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Først og fremmest,
så vil jeg bruge
anledningen til at
ønske industriens
parter til lykke med indgåelsen af en ny
overenskomst. Og dernæst til lykke til
de mandlige industri-ansatte med de
nye rettigheder til barsel for fædre. Det
er vigtigt.
Vi er også selv i gang med de indledende knæbøjninger i vores egne forhandlinger – OK 21. Det kan I også læse
mere om dybere inde i bladet.
Jeg har i efterhånden en del år været
vidne til – og deltaget i – den rituelle
stammedans op til overenskomstforhandlingerne, med OK 08 og OK 18
som de dramatiske højdepunkter. Og
det, der har skilt parterne, har hver
gang været løn og arbejdstid. Og når vi
hidtil har spurgt medlemmerne ved kravindsamlingen, så er det der har fyldt
mest været løn, pension og arbejdstid.

og privatliv, og at weekenden fx starter
fredag ved Disney sjov…

radiograffaglige krav ved de organisationsspecifikke forhandlinger.

Det behøver I sådan set ikke at sige til os.
Det er vel det man kan kalde kernekrav.

Det er medlemmerne der har indsigten i,
hvilke krav og ønsker, der bedst vil kunne
forbedre deres hverdag. De krav og ønsker som er specifikke for vores profession og/eller udvalgte dele af professionen, og som kun kan opdages, udtænkes
og formuleres af radiografer, med specifikke og konkrete arbejdsopgaver.

Når det er sagt, så er kravindsamlingen
på den anden side også et ”reality-

DET ER
MEDLEMMERNE, DER
HAR INDSIGTEN I
HVILKE KRAV OG
ØNSKER, DER BEDST
VIL KUNNE FORBEDRE
DERES HVERDAG.

Den del af stammedansen, der handler om indsamling af krav, vil vi derfor
gerne prøve at ændre. Så denne gang
får I ikke som tidligere en spørgeskemakrav-indsamling, hvor I kan sætte kryds
ved jeres højeste ønsker.

check”, hvor halvt skjulte problematikker
på arbejdspladserne popper op. Det er
her, hvor man kan gøre opmærksom på
uhensigtsmæssigheder, få dem belyst,
og eventuelt ændret.

For vi ved godt, at I gerne vil have en
højere løn med bedre pensionsdækning, og vi ved godt, at I gerne vil have
bevaret og forbedret en arbejdstidsaftale, så der bliver givet en ordentlig betaling for forstyrrelser mellem arbejds-

Jeg vil rigtig gerne ud til jer medlemmer
og tale om krav og OK 21. Høre på og
lytte til de idéer I måtte have. Specifikke
medlemskrav, der går ud over kernekravene, er afgørende for Radiograf Rådets
evne til at stille og prioritere specifikke

For at kunne kvalificere de krav, som I
måtte have, så vil jeg gerne have den
nødvendige, åbne og direkte dialog.
Og den kommer ikke hvis vi blot skriver
sammen om fx mere i løn til ansvarlige
for dette eller hint. Jeg vil tage rundt og
møde jer medlemmer, få dialogen, og
gerne blive klogere på, hvad der rører sig
hos jer.
Samtidig kan jeg give mine bud på
hvordan jeres krav vil kunne spille sammen med de øvrige organisationers og
dermed forventningsafstemme med det
samme.
Roadshow 2020 om OK 21 handler således om mere dialog, mere åbenhed,
mere involvering, mere viden og mere
mening.
Jeg glæder mig til vi ses.
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KORT NYT
Principiel dom: Arbejdsgiver skal efterbetale forkert udbetalt løn
Lønmodtagere har ret til efterbetaling i op til ti år, hvis arbejdsgiveren har udbetalt forkert løn. Det viser en principiel dom i
Arbejdsretten om en kommunalt ansat, der var blevet indplaceret forkert. ”Afgørelsen vil få stor betydning for lignende sager”,
siger chefjurist i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Peter
Nisbeth.

Foto: HKKF

”Arbejdsretten slår fast, at man som lønmodtager
ikke skal straffes økonomisk for ikke at opdage,
at man er forkert indplaceret i lønsystemet.
Sagen viser, at selv offentlige arbejdsgivere
kan lave fejl i lønudbetalingen, og at det
kan være meget vanskeligt for lønmodtageren at gennemskue. FH anbefaler

derfor, at man får tjekket hos sin fagforening, om man får korrekt
løn,” siger Peter Nisbeth.
Afgørelsen fastslår, at en medarbejder har ret til at gå ud fra, at
den løn, der udbetales fra arbejdsgiver, er korrekt. Så hvis man
har modtaget for lidt i løn pga. en fejl fra arbejdsgivers side,
uden at opdage fejlen, så har man stadig krav på efterbetaling –
og kravet forældes først efter 10 år.
Kommunen, som blev støttet af KL i Arbejdsretten,
mente, at den kun skulle efterbetale fem år
tilbage i tiden, fra kravet blev rejst.
Men fik altså ikke medhold i den
kortere forældelsesfrist.

HVER TREDJE KVINDE I
SUNDHEDSSEKTOREN ER UDSAT
FOR VOLD ELLER TRUSLER
Ansatte i sundhedssektoren er markant overrepræsenterede,
når det kommer til vold og trusler på arbejdspladsen, viser ny
rapport. Specielt er kvinder i sundhedssektoren meget udsat.

FLEMMING
VINTHER
TRÆDER AF
Flemming Winther, som blev et kendt
ansigt som statens – og dermed også
de radiografer, som er ansat på statens
område, fx radiografuddannelserne
– område ved OK 18, er stoppet som
formand for Hærens Konstabel- og Korporal Forening – HKKF.
Før jul kom Flemming Vinther i modvind. Han fik et flertal mod sig i bestyrelsen, som stillede et mistillidsvotum,
krævede hans afgang og ville have en
ekstraordinær kongres.
Han fortæller ifølge Ritzau, at ”11 ville
den ene vej og kun 1 den anden vej” i
den 12 mand store bestyrelse. Flemming Vinther afviser at kommentere,
hvad striden har handlet om. Flemming
Vinther har været formand siden 2004.
Med Flemming Vinthers aftrædelse skal
der findes en ny forhandlingsleder på
statens område, når der skal indgås en
ny overenskomst i 2021.
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33,7 procent af kvindelige ansatte i sundhedssektoren svarer, at de har været udsat for
fysisk vold eller trusler om
vold inden for et år, viser
ny rapport fra Rockwool
Fondens Forskningsenhed. For mænd er tallet
24,6 procent eller knap
hver fjerde ansatte i
sundhedssektoren.
At der er så stor forskel på
kvinder og mænd i udsatheden, skyldes formentlig forskellen i kvinder og
mænds jobfunktion, siger
Lars Højsgaard Andersen til Information. Han er
hovedforfatter bag undersøgelsen og seniorforsker ved
Rockwool Fonden.
»Selv inden for sundhedssektoren kan der jo godt være
en forskel, sådan at mænd i
højere grad er læger, mens

kvinder i højere grad er sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter og dermed oftere
i mere direkte kontakt med
borgere og patienten,« siger Lars Højsgaard Andersen til Information.
I ’andre højrisikojobs’
gælder det for 27 procent
af skolelærerne, lidt over
60 procent af såvel politibetjente som fængselsfunktionærer og helt op til 82
procent af de billetkontrollører, der har deltaget i
undersøgelsen.
Den nye undersøgelse er
baseret på 77.388 besvarelser
på en spørgeskemaundersøgelse, der blev sendt ud til
167.422 tilfældige lønmodtagere i alderen 16-64. I sundhedssektoren er 15.725 blevet
spurgt, og 9.246 personer har
svaret.

Nyt rejsehold skal nedbringe
sygefraværet i det offentlige
Fra i dag kan offentlige arbejdspladser få hjælp af et nyt
rejsehold til at nedbringe deres sygefravær. Samtidig
lanceres hjemmesiden sygefravær.dk med redskaber, der skal understøtte fælles handling for færre
sygedage.
Offentlige arbejdspladser kan nu få ekstra hjælp
til at knække sygefraværskurven. Beskæftigelsesministeriet har oprettet et rejsehold, der står klar til at
rykke ud til arbejdspladser, som ønsker hjælp til at
nedbringe deres sygefravær som følge af arbejdsmiljøet i deres hverdag.
Rejseholdet er et gratis tilbud til alle offentlige arbejdspladser. Det kan fx være et plejehjem, der er udfordret af mange forflytninger af beboere.
De får samtidig adgang til nogle nye handlingspakker på
hjemmesiden sygefravær.dk. I pakkerne indgår nogle af de
bedste redskaber til at forebygge og håndtere sygefravær
samt til at hjælpe sygemeldte godt tilbage til jobbet.

PKA investerer trecifret millionbeløb
i mikrolån til verdens fattigste
PKA øger nu sine investeringer i udviklingslande og støtte til verdens
fattigste. Det sker i samarbejde
med det danske investeringsselskab Maj Invest, der er klar med sin
tredje mikrolånsfond.
Fonden investerer i lokale banker,
der yder lån til fattige borgere i Latinamerika, Afrika og Asien. Lånene
hjælper borgerne med at starte
små virksomheder eller landbrug
og giver arbejdskapital til at udvide
deres forretning. Investeringerne i
de første to mikrolånsfonde fra Maj
Invest har givet PKA et gennemsnitligt årligt afkast på 12,4 %.
Investeringen fra PKA er i første
omgang på omkring 200 mio. kr. I
takt med at yderligere investorer
slutter sig til fonden, vil PKA’s investering vokse til godt 330
mio. kr. Dermed bliver PKA en nøgleinvestor
i den nye
mikrolånsfond.

