundt og går mod børneafdelingen. Tavse ser de ham forsvinde ned
af gangen. Langsomt vender de sig og går
mod den ventende patient i thoraxrummet.
Da de passerer personaletoilettet, stopper
radiografen op og går, uden at vende sig
rundt, et par skridt baglæns. Hun åbner døren, drejer hovedet og kigger ind. På gulvet
står en lille sportstaske, hvorpå der ligger
en forvasket trøje og et par slidte cowboybukser. Radiografen stirrer vantro på det
mens hun hører portøren imødegå de netop
tilbagevendte radiografkollegaer med et ”Vi
har lige mødt julemanden” og hun hører en
kollegas resolutte ”Yeah Right!!!!”

DECEMBER 2019 | RADIOGRAFEN | 15

POLITISKE SATSNING
I forbindelse med Radiograf Rådets regionsbestyrelsesseminar i september udtrykte bestyrelserne ønske om, at der med jævne mellemrum – i omegnen af hvert ½ år – udkom et nyhedsbrev omkring det politiske arbejde i Radiograf Rådet.
Af Charlotte Graungaard Falkvard

BÅDE
CENTRALT
OG LOKALT
LÆGGES
DER STOR
ENERGI I AT
MARKERE
RADIOGRAF
RÅDETS
HOLDNING
OG KÆMPE
FOR RADIOGRAFERNES
VILKÅR
OG RETTIGHEDER

S

ekretariatet besluttede så, med
hovedbestyrelsens godkendelse
på mødet i december, at et sådan
nyhedsbrev skulle opgraderes til
en halvårlig artikel i Radiografen.
Dette for at nå både bedre og bredere ud.

Det har været et politisk travlt år
– 2019. Som vi allerede beskrev i
marts, så har året været præget at
to hovedbudskaber, nemlig at MR-sikkerheden
i Danmark lader meget tilbage at ønske rent
strukturelt, og at de stråleterapeutiske afdelinger et langt stykke af vejen har forsømt at benytte S-radiografer i det omfang vi finder det
rimeligt og samfundsmæssigt fornuftigt.

MR OG STRÅLETERAPI
Hvordan er det så gået, kan den opvakte læser
jo spørge? På MR-området holdt vi Christiansborgkonferencen om MR-sikkerhed. En konference, der var en stor succes. Den politiske bevågenhed blev vakt, og der er indsendt store
mængder dokumentation til både Radiograf
Rådet og fra os til ministeriet og de relevante
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styrelser. På stråleterapiområdet oplever vi
et ønske om dialog og et tøbrud i forhold til
den konkrete virkelighed ude på de stråleterapeutiske afdelinger. Og det brede politiske
spektrums ønske om ”1.000 flere sygeplejersker” blev jo både en torn i øjet og en appelsin i turbanen på én gang. Mest en torn i øjet,
godt nok, som det også kan læses i dette nummers ”Formanden har ordet”. Men samtidig
en åbning til at kunne bringe en problematik,
som er en reel virkelighed for nogle af vores
medlemmer, op på et politisk plan. Stråleterapiområdet har klart haft den største politiske
bevågenhed her i efteråret.

KRONIKKEN
En anden appelsin i vores turban på det stråleterapeutiske område var, da en uddannelsesleder fra VIA (som ikke har en radiografuddannelse) sammen med repræsentanter fra
nogle øvrige sundhedsuddannelser anfægtede den ensidige holdning til de evindelige 1.000 sygeplejersker. Der var et fælles
referencepunkt, og vi replicerede deres kronik med vores egen – både i altinget.dk og i
Aarhus Stiftstidende.

GER I 2019

Vores kronik og fokus på problemstillingerne – internt
om S-radiografer og eksternt om 1.000 sundhedspersoner, der ikke nødvendigvis er sygeplejersker – vandt gehør mange steder, hvor man også så sig overset på området. Helt konkret afstedkom kronikken også et møde
på en afdeling, hvor vi fik talt med hinanden i gensidig
forståelse, fremfor at tale forbi hinanden.