Med den nye investering har PKA
investeret samlet 780 mio. kr. i tre
mikrolånsfonde. Alle er i samarbejde med Maj Invest. Dermed er
PKA allerede i dag med til at tilbyde
mikrolån i 17 udviklingslande som
f.eks. Peru, Bolivia, Indien, Senegal
og Elfenbenskysten, hvor over ti
millioner mennesker får glæde af
lånene.
En stor del af pengene går til
kvinder, der ønsker at starte en
lille forretning eller et landbrug til
at forsørge deres familier. Typisk
starter de med at låne ca. 1.500 kr.,
og efterhånden som lånet tilbagebetales, kan der optages større og
større lån, der investeres i at udvide
virksomheden.
Som en del af lånet undervises låntagerne i økonomi og
forretningsdrift og i
f.eks. Indien
undervises
der også i
sundhed og
hygiejne.

Restitution og pauser
1. februar gik Sekretariat for BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø, Velfærd og Offentlig
administration (BFA) i luften med flere materialer, som handler om restitution og pauser.
Materialerne er en animationsfilm, podcasts,
dialogkort, et vidensark og en vejledning med
overblik. I kan se de enkelte elementer her:

A N I M AT I O N S F I LM
Filmen kan bruges på et møde, hvor I efterfølgende kan drøfte, hvordan I på jeres arbejdsplads kan skabe en sund pausekultur.

P O D CA S T
En serie af korte podcasts, der sætter
spot på restitution, hvile og pausekultur
på arbejdspladsen.

D I A LO G KO R T
I kan bruge dialogkortene til at understøtte
en dialog om restitution og pausekultur.

V E J LE D N I N G
Vejledningen giver en oversigt over materialerne og råd om, hvordan I kan bruge dem.

V I D E N SA R K
Vidensark sætter fokus på restitution og
pauser og hvorfor dette er vigtigt på en
arbejdsplads.

I finder alle materialer her via
dette korte link, som vi anbefaler at
I bruger til at få overblikket
www.etsundtarbejdsliv.dk/pauser
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POSTERS PÅ
KØBENHAVNS
PROFESSIONSHØJSKOLE
Formidling af faget fylder mere og mere, til gavn for
den radiografiske faglighed. Dette var blandt andet
baggrunden for, at dimittenderne på Københavns Professionshøjskole, Radiografuddannelsen den 8. januar
havde posterfremvisning.
Af Michael Dreyer, foto Claus Brix

Det er godt at lære at gå, mens man er
barn. Og det er svært at lære en gammel cirkushest nye tricks. Disse visdomsord kunne ligge til grund for det seneste
initiativ til indlæring af formidling, som
man kunne se resultatet af den 8. januar
på Sigurdsgade. Da havde dimittenderne offentlig posterfremvisning af
deres bachelorprojekter.

FRA VUGGE TIL GRAV
Til fremvisningen blev 10 nye posters
fremvist af de studerende, og de svarede på spørgsmål og indgik i drøftelser
om deres præsentation. Selve posterne
var udført på professionel manér og
i internationale målestoksforhold. De
gav et meget flot indblik i opgavens
problemstilling og konklusion, og det
var tydeligt at de studerende havde
lagt et stort arbejde i, at præsentationerne fremstod professionelt og fagligt
stærkt.
Emnerne bredte sig vidt – det var næsten tankevækkende – at de spændte
sig fra konventionel røntgen over MR,
dual vs. single energy og PET og til
stråleterapi. Og der blev skrevet om
både hjerner og lunger. Derudover også
kommunikation med børn såvel som

8 | RADIOGRAFEN | FEBRUAR 2020

demente. Og helt over på ”den anden
side” til scanninger af døde og radiografi i
retsmedicinen.
En næsten uvirkelig bred præsentation
af faget, det begrænsede antal posters
taget i betragtning. Og opgaverne tog
udgangspunkt i både feltstudier og litteraturstudier.

INSPIRATION
Det virker som en god metode at
bruge posterpræsentationen, som en
del af forberedelsen til de studerendes bacheloreksamen, så de er trænet
til fremlægning og kan diskutere de
spørgsmål som fremkommer. Og
spørgsmål fik de masser af muligheder
for at besvare.

Kom til Generalforsamling
Generalforsamlingen i Pensionskassen for
Sygeplejersker, Radiografer og Lægesekretærer afholdes
fredag 17. april 2020 kl. 10.30 på Marriott Hotel i København.

Det var meget inspirerende som fagblad
at opleve det engagement og den ihærdighed de studerende (nu radiografer)
udviste ved fremvisningen. Der var en
god energi i rummet (på gangen), hvor
der var 30-40 personer, både medstuderende, undervisere, repræsentanter fra
klinikken og pårørende, til stede.
Det tegner godt for fagets fremtid, at der
fokuseres på formidling udadtil. Det er
vigtigt for udviklingen af både det kliniske
arbejde, udviklingen og forskningen.

Tilmeld dig
allerede nu på
pka.dk

Valg til bestyrelse
Der skal vælges et medlem og en suppleant til pensionskassens
bestyrelse under faggruppen ”Sygeplejersker”, hvor Radiografer hører til.
Hvis du vil stille op, skal du sende en mail til bestyrelser@pka.dk senest
1. marts 2020. Ønsker du, at din præsentation indgår i materialet til
generalforsamlingen, kan du få et præsentationsark tilsendt ved at
kontakte PKA på 39 45 45 28.
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FORSTYRRELSER
PÅVIRKER KVALITETEN
I RADIOGRAFISK PRAKSIS
I STRÅLETERAPIEN
Der findes ingen forskning med radiografiske synspunkter, der belyser fænomenet forstyrrelser i
stråleterapeutisk speciale, hvorfor der i dette studie netop fokuseres på dette.
Af Louise Møller, radiograf, MHH, lektor1, Anja Sigaard Mortensen, radiograf & Karen Winther Christiansen, radiograf2.
1
Professionshøjskolen UCN, 2Aarhus Universitets hospital.

ABSTRACT

BAGGRUND

Baggrund: Forstyrrelser anses som en naturlig og nødvendig del af plejekulturen på
hospitalerne, men kan også i nogle sammenhænge opleves som forstyrrelser. Gennem tiden har forskningen vist, at forstyrrelser sandsynligvis er medvirkende til fejl.

Forstyrrelser sker i hverdagslivet og de
sker ofte på arbejdspladsen. I en travl
hospitalshverdag er alle dybt afhængige af hinandens kommunikation for at
kunne udføre patientarbejdet effektivt
og på et højt specialiseret niveau. I
plejekulturen på hospitalerne, der anses
som værende præget af en kollektiv
kultur, spørger sundhedsprofessionelle løbende hinanden til råds, hvorfor
forstyrrelser er en indbygget del heraf
[1]. Forstyrrelser i plejekulturen på
hospitalerne er indledt af flere forskellige kilder så som kolleger, patienter
og familiemedlemmer men lige så vel
af medicinske og mobile enheder og
teknologier. Forstyrrelser er så indlejret
i arbejdsflowet, at sundhedsprofessionelle må acceptere disse forstyrrelser
som værende en norm [2].

Formål: At undersøge hvad radiografer i
stråleterapeutisk speciale oplever som værende forstyrrelser og om forstyrrelserne
påvirker deres opgaver/arbejde.
Design og metode: Der er anvendt en
kvalitativ, fænomenologisk tilgang indeholdende observationer og semistruktureret
fokusgruppeinterviews. Data fra observationer og interviews er blevet analyseret gennem systematisk meningskondensering.
Resultat: En forstyrrelse er ifølge radiograferne noget, der fjerner fokus fra den
opgave, de er i gang med og både genstande/teknologier og personer kan forårsage forstyrrelser. Radiograferne oplever, at
forstyrrelser påvirker deres fokus og at de
mister koncentrationen og forstyrrelser kan
være årsagen til at der sker fejl og disse fejl
kan have konsekvenser for patienterne.
Konklusion: Studiet viser, at forstyrrelser
kompromitterer kvaliteten af CT-skanninger
og i sidste ende patientsikkerheden, da de
kan medføre afbrydelser, koncentrationstab og fejl.
Nøgleord: Forstyrrelser, radiografers oplevelser, kvalitet
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Forstyrrelser anses som en naturlig og
nødvendig del af plejekulturen, men
kan i nogle sammenhænge opleves som
forstyrrelser i forhold til det arbejde,
som man koncentrerer sig om at løse
[1]. I almindelighed påvirker forstyrrelser individer forskelligt afhængigt af: 1)
lighed mellem den forstyrrende opgave
og den primære opgave (dvs. om den
forstyrrende opgave bruger de samme
kognitive processer), 2) relevansen af
den forstyrrende opgave i forhold til
den primære opgave, 3) længden af forstyrrelsen, 4) kompleksiteten af forstyrrelsen og 5) timing af forstyrrelsen [3]
[4][5][6].

Gennem tiden har forskningen vist, at
forstyrrelser sandsynligvis er medvirkende til fejl. Flynn et al. undersøgte
i 1999 om forstyrrelser påvirkede dispenseringsfejl. De fandt en stigning i
antallet at dispenseringsfejl med 3,23%
[7]. År senere i 2007 fandt Wiegmann
et al. lignende stigning i kirurgiske fejl
med en stigning i forstyrrelser (r=0,47,
P<0,05) [8]. Westbrook et al. rapporterede i 2010 en stigning på 12,1% i
proceduremæssige fejl og 12,7% stigning i kliniske fejl ved hver observerede
forstyrrelse [9]. En dansk spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere
på hospitalerne og psykiatrien i en af
Danmarks største regioner viste også,
at ud af 10.615 besvarelser svarede 69%
af respondenterne ja til, at der sker utilsigtede hændelser/fejl, fordi der er for
mange forstyrrelser [10].
Radiografer er blandt medarbejderne
på hospitalerne, her arbejder de blandt
andet på stråleterapeutiske afdelinger,
hvor specialet stråleterapi omfatter
behandlingsplanlægning og strålebehandling. I stråleterapeutisk speciale er
radiografernes arbejdsområder derfor
ved billeddannende modaliteter som
computer tomografi (CT) og magnetisk
resonans (MR) samt ved acceleratorer
[11]. På de stråleterapeutiske afdelinger
er radiografernes rolle at planlægge,
udføre, vurdere, formidle, lede, udvikle og implementere radiografi samt
rådgive inden for undersøgelse og

behandling, sundhedsfremme og forebyggelse herunder strålebeskyttelse og
patientsikkerhed [11].

og oplever radiograferne forstyrrelserne påvirker kvaliteten af det udførte
arbejde.

De stråleterapeutiske afdelinger, hvor
radiograferne arbejder, er på baggrund
af de billeddannende modaliteter samt
acceleratorer højteknologiske afdelinger. Ud over at være højteknologiske
afdelinger er stråleterapeutiske afdelinger også tværprofessionelle afdelinger,
da radiografer blandt andet arbejder
tæt sammen med sekretærer, læger,
fysikere, sygeplejersker og portører for
at få de enkelte behandlingsforløb gennemført. Samlet set er der derfor stor
kompleksitet i radiografers arbejde med
mange teknologier og aktører involveret, hvorfor der er rig mulighed for, at radiografer kan opleve forstyrrelser under
udførelsen af deres arbejde.

METODE

FORMÅL
Der findes ingen forskning med radiografiske synspunkter, der belyser
fænomenet forstyrrelser i stråleterapeutisk speciale, hvorfor der i dette studie
netop fokuseres på dette med følgende
forskningsspørgsmål:
Hvad oplever radiografer i stråleterapeutisk speciale som værende forstyrrelser

Der er valgt kvalitative, fænomenologiske forskningsmetoder til dataindsamling i studiet; observationsstudier og
interview. Disse metoder er velegnede,
når forskningsmålet er at opnå viden om
og forståelse for menneskers livsverden;
f.eks. en radiografisk praksis [12].
Da radiografer arbejder ved forskellige
modaliteter/teknologier, udvælges i
studiet en enkelt modalitet – CT-modaliteten. Studiet er derfor en kvalitativ
undersøgelse af forstyrrelser under CTskanningerforløb, radiografers oplevelser af forstyrrelser der kan opstå under
en sådan skanning samt forstyrrelsers
betydningen for kvaliteten af CT-skanningen. Gennem observationer af CTskanningsforløb opnås viden om, hvilke
elementer der er i et sådan skanningsforløb. Gennem interview opnås indsigt i
radiografernes oplevelse af forstyrrelser
og om disse forstyrrelser påvirker kvaliteten af deres arbejde.
Studierne er udført i en stråleterapeutisk
afdeling på et dansk universitetshospital i
perioden fra oktober 2018 til marts 2019.

OBSERVATION
Den form for observationer der udføres,
er hvor to af forfatterne følger radiograferne i praksis under CT-skanningsforløb, hvor de
undervejs laver feltnotater i forhold
til at belyse, hvilke
elementer der indgår i
et CT-skanningsforløb. Forskerne laver
hver deres observationer ved samme
CT-skanner - dette i et forsøg på at få
flest mulige elementer med. Der laves
observationer der svarer til et dagsprogram (fra kl. 8-15), altså 7 timer. Efterfølgende samles alle feltnoter og der
dannes et billede af, hvilke elementer et
CT-skanningsforløb består af.

INTERVIEW
Der udføres et fokusgruppeinterview
med seks radiografer. Radiograferne inkluderes efter følgende kriterier: daglig
gang ved CT-skanner og mindst et års

erfaring med CT-skanning. Fokusgruppeinterviewet afvikles i arbejdstiden i et
lokale, der stilles til rådighed af stråleterapeutisk afdeling/hospitalet og har en
varighed på cirka en time.
Det er to af forfatterne der afvikler fokusgruppeinterviewet. Her fungerer den
ene som moderator og den anden som
sekretær. Der anvendes en interviewguide
med enkelte spørgsmål, der kan belyse
forstyrrelser under CT-skanningsforløb,
radiografers oplevelser af forstyrrelser der
kan opstå under en sådan skanning samt
forstyrrelsers betydning for kvaliteten af
CT-skanningen.
Der bliver lavet lydoptagelser af interviewet.

ETISK GODKENDELSE
Før studierne starter, undersøges det
hos videnskabsetisk komité, om godkendelse derfra er nødvendigt, hvilket ikke
er tilfældet. Studiet er derfor baseret på
frivilligt skriftligt samtykke om deltagelse fra radiograferne. Alle deltagere er
informeret om muligheden for at trække
sig fra studiet; at det kan ske når som
helst, og uden at dette skal begrundes.
Deltagernes anonymitet forsøges sikret
ved, at stednavne og andre identificerbare ting er fjernet og data fra observationerne, samt lydoptagelsen fra interviewet er opbevaret på en computer med
login.

DATAANALYSE
Analysen af feltnoter fra observationerne
laves af en af de to forfattere, der udfører
observationerne. Ud fra feltnoterne kortlægges elementerne, der indgår i CTskanningsforløb på dette hospital. Efter
analysearbejdet sendes resultatet/kortlægningen til kvalificering hos de radiografer, der er tilstede under observationerne. Hvis radiograferne har kendskab
til flere elementer i CT-skanningsforløb
end kortlægningen indeholder, diskuterer forskerne om disse efterfølgende skal
inkluderes i kortlægningen.
Data fra interviewoptagelsen bliver lyttet igennem og transskriberes umiddelbart efter afviklingen af interviewet
af den forfatter, som under interviewet
fungerer som sekretær. Transskriptionen
bliver udført efter strategien, at få det
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Figur 1.
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Figur 1 viser hvordan faser og handlinger er
placeret i et CT-skanningsforløb.

sagte så præcist som muligt til skreven
tekst, men hvor det afgørende er, at
meningsindholdet i det sagte bliver fastholdt [13].
Derpå bliver en fænomenologisk baseret meningskondensering inspireret af
Giorgi [14] beskrevet af Kvale [15] lavet
af de to forfattere, der er til stede under
interviewet. Meningskondenseringen
har følgende faser:
1)	Interviewmaterialet bliver læst igennem, så helheden fornemmes.
2)	Forskerne identificerer informanternes oplevelser af fænomenet forstyrrelser og forstyrrelsers betydning for
den oplevede kvalitet, som de bliver
udtrykt af informanterne.
3)	Temaerne, der dominerer identificerede oplevelser, bliver formuleret, så
enkelt som muligt.
4)	Spørgsmål til formulerede temaer
bliver stillet ud fra undersøgelsens
specifikke formål.
5)	De væsentlige temaer bliver knyttet
sammen til deskriptive udsagn.

RESULTATER
Elementer i et CT-skanningsforløb
Observationsstudiet viser, at en CTskanning består af flere faser. Kortlægningen har ført til en udarbejdelse af en
figur (figur 1), hvori det kan ses, at en
CT-skanning kan inddeles i tre faser; en
forberedende fase, selve CT-skanningen
og en afsluttende fase. Af figur 1 fremgår
det, at hver fase indeholder flere handlinger, som en radiograf skal varetage.
Det ses også, at der er flest handlinger
knyttet til den forberedende fase.
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Observationsstudiet viser videre, at der
altid er to radiografer tilstede under
et CT-skanningsforløb, som varetager
handlingerne. Især under dele af den
forberedende fase er der tale om et tæt
samarbejde mellem de to radiografer,
der udfører flere af handlingerne i fællesskab. Her beskrives hvilke handlinger, de
tre faser består af.
I den forberedende fase henter en radiograf patienten ind i et omklædningsrum,
her får radiografen oplyst patientens
navn og CPR-nummer, informerer om
hvilken beklædning patienten skal have
på under CT-skanningen og fortæller
om CT-skanningsforløbet. Den anden
radiograf forbereder betjeningsdelen på
CT-skanneren til CT-skanningen. Radiograferne samarbejder herefter med patienten i forhold til at få patienten op og
ligge på lejet, så positioneringen passer
til den aktuelle skanning og indstillinger
laves i forhold til patientens anatomi og i
forhold til hvad CT-skanningen fordrer for
at en optimal behandlingsplan kan laves.
Radiograferne hjælper derefter patienten ned fra lejet for derefter at hjælpe
patienten op at ligge på lejet igen, med
samme positionering og indstillinger som
tidligere. Radiograferne informerer om
og gør klar til at lave tatoveringsmærker
på patienten og laver herefter disse på
brystet/maven. Slutteligt informerer radiograferne om vigtigheden af, at patienten ligger helt stille og kører patienten
ind i CT-skanneren.
Under selve CT-skanningen betjener den
ene radiograf CT-skanneren, mens den
anden radiograf holder øje med patien-