DET LOKALE
Men to politiske sager optager jo ikke Radiograf Rådets
politiske arbejde fuldt ud. Både centralt og lokalt lægges
der stor energi i at markere Radiograf Rådets holdning
og kæmpe for radiografernes vilkår og rettigheder. Der
er møder lokalt i FTF-grupperne, der stadig kæmper for
at finde et ståsted i FH’s lokale struktur, ligesom en god
del af vores TR og regionsbestyrelsesmedlemmer sidder
i MED-udvalg på alle niveauer – fra det lokale- til HovedMED på regionsplan. Vi har i efteråret med stor succes
formået at få os valgt ind i især Hoved-MED og Virksomheds-MED. Og det er i de fora, at beslutninger, der præger den enkelte radiografs hverdag, træffes.
Vores lokale repræsentanter har her gjort et stort stykke
arbejde for at radiograferne får de pladser, som er blevet
skabt i forbindelse med at 3 sundhedsorganisationer er
gået til Akademikernes Centralorganisation (AC), og derved har mistet deres pladser. Det er supervigtigt for at
udbrede kendskabet til faget.
Og udover det nævnte kommer selvfølgelig talløse møder i og om lige så mange forkortelser, såsom FH, DSA,
DSR, ISRRT, EFRS, NRS, SHK… og Forhandlingsfællesskabet.
I det hele taget er det seneste halvår et godt eksempel
på, at Radiograf Rådet politiske arbejde foregår på alle
niveauer, hvor der er politiske muligheder.
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TJEK

PÅ ERGONOMIEN

Med en stigning af antallet
af skader i arme, nakke og
skuldre er radiografi måske
ved at skulle betegnes som et
udsat erhverv. Eller er det? Et
kursus i ergonomi for radiografer og screeningsassistenter i mammografiafdelinger
gav både oplagt og overraskende lærdom.

Af Michael Dreyer

Til dagen, der blev kompetent ledet af
Camilla Søholm, lektor på UCL, havde
Radiograf Rådet allieret sig med adjunkt
og Fysioterapeut Frederik Lassen, - ligeledes på UCL. Kursisterne, der alle arbejder i mammografien, kom fra hele landet
og et par stykker fra Færøerne.

MELLEM ØRERNE
Frederik Lassen var yderst kompetent
og dygtig til at brede ergonomien ud.
Og ergonomi er faktisk meget komplekst stof. Der er 3 domæner i ergonomien. Det fysiske – hjælpemidler, arbejdsstillinger og inventarer, som jo nok
er det man tænker på, når man tænker
ergonomi. Men der er også kognitive
faktorer, såsom instruktion, indretning
og organisering af arbejdet, ligesom der
er organisatoriske, med kultur, trivsel
og planlægning i centrum. Og de fylder
lige meget – det fysiske, det kognitive
og det organisatoriske.
Ergonomien foregår altså på flere
niveauer end blot det fysiske.
Det er beviseligt, at psykosociale faktorer, såsom manglende jobsikkerhed, manglende støtte fra ledere og
kolleger, og manglende jobkontrol

er stærke faktorer for den subjektive
oplevelse af især ryg, nakke og skuldrelidelser og dermed hvor stor betydning
smerterne har for arbejdsfunktionen.
Med andre ord, så er det der, de lavthængende frugter er. Og når vi hører
om, at mammografiafsnittene føler sig
”glemt” og ”kørt ud på sidelinjen”, så er
der tale om et fuldstændigt validt parameter til disse skaders opståen. Det er
der som sagt evidens for gennem forskning på området – blandt andet kan
rapporten om PERMA-projektet fra det
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) anbefales.

ØVELSER
Så – kære leder – start med at tage
radiograferne i mammografien med på
råd i alle forandringsprocesser, både organisatoriske og fysiske. Så er I allerede
nået langt. Hvis så fænomenet ”overbookning” bliver ryddet af vejen, så er I
dobbelt så langt. Det er aldrig sundt at
starte dagen med at være bagud.
Hvor formiddagen måske stod mest i
teoriens tegn, så var der om eftermiddagen gjort god plads til konkrete
”øvelser” ved mammomaterne
og omkring fysisk aktivitet på
arbejdspladsen. Derudover
var der også en session fra et
firma, omhandlende udviklingen og det nyeste på
området.
Til øvelser omkring fysisk
aktivitet på arbejdspladsen og praktisk ergonomi
ved mammomaten, havde
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TJEKLISTE TIL ERGONOMI
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Frederik Lassen alliereret sig med to
fysioterapistuderende, Mia Pors og
Line Appelon Manum, der bidrog til
kvalitet i elastikøvelser, og faciliterede processen omkring ergonomi ved
mammomaterne.
Der var således 3 sessioner á 45 minutter med turnus. Hvilket kursisterne var

yderst tilfredse med. Alle kom til, blev
hørt og sikrede konstruktiv dialog omkring egen ergonomi.

HJEMMEARBEJDE
Som forberedelse til dagen havde deltagerne medbragt en film af sig selv under
udførelsen af en mammografiundersøgelse – selvfølgelig med tilladelse til at

fremvise fra alle deltagere i filmen. De
skulle desuden nedskrive, dels hvilke
gener de oplevede ved at arbejde med
mammografi, samt hvilke konkrete arbejdsfunktioner eller stillinger de selv
oplevede som særlig udfordrende.
Det var spændende at høre kommentarer til dette, og derigennem at få et indblik i, på hvor mange forskellige måder
en undersøgelse kan foretages. Denne
læring ville kursisterne gerne have haft
lidt mere tid til. Samtidig var der stor
forståelse for at der skal prioriteres, når
der kun er tale om et dagskursus. Der
var således også flere, som gerne ville
have haft to dage, for at få bedre tid
til både øvelser og teori. Og det er jo
et sundhedstegn – at kursisterne ville
have mere.
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EFRS i Riga
Den 15. og 16. november 2019 afholdt EFRS (European Federation of Radiographer Societies) sin
årlige generalforsamling, den 12. i rækken.
Af Erik Roland

Der var repræsentanter fra 31 organisationer, desuden var 12 uddannelsesinstitutioner repræsenteret.
EFRS deltager i flere og flere arrangementer og udvider arbejdsområdet.
Specielt samarbejdet med ESR tager til
og aktiviteten på ECR 2020 bliver atter
øget med tilbud til Radiografer. Sidste
års succes, ”Research Hub” vil blive gentaget i endnu større omfang.

eksperter til alle arbejdsgrupper, hvor
nogle af dem allerede nu yder et stort
bidrag mens andre grupper stadig er
hvilende indtil EFRS sætter dem i gang.
På mødet blev de aktuelt mest aktive
grupper fremhævet (MR, Ultralyd og
Strålebeskyttelsesgruppen hvor hhv.
Anne Dorte Blankholm AUH, Malene Roland fra Sygehus Lillebælt samt og Svea
Mørup fra UCL sidder i).

cedure er at sikre at vigtige informationer og erfaringer ikke mistes, når
der er nyvalg til bestyrelsen.
Afslutningsvis blev 8 nye medlemmer
optaget.
5 universiteter under EW, den ene var
fra UCN, så i dag er to ud af tre radiograf uddannelsessteder repræsenteret i EFRS EW.

PROCEDURE
EKSPERTNETVÆRK
Til hjælp for bestyrelsen er der oprettet
et ekspertnetværk, og for hver ekspert
er der nedsat arbejdsgrupper på 6-8
deltagere.
Radiograf Rådet har tilmeldt danske
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Et andet af de vigtige punkter på dagsorden, var en ny valgproceduren for valg
til bestyrelsen. Arbejdet i bestyrelsen
er ulønnet og tidskrævende, og måske
er det derfor, det er vanskeligt at finde
egnede kandidater til bestyrelsen. Det
primære formål med den ændrede pro-

3 organisationer blev optaget som
fuldgyldige medlemmer under EFRS.
Den næste generalforsamling bliver
afholdt i Helsinki november 2020.

STU DIE

S DEN

DUF DELEGERET MØDE
Den 30. november var der delegeret møde i Dansk
Ungdoms Fællesråd. Her deltog formanden for
RSD (Kathrine) da hun var
delegeret. Det var en god
dag hvor der blev vedtaget
vigtige politiske emner. Det
blev blandt andet vedtaget
at DUF skal arbejde for at
sikre et bedre undervisningsog arbejdsmiljø til
studerende. Det er vi i RSD
glade for, da det også er
noget vi kæmper for.

HELD OG LYKKE

MED EKSAMINERNE
Kære alle
Vi i RSD’s bestyrelse vil bare lige ønske jer held og lykke
med eksaminerne. Vi krydser fingre for jer alle!