ten. Resultatet/CT-billederne kigges
derefter igennem - ofte af begge radiografer.
I den afsluttende fase hjælper den ene
radiograf patienten af lejet og ud i omklædningsrummet, informerer patienten
om det videre forløb, følger patienten
ud af CT-skannerrummet, rengør CTskannerlejet og reder op til den næste
patient. Den anden radiograf afslutter
patienten på betjeningsdelen til CTskanneren, sender billederne til et billedlager, outliner patientens billeder og udfylder patientens behandlingskort med
de anvendte indstillinger til lejringen.
Ovenstående handlinger er inkluderet i
alle de observerede CT-skanningsforløb.
Dertil skal lægges flere handlinger ved
CT-skanninger til kurative behandlingsplaner alt efter hvilken anatomisk del,
der efterfølgende skal strålebehandles
eller hvis der anvendes kontrast under
CT-skanningen.
Hvis patienten skal have kontrast under
CT-skanningen, spørger den ene radiograf under den forberedende del ind
til kontraindikation og informerer om
bivirkninger, informerer om behovet for
anlæggelse af venflon, lægger en venflon i patienten arm og kobler en automatisk kontrastsprøjte til den anlagte
venflon. Den anden radiograf forbereder betjeningsdelen til en automatisk
kontrastsprøjte ved at taste mængden
af kontrast og saltvand ind, ligesom der
vælges et flow, disse væsker skal løbe
ind med og trækker derefter kontrast og
saltvand op i den automatiske kontrastsprøjte. Under CT-skanningen armerer

den radiograf, der betjener CT-skanneren, betjeningsdelen til den automatiske
kontrastsprøjte og sørger for at CT-skanningen startes på det rigtige tidspunkt
efter kontrasten er givet til patienten.
Den anden radiograf holder øje med, at
væskerne løber ind som de skal og at
patienten ikke oplever gener herved. Under den afsluttende del kobler den ene
radiograf patienten fra den automatiske
kontrastsprøjte og fjerner venflon. Den
anden radiograf ordinerer og registrerer den til patienten anvendte kontrast i
behandlingskortet.
Der er flere eksempler på enkeltstående
handlinger i observationsstudiet, som
ikke er beskrevet ind her.

FÆNOMENET FORSTYRRELSER
Forstyrrelser defineres af radiograferne
som værende noget, der flytter deres
fokus, påvirker koncentrationen, eller en opbremsning i en igangværende
opgave. Om forstyrrelser siger en radiograf: Det er noget, der fjerner fokus
fra den opgave, jeg er i gang med. En
anden radiograf beskriver fænomenet på
følgende måde: Der er dybest set tale
om forstyrrelser, når jeg ikke kan koncentrere mig om en opgave ad gangen.
I forhold til hvordan forstyrrelser kan
opstå, beskriver radiograferne, at de
både kan opstå på baggrund af udefrakommende personer, men også grundet
indre distraktioner. Hertil siger en radiograf: Umiddelbart når jeg hører ordet
forstyrrelser, så tænker jeg på noget
udefrakommende. Men omvendt kan det
også være noget der kommer indefra,
noget jeg pludselig kommer i tanke om.
Om forstyrrelser fra udefrakommende
personer beskriver radiograferne forskellige eksempler. En radiograf beskriver:
Når der kommer nogen ind i betjeningsrummet og har brug for at vi enten tager
stilling til noget eller gør noget for dem,
så er de forstyrrende. En anden radiograf supplerer: Folk kan også komme
ind og fint stå og vente på vi er færdige
med det, vi er i gang med, men der er
stadigvæk tale om en forstyrrelse, ved at
de er til stede i rummet. Radiograferne
er enige om, at forstyrrelser også kan
forårsages af yderligere kilder, herunder
nævner de manglende informationer og
ringende telefoner.

OPLEVELSER I
FORBINDELSE MED
FORSTYRRELSER

er nogen, der siger noget,
fordi vi koncentrerer os, så
skal vi ikke forstyrres.

Radiograferne oplever, at en forstyrrelse både opstår,
når der bevidst tages
kontakt eller blot ved
tilstedeværelse af
en udefrakommende
person. En radiograf
beskriver herom: Når
jeg er blevet spurgt
om et eller andet
eller hvis der kommer en ind, så er jeg
blevet forstyrret og
så er jeg røget af sporet.
En anden radiograf supplerer: Når jeg
sidder ved en CT-skanner og der kommer en fysiker og stiller sig bag ved mig,
så er det fordi, der kommer en ekstra
patient til skanning. Det forstyrrer mig
samtidig med, at jeg føler mig en smule
presset på at skulle nå alle skanningerne.
Når forstyrrelser opstår, oplever radiograferne, at det kan være svært at vende
tilbage til arbejdet grundet koncentrationstab. Hertil siger en radiograf: Der
forsvinder noget koncentration lige i det
øjeblik, jeg bliver forstyrret. En anden
radiograf supplerer: Jeg kan næsten ikke
vende tilbage til det, jeg var i gang med.

KONSEKVENSER VED
FORSTYRRELSER
En af de konsekvenser radiograferne beskriver i forbindelse med forstyrrelser
under en CT-skanning er,
at elementer kan glemmes.
Om dette beskriver en radiograf: Der er risiko for, at
jeg glemmer en pind, i det
jeg er i gang med, hvis jeg
bliver forstyrret. En anden
radiograf supplerer: Når alle
spørger alle og forstyrrer, så
kan det ske, at jeg efter en skanning ser,
at patienten skulle have haft kobbertråd
på, men er skannet uden.

FORSTYR

IKKE

Under en CT-skanning er der normalt to
radiografer til stede, men nogle gange
bliver den ene radiograf kaldt til at løse
andre opgaver andetsteds og denne
situation oplever radiograferne som
forstyrrende. Her har det ingen betydning, om der er tale om en rutinemæssig
eller en kompleks CT-skanning. Om dette
siger en radiograf: Selv om jeg forstår de
forskellige kompleksiteter i en CT-skanning eller der er tale om en ukompliceret
CT-skanning, så er der stadigvæk tale
om en forstyrrelse. Videre giver radiograferne udtryk for, at de oplever, der er
dele af CT-skanningen, hvor der kræves
et højt koncentrationsniveau og hvor
forstyrrelser ikke er hensigtsmæssige.
En radiograf udtaler: Når jeg er midt i en
vigtig del, som for eksempel kontrastgivningen, hvor jeg skal holde tungen lige i
munden og timingen er vigtig, så skal jeg
helst ikke forstyrres. En anden radiograf
supplerer: Når vi er i gang med en 4D
CT-skanning med kontrast, hvor der ikke

Videre beskriver radiograferne ligeledes
lejring af patienten, som et område de
oplever kræver særlig opmærksomhed
og hvor der kan opstå konsekvenser af
en forstyrrelse, som for eksempel når
en af de to tilstedeværende radiografer kaldes til en anden opgave. Herom
beskriver en radiograf om tatoveringsmærkerne patienten skal have lavet:
Patienten kan jo have flyttet sig, imens
jeg går rundt om lejet, det vil sige, at det
tatoveringsmærke jeg laver på den ene
side, det passer ikke med tatoveringsmærket på den anden side. Det kan man
kun være sikker på, hvis der er to radiografer til stede. En anden radiograf siger
om samme problemstilling: Jeg kan ikke
holde øje med tatoveringsmærkerne på
begge sider, når jeg er alene.
Om konsekvenser af forstyrrelser under
kontrastgivningen beskriver radiograferne en ikke brugbar CT-skanning og en
større mængde kontrast til patienten.
Om dette siger en radiograf: Bliver jeg
forstyrret midt i, at jeg skal til at give
kontrasten, så er der risiko for, at jeg ikke
får timet kontrasten rigtigt. Derved ryger
hele ideen med, at vi overhovedet giver
kontrasten og så kan vi være nødt til at
give den igen ved en ny CT-skanning. En
anden konsekvens radiograferne beskriver som værende væsentlig er re-skanninger, herom siger en radiograf: I værste fald har forstyrrelser den konsekvens,
at vi er nødt til at kalde patienterne ind
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en gang til og CT-skanne dem igen. Så
man kan sige, at den der egentlig og ofte
betaler prisen, det er patienten.

DISKUSSION
Radiograferne fra stråleterapeutisk afdeling er overordnet enige med hæftet
“Forstyr med omtanke”, der definerer
forstyrrelser/afbrydelser som: “Retningsog fokusskifte, som involverer anden
person eller ting” [1], når de beskriver,
at forstyrrelser er noget, der fjerner
fokus fra den opgave, de er i gang med hvilket kan kaldes fokusskifte. Ligeledes
er radiograferne enige med hæftet i, at
både genstande/teknologier og personer kan forårsage forstyrrelserne.
Radiograferne beskriver, at der forsvinder noget koncentration lige i det øjeblik, de bliver forstyrret. Gloria Mark, der
er professor ved Department of Informatics på University of California, har udtalt
sig om kort fokustid. Gloria Mark siger, at
det er svært at engagere sig dybt i arbejdet, når ens opmærksomhed hele tiden
skifter. Videre siger hun, at det ofte tager
tid at orientere sig og engagere sig i arbejdet; hvis man skifter sin opmærksomhed efter kort tid, så er det ikke muligt
at tænke dybt om noget [16]. Dette hænger sammen med det koncentrationstab
radiograferne beskriver. Radiograferne
oplever, at det kan være svært at vende
tilbage til den igangværende opgave
efter en forstyrrelse. Dette forklarer Gloria Mark med, at når man bliver afbrudt,
går man ikke med det samme tilbage til
den samme opgave som før afbrydelsen.
Data fra Gloria Marks egen forskning viser, at man i gennemsnit skal igennem to
andre gøremål, før man igen er tilbage
i den opgave, som man var i gang med
inden afbrydelsen [16].
Som det fremgår af figur 1, består et CTskanningsforløb af tre faser. Især i fase
1: den indledende fase men også i fase
2: selve CT-skanningen er der tale om
et tæt samarbejde mellem de to tilstedeværende radiografer. Radiograferne
siger om dette samarbejde, at der er tale
om en forstyrrelse, hvis den ene radiograf kaldes til en anden opgave andetsteds og en konsekvens af denne form
for forstyrrelse kan være fejl, et eksempel herpå er fejlplacering af tatoveringsmærkerne. Forstyrrelser i arbejdsproces-
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sen, som den radiograferne beskriver, er
en af de årsager, WHO i en international
risikoprofil for stråleterapi beskriver, som
en årsag til fejl [17]. En anden årsag WHO
i risikoprofilen beskriver som en årsag
til fejl, er mangel på krydskontrol [17].
WHO kommer i risikoprofilen også ind
på mulige løsningsforslag og et af dem
går på, at der altid skal være to stråleterapeuter til stede [17]. Dette stemmer
overens med radiografernes oplevelse af
behovet for en kollega til for eksempel
at afstemme lejring med, når der laves
tatoveringsmærker.
De tre faser, der ses i figur 1, indeholder
hver handlinger en radiograf skal varetage.
Af disse handlinger nævner radiograferne,
at der er nogle handlinger, som især er
følsomme overfor forstyrrelser, da konsekvenserne ved fejl under disse handlinger
er væsentlige. Disse handlinger er placeret i figur 1´s første to faser; den forberedende del og under selve CT-skanningen
og handler som tidligere nævnt om lejring
af patienten og derudover om kontrastgivning; kontrasten skal gives til patienten via
den automatiske kontrastsprøjte på det
rigtige tidspunkt, i forhold til hvornår CTskanningen skal startes.
Ratwani et. al. bruger begrebet ”illtimed interruptions” om forstyrrelser,
hvor prisen er særlig høj. Ratwani et. al.
beskriver, at en høj pris kan være overdosering af medicin, oversete testresultater, forsinkelse i patientplejen og flere
andre fejl [2]. Radiograferne beskriver,
at prisen på en forstyrrelse ved kontrastgivningen under en CT-skanning
kan være behov for en ny CT-skanning.
Prisen for patienten er i dette tilfælde,
at patienten skal møde op en ny dag til
en ny CT-skanning, hvor
der gives en ny portion
kontrast og der igen
gives røntgenstråler,
en pris der må siges at
være høj. Der kan i dette
tilfælde være tale om
”Ill-timed interruptions”.
Magister artium Elisabeth Brøgger Jensen
mener, at udfordringen
blandt andet ligger i at
skabe en faglig kultur,
der nedbringer antallet

af forstyrrelser. En kultur hvor man taler
så lidt som muligt sammen og kun om
det mest nødvendige under bestemte
procedurer [18]. Radiograferne beskriver i forbindelse med 4D CT-skanninger,
hvor der gives kontrast, netop et behov
for rum til koncentration, hvor der ikke
er nogen, der siger noget – et rum uden
forstyrrelser.

RELEVANS FOR KLINISK PRAKSIS
Schutijser et al. beskriver i forbindelse
med deres studie, at kvaliteten af en
undersøgelse påvirkes uanset omfanget
på en forstyrrelse [19]. Dette studie viser
ligeledes, at forstyrrelser kompromitterer
kvaliteten her ved CT-skanninger i stråleterapien og i sidste ende også patientsikkerheden, da forstyrrelser kan medføre
afbrydelser, koncentrationstab og fejl.
Dette studie viser videre, at ikke alle
handlinger bliver påvirket ens af forstyrrelser – prisen ved forstyrrelser er derfor
forskellig og påvirker dermed kvaliteten
af CT-skanningen forskelligt. I forbindelse med enkelte forstyrrelser anses
prisen at være særlig høj.
Forståelse og styring af afbrydelser i
klinisk parksis - som radiografisk praksis
i stråleterapien, kan være særlig udfordrende på grund af mangfoldigheden i
kliniske miljøer og betydningen af forstyrrelser i forhold til at levere undersøgelser af høj kvalitet og god patient
pleje. Men med den indsigt vi har fået
gennem studiet, ser vi det som værende
vigtigt, at der ses på mulige løsninger
for at nedbringe antallet af forstyrrelser under CT-skanningsforløb, især
”Ill-timed interruptions” skal forsøges
nedbragt. Det handler om forståelse for
nuancerne ved forstyrrelser.
At forstå hvordan radiografer vurderer forstyrrelser
baseret på deres værdi for
patientsikkerhed, kvaliteten af pleje og teamwork er
vigtig.

FORSTYR

IKKE

Vi har i studiet set på forstyrrelser under CT-skanningsforløb. Yderligere forskning er
nødvendig for at kunne vise,
om samme er gældende for
andre modaliteter i radiografisk praksis i stråleterapien.
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EVENTYRLØBET
Radiograf Rådet og Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Syddanmark
byder velkommen til Eventyrløbet:

KRISTI HIMMELFARTSDAG TORSDAG DEN 21. MAJ 2020
Starttider:
2,1 km børneløb starter kl. 10.00
10 km løb starter kl. 10.45
5 km løb starter kl. 11.45

Reg.nr.: 1551 konto nr.: 310 106 5545. I bemærkning på
indbetalingen oplyses: Eventyrløb og navn
Vigtigt!! Skriv på indbetalingen, at det er til Eventyrløbet og navnet på indbetaler.

Efter løbet er der gratis koncert med KRISTIAN & DE
GULE ENKER, som spiller Kim Larsen-inspireret musik og
Kim Larsen-kopimusik.
Startsted:
Højstrupvej 5 ved Odense Idrætspark. Radiograf Rådets
stand vil stå det sædvanlige sted med pølser, brød, øl og
vand.
Priser:
5 km:
0 - 14 år:
Fra 15 år

Derefter sender I en mail til rene.bengtsen@rsyd.dk hvor
I skriver:
• Navne og fødselsdage på alle deltagere
•	Antal km der skal løbes og forventet tid (eller samme
tid som sidst)
• Beløbet I har indbetalt på Radiograf Rådets konto
• Mailadresse I kan kontaktes på
Der vil derefter komme info ud til alle tilmeldte pr mail.

kr. 115
kr. 175

10 km:
0 – 14 år
Fra 15 år

kr. 125
kr. 175

Børneløb:
3-14 år:
kr. 105 kr.
Voksne ledsagere: kr. 175 kr.
Disse beløb dækker tilmeldingen og administrationsgebyr for tilmelding til løbet.
Radiograf Rådet vil være vært ved standen, hvor der er
mad og drikke.
Tilmelding:
Tilmelding skal ske senest tirsdag den 14-04-20.
Først overføres der penge tilsvarende antal deltagere,
alder og løb til Radiograf Rådets konto:
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Dette skal gøres hurtigst muligt og allersenest ,
tirsdag den 14-04-20, da prisen for deltagelse stiger
efter denne dato.
Hvis du/I ikke når at tilmelde Jer via Radiograf Rådet inden tirsdag den 14-04-20 bedes du/I selv tilmelde Jer via
www.eventyrlobet.dk.
Vi håber, at I kommer ud til en hyggelig dag med løb, øl,
sodavand og pølser. Der er mulighed for efterfølgende
koncert for alle deltagere i Eventyrløbet.
Der bliver altid indkøbt ekstra drikkelse og mad.
Hvis du/I ikke vil løbe eller gå, er det fortsat
muligt at komme forbi Radiograf Rådets
stand til socialt samvær.

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

Værsgo. Vi giver mere end

100 mio. kr.
tilbage i renter til kunder, der er
medejere af Lån & Spar

Sådan får du 3 % i rente på din lønkonto
Du er medlem af Radiograf Rådet og har afsluttet
din uddannelse.
Du samler hele din privatøkonomi hos Lån & Spar
(LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter
og services, som din økonomi kreditvurderes ud fra).

Mere end 100 mio. kroner! Det får
vores kunder tilbage i januar. Fordi de
er medlem af en faglig organisation,
der ejer os.
Som medlem af Radiograf Rådet kan
du få personlige fordele og ekstra
gode vilkår hos os. For eksempel 3 %
i rente på lønkontoen. Vi synes nemlig
også, der skal være kontante fordele
ved fællesskaber.

De 3 % i rente er på de første 50.000 kr. på lønkontoen.
Der er 0 % på resten.
Se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar.
Rentesatserne er variable og gælder pr. 9. maj 2019.
Du behøver ikke flytte dine realkreditlån. Men evt.
ændringer og nye realkreditlån, skal gå gennem
Lån & Spar og Totalkredit.

Læs mere på www.lsb.dk/frd

Bare fordi
du er medlem
af

Bliv kunde i
Lån & Spar Bank
Ring 3378 1987, book
på lsb.dk/frd eller
skriv til frd@lsb.dk

Carlotte Falkvard åbner for 400 deltagere.

BILLEDDIAGNOSTISK
ÅRSMØDE 2020
Sidst i januar blev Billeddiagnostisk Årsmøde afholdt i Århus. Med radiologerne i spidsen var vi,
sammen med DUDS og FKM, inviteret med til at være en del af mødet hvor ca. 400 radiologer, radiografer, fysikere og bioanalytikere satte hinanden stævne.
Af fagchef Claus Brix

Mødet var traditionelt opbygget med
fælles åbning hvorefter de forskellige
professioner havde deres egne sessionsrækker. Deltagerne havde selvfølgelig mulighed for at shoppe rundt mellem
sessionerne og samtidig besøge posterog udstillerområdet.
Sammen med de øvrige selskabers formænd åbnede Radiograf Rådets egen
Charlotte Graungaard Falkvard årsmødet, hvorefter der var fællessessioner
omkring AI, som er et særdeles spændende område for de radiografer, der
kigger lidt fremad. Fysiker Adam Espe
Hansen fra Rigshospitalet gav et meget
inspirerende og praksisrettet bud på
hvad der ligger lige om hjørnet for at
få optimeret billedkvaliteten. Specielt
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indenfor MR gav han eksempler på nye
dataindsamlingsmetoder under undersøgelsen, hvor iterativ rekonstruktion
spiller en stor rolle.