VELKOMMEN TIL NYE
Vi i RSD er så heldig at Annemarie (UCN) og
Rune (UCL) er kommet med i bestyrelsen.
Stort velkommen til disse to skønne typer.
De er med til at sikre, at RSD fortsætter som
en dejlig og arbejdsom bestyrelse.

NETVÆRKSWEEKEND
I FAGBEVÆGELSENS UNGDOM
Rune og Kathrine fra RSD’s bestyrelse er i denne
weekend til “netværksweekend” på Fyn, hvor
de repræsenterer RSD og Radiograf Rådet for en
masse andre fagligt aktive! De fik også talt om
politiske visioner - det var rigtig spændende!
På billedet ses en plakat, der viser Radiograf
Rådet – intet mindre.

GOD JUL OG GODT NYTÅR
Så blev det december. Tænk at året snart er omme – det forstår vi
i RSD slet ikke. Det har været et helt vidunderligt år med masser
af gode stunder. RSD har blandt andet arbejdet med vores ”God
Karma” kampagne som forhåbentligt er klar i 2020. Udover det,
har vi sat radiografer på folks læber indenfor fagbevægelsens
ungdom. Derfor er der her i slutningen af 2019 mange flere unge
mennesker, der ved hvad en radiograf er – vi fortsætter med at
sprede det gode budskab om radiografer i 2020.
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KURSER OG KONFERENCER
Dato

Seneste
tilmelding

Tema

Sted

20-24/1 2020

20/12 2019

MR basiskursus med
hands on

Hvidovre Hospital

29-31/1 2020

på vej

Billeddiagnostisk Årsmøde

Århus

Radiograf Rådet/
Dansk Radiologisk Selskab

www.radiografkurser.dk

på vej

5-7/2 2020

Først til mølle

Billedbehandling

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK

12-14/2 2020

Først til mølle

Angiografi og intervensjon

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK

2-3/3 2020

31/1 2020

Ortopædisk Radiografi det perifere skelet

Odense

Radiograf Kurser

www.radiografkurser.dk

3695 kr (5495 kr ikke
medlemmer)

11-15/3 2020

se link

ECR 2020

Wien

ESR/EFRS

www.myesr.org

se link

18-20/3 2020

Først til mølle

Barn

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK

2-3/4 2020

Først til mølle

Stråleterapi

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

4700 NOK

3-7/4 2020

se link

ESTRO

Wien

ESTRO

www.estro.org

se link

17-20/4 2020

se link

SMRT 29th Meeting /
ISMRM konference

Sydney (online deltagelse
mulig)

SMRT

www.ismrm.org/smrt/20m/

se link

23-24/4 2020

Først til mølle

Fremtidens mammografi

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

4700 NOK

6-8/5 2020

Først til mølle

Skeletundersøgelser

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK

11-15/5 2020

først til mølle

MR kursus 1

CabInn, Amager

MR Center Herlev Hospital MR
skolen 38686858

mrskolen@regionh.dk

kr. 5950

13-15/5 2020

Først til mølle

MR-optimalisering 2.0

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK

11-12/6 2020

se link

DFiR Årsmøde

Nyborg

DFiR

www.dfir.dk

se link

11-13/6 2020

se link

Euroson 2020

Bergen

European Society of
Ultrasound

www.Euroson2020.org

se link

11-12/6 2020

på vej

RIS PACS advanced

Holland

på vej

på vej

17/6 2020

31/5 2020

Årsmøde Kvalitetsog strålebeskyttelseskoordinatorer

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

sep-oktober 2020

på vej

Interventionskursus

Fredriksberg/Århus

RadiografKurser/
Region Midtjylland

på vej

under kr 5000

24-25/9 2020

se link

Mammokonference

Oslo

se link

https://www.mammographyoslo.com/

se link

17-18/9 2020

på vej

PET CT/MR skandinavisk

København

Radiograf Kurser/
Norsk Radiografforbund

på vej

på vej

14-16/10 2020

Først til mølle

CT godt & blandet

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK

10-11/11 2020

på vej

CT-strålebeskyttelse
Nuklearmedicin

Odense

Radiograf Kurser/Dbio

på vej

på vej

13-19/11 2020

først til mølle

MR kursus 2

CabInn, Amager

MR Center Herlev Hospital MR
skolen 38686858

mrskolen@regionh.dk

kr. 5950

11-13/11 2020

Først til mølle

CT-kolografi

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK

18-19/11 2020

Først til mølle

Strålebeskyttelse

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

4700 NOK
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Arrangør

Information
og tilmelding

Pris

Funktions- og billeddiagnos- https://kursusportalen.plankr. 4850 (DSMMR
tisk Enhed/DSMMR
2learn.dk/
medlemmer kr. 3850)

BILLEDDIAGNOSTISK
ÅRSMØDE 2020
Den 29.-31. januar i Aarhus Congress Center
Informationer om tilmelding kan ses på 2020.drs-aarsmoede.dk

RADIOGRAFPROGRAM
29. JANUAR
(fælles med radiologerne – se programmet på
2020.drs-aarsmoede.dk)

30. JANUAR
8.30-10.00 - Radiologisk
patient i fokus
Chair: Theresa Junker
Hele Patientforløb/indlagt på røntgen
Heidi Hansen, Odense (15 min)
Tilfredshedsundersøgelse
Pica Blackburn Andersen, Kolding
Kathrin Wittenkamp, Kolding (45 min)
”Direkte Lunge CT” - vejen til en tidligere
lungekræftdiagnose
Annette Meyer Balle, Silkeborg (15min)
Med inddragelse af patient
Tilde Giehm, Aalborg (15 min)
Hele Patientforløb/indlagt på røntgen
Heidi Hansen, Odense (15 min)
Tilfredshedsundersøgelse
Pica Blackburn Andersen, Kolding
Kathrin Wittenkamp, Kolding (45 min)
”Direkte Lunge CT” - vejen til en tidligere
lungekræftdiagnose
Annette Meyer Balle, Silkeborg (15min)
Medinddragelse af patient
Tilde Giehm, Aalborg (15 min)

8.30-10.00 - Radiologisk
patient i fokus

14.30-16.00 Radiologisk
patient i fokus

Chair: Theresa Junker

Chair: Carsten Lauridsen

Hele Patientforløb/indlagt på røntgen
Heidi Hansen, Odense (15 min)

Patientinvolvering i den radiologiske afdeling
Theresa Junker, Klinisk Sygeplejespecialist,
Ph.d.-studerende, Radiologisk Forskningsenhed, Odense (30 min)

Tilfredshedsundersøgelse
Pica Blackburn Andersen, Kolding
Kathrin Wittenkamp, Kolding (45 min)
”Direkte Lunge CT” - vejen til en tidligere
lungekræftdiagnose
Annette Meyer Balle, Silkeborg (15min)
Med inddragelse af patient
Tilde Giehm, Aalborg (15 min)

A literature review on imaging of traumatic
scapholunate
dissociation.
Rune Andersen, Næstved (30 min)
The does and the don’ts of musculoskeletal
radiography
Janni Jensen, Odense (30 min)

10.45-12.00 AI og ny teknologis
indflydelse på fremtiden

19.00 Festmiddag

Chair: Omar Muharemovic

31. JANUAR

AI
Mathias Goyen, Prof. dr. Med Guldsponsor
symposium
GE Healthcare (30 min)

9.15-10.45

‘Selected Topics in Medical Visualization’
Noeska Smit, Bergen, Norge
(45 min)

12.45-14.15 - Innovation
Chair: Omar Muharemovic
Radiografens rolle med AI
Håkon Hjemly (Norge) (30 min)
How will development of artificial intelligence
influence the radiographer’s role?
Rolf Svendsmark (Norge) (30 min)
Evaluering af en billig kvalitetssikringsprotokol
til klinisk ultralyd. (15 min)
Niels Hyldgaard, Silkeborg

Chair: Charlotte Falkvard
Fremtidens sundhedsvæsen
Randi Brinckmann, Dekan Københavns Professionshøjskole

11.15-12.15
Chair: Charlotte Falkvard
Radiologisk ledelse i en sparerunde
Morten Kamp Ditlev
Ledende Overradiograf, Aarhus

13.15-14.45
Moderator: Mads Steffensen (kendt fra DR’s
Mads og Monopolet mm)
Sundhedsvæsenet – borgerens ansvarlighed
Politikere/ledere

DVT Open access – et patientforløb med
hurtig adgang til diagnostik ved mistanke om
dyb vene trombose (15 min)
Annette Meyer Balle, Silkeborg
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