UDSTILLINGER
En anden spændende fremtid er prospektiv bevægelseskorrektion. Det er en teknik
som følger patientens bevægelser under
scanningen. Markører på patienten eller
et IR-felt omkring patienten gør det muligt at korrigere gradienterne, hvis patienten bevæger sig under scanningen.
Malene Fischer fra London var på banen
med forskelle, fordele og ulemper ved AI,
Machine learning og Deep learning, og
om de udfordringer vi har, når vi ikke kan
se hvorledes data bearbejdes (black box)

og hvorledes de som forskere arbejder
med at gøre denne proces gennemsigtig.
Udstillingen var overskuelig og denne
gang var kun én radiograf repræsenteret her: Ph.d. Malene Roland Pedersen
fra Vejle, som ovenikøbet fik en pris fra
Radiologernes komité for bedste poster.
Radiograf Rådet ønsker Malene tillykke
med præmien.
Udstillerområdet var på størrelse med
det vi så til Nordisk Kongres – nye aktører på markedet havde fundet vej bla.
med SAMSUNG som har prøvet til på det
danske marked for nogle år siden. Også
det Grønlandske Sundhedsvæsen havde
en stand hvor de bød Dansk arbejdskraft
velkommen.

RADIOGRAFERNES
SESSIONSRÆKKE PÅ
ÅRSMØDET
Som udgangspunkt havde vi lagt op til en fælles dag med
radiologerne i CT-dual energy og 2 dage med egne sessioner. Vi havde etableret en lille gruppe af forsknings- og udviklingsradiografer, som kunne vurdere de abstracts vi modtog og efterfølgende skulle sammensætte programmet.
Af fagchef Claus Brix

RADIOGRAFER PÅ ÅRSMØDET
Ca. 40 af deltagerne på Billeddiagnostisk Årsmøde var radiografer. Trods annoncering fra tidligt efterår i Radiografen og på de sociale medier, er det efter
min mening få i forhold til at vi i dag har
2500 radiografer i Danmark. Vi spurgte
nogle af deltagerne på mødet, hvorfor
mon? De mente blandt andet at mødet
ikke var synligt nok annonceret, men de
udtrykte samtidig stor tilfredshed med
programmet og kvaliteten.
Vi drøfter fremadrettet, hvordan vi kan
få deltagerantallet op. Da vi samtidig
har mange subspecialer i radiografien
og konkurrence fra bl.a. ECR og Verdenskongres, kan det være svært at
trække flere radiografer til Årsmødet
med kun en enkelt målrettet sessionsrække.
Vi arbejder nu sammen med radiologerne
på forskellige modeller, der kan sammensætte målrettede tilbud og dermed
tiltrække flere radiografer i de enkelte
subspecialer til Årsmødet. Vi ser også
gerne at radiografer og bioanalytikere fra
det nuklearmedicinske område fremover
kan finde årsmødet mere attraktivt.
Vi har besluttet os til at deltage i det
næste Årsmøde der afholdes 27.-29.
januar 2021 i Odense. Sæt allerede X i
kalenderen nu og hold øje med programmet som vi håber at kunne løfte
sløret lidt for i august-nummeret.

På baggrund af de modtagne abstracts, blev der sammensat en varieret dag på Årsmødet, hvor optimering
af patientforløb var det overordnede
emne, der fyldte mest. Det blev suppleret med inviterede oplægsholdere
fra ind og udland, hvor vores naboland
Norge fyldte godt.

LIDT UDPLUK FRA
TORSDAGENS PROGRAM:
Efter de 2 store oplæg om AI (kunstig
intelligens) viste de efterfølgende
oplæg, at der er meget udviklingsarbejde med fokus på vidt forskellige
emner omkring optimerede patientforløb i gang. Thilde Giehm fra Ålborg
fremviste et projekt om forberedelse
af patienterne inden mødet på afdelingen, mens Heidi Hansen fra Odense
fortalte om deres erfaringer med at
følge patienten fra indlæggelse til udskrivelse på en diagnostik afdeling.
Silkeborg Sygehus viste, at afdelingen
har gang i rigtig mange forskellige
udviklingsprojekter, mens overradiograf Pica Andersen og Kathrin Wittenkamp fra Kolding Sygehus under titlen
”Tilfredshedsundersøgelse” fremlagde mange forskellige aspekter i et
omfattende projekt med udekørende
røntgen.

FREDAGENS PROGRAM
Fredagens program var lagt op med
diskussionsemner og det lykkedes

over al forventning med meget aktive
tilhørere.
Dekan/radiograf Randi Brinckmann
fra Københavns Professionshøjskole
(KP) fortalte om fremtidens sundhedsvæsen og sit bud på, hvad vi kan
forvente. Hun gav et godt og ærligt
billede af de udfordringer som KP
har i forhold til at ruste fremtidens
studerende til arbejdet som radiograf, og hun bandt en solid rød tråd
fra radiografuddannelsen til klinikken,
som også må påtage sig ansvar og
handling overfor de studerende.
Sessionens anden oplægsholder blev
Charlotte Graungaard Falkvard, der
med kort varsel trådte til på grund
af sygdom. Her blev patientklager
omdrejningspunktet, og man fik
fornemmelsen af, at selvom vi som
radiografer ikke vader i klager, så fylder det godt i tankerne, og de sager
som Charlotte tog op blev diskuteret
ligesom flere andre spørgsmål kom
på banen.
Årsmødet er slut for denne gang
og jeg vil rettet en tak specielt til
Janni Jensen, Omar Muharemovic og
Camilla Søholm for deres arbejde
med programmet og afviklingen af
årsmødet. Også tak til DRS for det
gode samarbejde omkring Årsmødet
henimod et fælles program.
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VI KOMMER NOK IKKE
UDENOM AI - MEN FRYGT IKKE
AI (Kunstig intelligens) er allerede en del af vores hverdag men også i radiografien trænger den
sig ind. På kongresser er AI også et større og større emne, og radiografsessionerne blev indledt
med to store udenlandske navne.
Af Omar Muharemovic

MATHIAS GOYEN
”Artificial intelligence and influence of
new technology on the future” åbnede
AI-sessionen. Dr. med. Mathias Goyen,
Medical Officer fra GE Healthcare
Europe, kom med sit bud på fremtiden
med kunstig intelligens i radiologien.
Hvad der for fem år siden så ud som et
skrækscenarie og frygt for at AI ville
erstatte radiologer og radiografer er nu
ændret til, at AI ses som et hjælpemiddel til vores faggrupper.
Mathias Goyen fortalte, at perception har
ændret sig siden de første AI programmer kom ind på afdelingerne. I dag taler
fagfolk om AI som et redskab, som kan
effektivisere vores kostbare tid. Hans bud
på, hvad det kommer til at betyde for
vores profession er, at AI programmer vil
kunne fx scanne alle en patients billeder,
og ud fra rå data kan lave alle mulige rekonstruktionskombinationer og derefter
at sortere de normale anatomier fra. Hvilket betyder at radiologen kan bruge sin
tid på mistanken om patologi.

delse af sociale medier på muligheden
for tidlig diagnosticering af depression.
AI er ikke kun på vej i radiologien, men i
alle hjørner af vores sundhedsvæsen.

NORESKA SMIT
Næste oplæg var fra dr. Noeska Smit
fra Mohn Medical Imaging and Visualization Center, Bergen i Norge. Noeska
Smit er oprindelig uddannet radiograf
fra Holland, hvor hun efterfølgende
arbejdede i tre år på et sygehus i Rotterdam. Da hun havde stor interesse for
efterbehandling af billeddata, valgte
hun at læse Computer Science (Media
& Knowledge Engineering) og tog en
Ph.d. i ”Medical Visualization” på Delft
University of Technology. Hun siger selv,
at hendes erfaring som radiograf gav
hende de nødvendige grundlæggende
kompetencer til hendes universitetsuddannelse. Noeska Smits foredrag
omhandlede hendes udviklingsarbejde

Integreret AI software kan nu umiddelbart efter eksponeringen, gøre radiografen opmærksom på, at der skal kigges
på billedet med det samme, hvis der er
risiko for alvorlige fund.
Ifølge Mathias Goven er det ikke sandsynligt, at radiologerne (eller de beskrivende radiografer) bliver erstattet af AI i
den nærmeste fremtid, men snarere, at
de kommer til at bruge deres tid på at
beskrive patologi og ikke på ”normal”
anatomi.
Til sidst talte Mathias Goven om brug af AI
i narrativbaserede specialer, og indfly-

20 | RADIOGRAFEN | FEBRUAR 2020

om visualiseringstekniker, som kan give
indsigt i komplekse medicinske data,
samt løse ”real-world” problemer i både
forskningsmæssige og kliniske sammenhæng.

Noeska Smit.

Hendes mål med arbejdet var at forbedre diagnoseværktøjerne, samt at få
øget mulighed for at konstruere billeder til uddannelse og planlægning af
kirurgisk behandling, med vægt på at
muliggøre interaktiv visuel analyse af
rumlige data.
Hendes hold af forskere arbejder på
kombination af interaktive visualiseringsteknikker med virtuelle anatomiske
atlasser. Med interaktiv visualisering af
atlasinformationer vil det være muligt at
inspicere og udforske anatomiske atlasser virtuelt, hvilket vil give forskere og
læger mulighed for at få adgang til et
væld af informationer på nye måder.

”Dilemmaer i sundhedsvæsenet”
– alvorlig humor afsluttede
kongressen med succes.
Fredag eftermiddag blev lokalet fyldt godt op til radiografsessionen ”Dilemmaer i sundhedsvæsenet” – en debat der var udsprunget af sagen fra Kolding Sygehus, hvor patienterne
bookede deres egen tid til undersøgelser, hvilket ikke var i overensstemmelse med lovgivningen, til trods for, at det var en klar forbedring for patienten og afdelingen.
Af fagchef Claus Brix

Charlotte, Mads, Christina.

Dilemmaer i sundhedsvæsenet debatpanel.

Vi havde samlet et panel bestående af
Karin Friis Bach, Formand for Danske
Regioners Sundhedsudvalg, Mona Muusmann Pedersen, formand for Patientog Pårørenderådet i Vejle, Mads Koch
Hansen, lægefaglig direktør for Sygehus
Lillebælt samt Kjeld Møller Pedersen,
professor på SDU.
Som moderator havde vi inviteret Mads
Steffensen, der er kendt fra blandt
andet Mads & Monopolet på DR. Han
var forsynet med en række indsamlede
dilemmaer fra radiografiens verden.
Mads Steffensen indledte debatten med

at oplyse at han i sine programmer
plejede at komme under bæltestedet,
men det blev ikke sandsynligt med
vores professions dilemmaer – så var
tonen lagt til en munter og alligevel
alvorlig diskussion.

DILEMMAER
Godt 50 deltagere havde fundet vej til
debatten, heraf en del radiologer, som
også var aktive i debatten. Mads Steffensen fangede, trods vores fagterminologi, detaljerne i dilemmaerne, som
han med sikker hånd kastede ud til
debattørerne på skift.

Debatten løste ikke dilemmaerne, men
den gav et nuanceret billede af, at vi er
enige om, at der er problemer der skal
arbejdes med. Vi fik vendt og drejet
nogle af de problemer vi står med, og
på Mads Steffensens finurlige måde drejet det til at løsningen på alle problemer er: ”Giv patienten en sprøjte eller
snak om tingene”. Alle i salen synes at
have fået en god og seriøs afslutning på
kongressen og noget refleksion med til
hjemturen. Debattørerne har ret sikkert
lært vores fag at kende, og sikkert taget
noget videre med til deres omgangskredse.
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PANELDEBAT OM
FREMTIDENS
SUNDHEDSKARTEL
Der var den 16. januar fælles hovedbestyrelsesseminar for de 8 tilbageværende organisationer i
Sundhedskartellet. I debatten var der blandt andet fokus på håndteringen af at tre organisationer
har valgt at træde ud, og hvordan det skal håndteres. Men der blev fokuseret på at se fremad.
Af Michael Dreyer

”Vi er blevet ”semistore”. Dette til
trods, så kan vi ikke levere 100 % på
alt. Derfor nyder vi godt af både Sundhedskartellet og FH. Vi bliver forkælet
på OK området af at være så tæt på
forhandlingerne på det regionale område, og Sundhedskartellet giver i høj
grad fortsat mening.
Vi skal holde øjne og øre åbne – ikke
alle tanker er tænkt,” var Charlottes
Graungaard Falkvards budskab, og hun
tilføjede ”måske kan det lokale samarbejde systematiseres, så vi repræsenterer hinanden i FH-regi.”
Charlottes appel til at styrke det lokale
samarbejde i Sundhedskartellet, for også
at kunne stå stærkere i forhold til det
lokale arbejde i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) gav anledning til
mange refleksioner. Der var mange bud
på, hvordan det lokale kan styrkes for at
få sat sundhedsdagsordenen, også i FH.
Og stor enighed om at Sundhedskartellet
lokalt har en vigtig opgave at løfte her.

DIALOG
Dialog, dialog og dialog er topprioritet
frem til OK 21. Med hinanden og med
arbejdsgiverne. I det hele taget er forberedelse altid en fordel. Det var Mona
Striibs – formand for Forhandligsfællesskabet og FOA – hovedbudskab, som
hun fremførte på mødet. Vi skal have styr
på ”vores egen banehalvdel” inden forhandlingerne. Et af de springende punk-

22 | RADIOGRAFEN | FEBRUAR 2020

ter udmøntningen af lokal løn, som vi
ifølge Mona har ca. 8 milliarder kroner til
gode fra. Udjævningen af lønforskellene
via lønstigninger i samme kronebeløb til
alle var en anden knast, der blev nævnt.
Mona viste stor åbenhed og satte sine
egne holdninger i spil.

Internt snak i en
pause under det
fælles HB møde.

Grete Christensen – formand for Sundhedskartellet og DSR – nævnte også i
sit oplæg, at organisationerne skal være
bedre til at lande de projekter, der sættes i søen ved OK. Også selvom arbejdsgiverne i vidt omfang prøver at omgå de
indgåede aftaler.

KRAVINDSAMLING
OG KRAVUDVEKSLING
Optakten til OK 21 er i gang, og knapt har vi tage fat på 2020 før vi retter opmærksomheden mod
kravsudvekslingen i slutningen af året.

Af Troels Jeppesen

Allerede om 10 måneder forventes arbejdsgivere og arbejdstager at udveksle
de krav, som de skal forhandle om ved de
offentlige overenskomstforhandlinger i
2021.
Inden da skal arbejdstagernes organisationer, fagforeningerne, have afklaret, hvad
de ønsker at forhandle om. Den afklaring
fremkommer typisk ved, at de valgte
fagpolitikere først udarbejder et oplæg
til medlemmerne – et debatoplæg. Og så
er det ellers op til medlemmerne at give
deres besyv med via en kravindsamling,
en afkrydsning af hvad de alle helst kunne
tænke sig.
Så bliver alle kravene blive vægtet, vejet
og vurderet før de vigtigste fremsættes og udveksles med arbejdsgiverne i
december.

Radiograf Rådets Formand, Charlotte
Graungaard Falkvard i lederen om kravindsamlingen. Derfor, så spørger vi ikke
til det, denne gang.
Men det betyder ikke, at du er afhold fra
at kunne indgive dine krav. Tværtimod,
du har som medlem krav på at kunne
indgive krav! For Radiograf Rådet er det
et afgørende demokratisk princip, at
medlemmer kan stille krav i forbindelse
med en overenskomstforhandling. For
det er medlemmerne, der har indsigten i
hvordan hverdagen kan forbedres.

INDGIVELSE AF KRAV
Derfor kan du selvfølgelig også indsende
dine forslag til krav til os. Du kan faktisk
gøre det på hele tre måder:

TRADITION OG FORNYELSE

• Udfyldelse af kravsedler på roadshow
• Udfyldelse af formular på hjemmeside
• Direkte mail (ok21@radiograf.dk)

Sådan har Radiograf Rådet gjort ved
mange en overenskomst, men ikke denne
gang. Denne gang får du ikke en anmodning om at indgive, hvilke krav der er
vigtigst.

For det er medlemmerne der har indsigten i, hvilke krav og ønsker, der bedst vil
kunne forbedre hverdagen og professionen.

”For vi ved godt, at I gerne vil have en højere løn med bedre pensionsdækning, og
vi ved godt, at I gerne vil have bevaret og
forbedret en arbejdstidsaftale, så der bliver
givet en ordentlig betaling for forstyrrelser
mellem arbejds- og privatliv.”… skriver

Det er jer, der fremsætter de krav og ønsker, som er specifikke for vores profession og/eller udvalgte dele af professionen, og som kun kan opdages, udtænkes
og formuleres af radiografer, med specifikke og konkrete arbejdsopgaver.

HVIS DU VIL
VIDE MERE
ROADSHOWS
Det er selvfølgelig en anderledes kravindsamling – både i forhold til hvad vi
har gjort tidligere, men også i forhold
til, hvordan mange andre fagforeninger
håndterer kravprioriteringen.
Det vil vi rigtig gerne drøfte og forklare, ligesom vi gerne vil høre jeres
tanker om specifikke radiograffaglige
krav. Derfor tager Formand Charlotte
Graungaard ud i landet på Roadshows.
Og vi håber du dukker op, hvis du har
muligheden.

HJEMMESIDE
Vi samler alle relevante OK informationer på hjemmesiden, under OK21. På
forsiden og under aktuelt kan du finde
OK21 nyheder og under OK21 sektionen
kan du finderelevante baggrundsinformationer, artikler, links m.m.

VIDEO OG PODCAST
Ved OK 18 afprøvede vi kortere videosekvenser, hvor Charlotte Graungaard
Falkvard gav korte opdateringer og
reportager under forhandlingerne.
Det tog I vældig godt imod, og derfor
prøver vi at udvide med andre medier.
Kernen vil dog fortsat være informationer via Radiografen, Hjemmesiden
og Facebook – og så de dygtige og
kompetente tillidsrepræsentanter, som
er Radiograf Rådets og medlemmernes
nærmeste repræsentanter.
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STU DIE

S DEN
VELKOMMEN TIL
DE NYE RADIOGRAFSTUDERENDE!
Kære alle nye radiografstuderende.
Velkommen til uddannelsen. Vi
håber, I bliver taget godt imod, og
glæder os til at møder jer.
Vi er sikre på, at I nok skal blive
glade for at studere til radiograf.
Venlig hilsen RSD’s bestyrelse.

KONKURRENCETID:
Lige om snart kommer der en konkurrence på RSD’s Facebook side, så hold
øje derinde: RSD –
Radiograf studerende
i Danmark

SES VI
KÆRE
DIMITTENDER PÅ ECR?

Igen i år er RSD’s bestyrelse repræsenteret på ECR. Vi tager i år 1 af sted fra be-

Stort tillykke med at være færdig.
Så kom tiden hvor I skal ud i det
virkelige liv og have et ”voksenjob”.

styrelsen og vi håber på at se og snakke
med nogle af jer.
Det kan også være der kommer til at
være en lille konkurrence i Wien som I

Vi, fra RSD’s bestyrelse, er så
glade for, at I bliver uddannet
og vi glæder os til at se jer
på hospitalerne.
Så igen: STORT TILLYKKE!
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kan deltage i.
Vi håber på at se en stor del af jer!

INTENSIVT ENGELSKKURSUS
FOR RADIOGRAFER
Udviklingen i vores profession går stærkt, og uanset hvor man er ansat, så kommer man i
større eller mindre grad ud for at skulle skrive, læse og tale engelsk.

Af Claus Brix, fagchef

Radiograf Rådet samarbejder med EAEHP (European
Academy of English for
Health Professionals), som
har hovedsæde på UID
(Universitetet i Dubling).
Sammen med L-Universitá ta´Malta udbyder de
intensive engelskkurser
målrettet Radiografer.

MOTIVATIONEN

Claus Brix.

Den unge generation af radiografer er
gennem uddannelsen vant til sproget;
men en del ”modne” radiografer er ikke
vokset op med engelsk, udover hvad
der blev givet i skolen. Og er man ansat i en udviklingsstilling med mange
internationale relationer, så kommer
man ikke udenom, at sprogbarrieren kan
være en udfordring, hvis det optimale
resultat skal opnås.

Da jeg varetager en del af den
internationale kontaktflade
for Radiograf Rådet, var jeg
på jagt efter muligheder som
kunne gøre kommunikationen
bedre, ligesom jeg savnede
træning i at holde oplæg
på engelsk. Og her passede
EAEHP’s tilbud godt ind.
Vinterkurset var placeret på
Malta, nærmere bestemt på
radiografuddannelsen der lå
på universitetets område på
Mater Dei Hospitalet.

Forud for kurset afholdt universitetet
mundtlig og skriftlig prøve individuelt,
så de kunne danne sig et indtryk af niveauet. Den mundtlige prøve blev afholdt telefonisk mens den
skriftlige blev fremsendt
på mail. Med mine 59
somre kunne jeg godt
forestille mig, at jeg
blev den ”gamle” i klassen. Men alderen på
kursisterne varierede fra 22 til 63
år, og med deltagere fra Slovakiet, Spanien,
Italien og selvfølgelig Danmark. Der var
13 deltagere på
holdet, heraf 5 fysioterapeuter, da en
del af undervisningen
var tværprofessionelt,
mens andet var opdelt. Hver profession
fik målrettet undervisning og prøve.

bejdede med oplæg af videnskabelige
artikler. Den første dag kunne jeg blive
i tvivl om, hvorvidt niveauet var højt
nok, men dag 2 kom der engelskundervisere på, og de terpede godt i grammatik, det skrevne sprog og hvorledes
en abstract/artikel bygges op, og deltagerne var godt brugte efter undervisningsdagene.
Den sidste dag gik med gruppearbejde
omkring præsentationerne, samt selvfølgelig prøven, der jo var oplægget
suppleret med en skriftligt test.

REDSKABER
Min vurdering af kurset er, at det største udbytte opnås hos den modne radiograf, der er på vej til at komme lidt
udenfor sin komfortzone med engelske
præsentationer på udenlandske kongresser. Man er ikke færdigudlært efter
kurset, men man får nogle redskaber
med hjem, der kan arbejdes videre med.
Vi kan, som danskere, absolut være med
når det kommer til det mundtlige, hvor
min oplevelse var, at de sydlandske deltagere havde store problemer med artikulationen.

INTENSIVT
Selve kurset var planlagt
over 5 dage - fra mandag
til fredag. De fleste dage
var der planlagt undervisning fra mellem 8 og 9 og
indtil kl. 17. Niveauet var varierende, men stigende hen
imod sidst på ugen, hvor vi ar-

Prisen synes rimelig (800 Euro for 5 dages intensivt engelsk). Der tilbydes værelse på universitetet, men da det er
lavsæson på Malta, findes der hotel i gåafstand til nogenlunde samme pris.
Der er tillige gode meget billige forbindelser med fly. Se mere på
https://www.eaehp.org/
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KURSER OG KONFERENCER
Dato

Seneste
tilmelding

Tema

Sted

Arrangør

Information
og tilmelding

Pris

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

26/3 2020

26/2 2020

Radiografisk
Forskningsnetværk

Odense

Radiograf Kurser

www.radiografkurser.dk

gratis for
medlemmer

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

15/4 2020

se link

Opkvalificering af
strålebeskyttelseskoordinatorer

Aarhus

Region Midtjylland

www.rm.plan2learn.dk

fra kr. 642

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

se link

RIS PACS advanced

Utrecht, Holland

PHIT Medical NL
(Radiograf Kurser)

www.radiografkurser.dk

Euro 1395 ex. VAT

17/6 2020

31/5 2020

Årsmøde Kvalitetsog strålebeskyttelseskoordinatorer

Odense

Radiograf Kurser

www.radiografkurser.dk

kr. 660 (kr. 990 ikke
medlemmer)

21-23/6 2010

se link

2nd European MRSO/
MRMD Course

London

MRI Safety Matters

mrisafetymatters@
btinternet.com

GBP 400 + VAT

26-29/8 2020

se link

21st ISRRT World Congress

Dublin

ISRRT/Irland

www.isrrt.org

se link

31/8-4/9 2020

9/8 2020

CT grundkursus

Århus

Region Midtjylland

www.rm.plan2learn.dk

fra kr. 5871

8/9 2020

8/8 2020

Mammografi ergonomi

Åbenrå

Radiograf Kurser

www.radiograf.dk

kr. 1200 (kr. 1800
ikke medlemmer)

24-25/9 2020

AFLYST

Mammokonference

Oslo

se link

https://www.mammographyoslo.com/

AFLYST

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

20-21/10 og
3-4/11 2020

se link

Interventionskursus 2
moduler

Frederiksberg/Århus

Radiograf Kurser/Region
Midtjylland

www.rm.plan2learn.dk

kr. 4756 (medlemmer)

17-18/11 2020

17/10 2020

Ortopædisk Radiografi det perifere skelet

Odense

Radiograf Kurser

www.radiografkurser.dk

3695 kr (5495 kr ikke
medlemmer)

10-11/11 2020

se link

CT-strålebeskyttelse
Nuklearmedicin

Odense

Radiograf Kurser/Dbio

www.dbio.dk

kr 3950 (medlemmer
af Radiograf Rådet og
Dbio)

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

25-27/11 2020

23/10 2020

CT avanceret

Århus

Region Midtjylland

www.rm.plan2learn.dk

fra kr. 4432
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RADIOGRAF KURSER
– AKTIVITETER 2020
Konventionel røntgen

Stråleterapi

Konventionel røntgen

FORSKNING

26. marts

Radiografisk Forskningsnetværksmøde

Odense

Konventionel røntgen pic

11.-12. juni

DFiR Årsmøde

Nyborg

RIS-PACS

11. -12. juni

RIS PACS Advanced

Holland

KVALITET/STRÅLING

17. juni

Årsmøde Kvalitets- og strålebeskyttelseskoordinatorer

Odense

Konventionel røntgen pic

8. september

Mammografi tema: ergonomi

Nuklear pic

17.-18. september

PET CT/MR skandinavisk fagkursus

Frederiksberg

Konventionel røntgen pic

20-.21. oktober

Interventionskursus (modul 1 af 2)

Frederiksberg

3.-4. november

Interventionskursus (modul 2 af 2)

Aarhus

Nuklear pic

10-11 novembe

CT-strålebeskyttelse Nuklearmedicin

Odense

Konventionel røntgen pic

17-18 november

Ortopædisk Radiografi - det perifere skelet

Odense

9.-10. december

Masterclass/Trauma reporting radiographer

Stråleterapi

Ultralyd

Ultralyd

Stråleterapi

lear

Konventionel røntgen

Stråleterapi

lear

Konventionel røntgen

Stråleterapi

Ultralyd

Konventionel røntgen pic

lear

Konventionel røntgen

Stråleterapi

lear

Konventionel røntgen

Stråleterapi

Aabenraa

Ultralyd

Ultralyd

Ultralyd

Konventionel røntgen pic

Frederiksberg

Ultralyd

Med forhold for ændringer. Kurserne prioriteres til medlemmer af Radiograf Rådet (dog enkelte undtagelser).
Information om indhold, priser, tilmelding samt flere tilbud kan ses på www.radiografkurser.dk
Venlig hilsen Radiograf Kurser
Claus Brix, fagchef Radiograf Rådet claus@radiograf.dk, tlf. 53 37 38 06
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Radiograf Rådets Hovedbestyrelse:

Region Syddanmark:

FORMAND

REGIONSFORMAND

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

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

NÆSTFORMAND

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

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

Lederne:

Region Midtjylland:

LEDELSESREPRÆSENTANT

REGIONSFORMAND

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

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

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

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

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

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

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

RSD’s (Studerendes) repræsentant:
FORMAND FOR RSD

FAGCHEF

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

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

Radiograf Rådets Kontor:

SEKRETÆR

FAGLIGE KONSULENTER

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

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

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

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