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VISUELL FORBEDRING AV
CT-BILDEKVALITET FORINNTEGNING AV RISIKOORGANER VED
STRÅLEBEHANDLING
Kvalitetsforbedringsprojekt af CT-halsprotokol til brug i dosisplanlægningen.
Billedkvalitet på CT er kompliceret, og
uendelig meget mere end at justere på
kV og mAs. Inden stråleterapi er der
flere tillægsfaktorer vi må tage hensyn
til ved doseplan-CT. Artiklen er venligst
udlånt fra Hold Pusten.
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Så lukkede Danmark
ned på vågeblus.
Den 11. marts meddelte statsminister
Mette Frederiksen, at vi skulle sætte aktivitetsniveauet og omgangen med hinanden ned på et absolut minimum.
Alle offentligt ansatte med ikke-livsvigtige funktioner blev sat til i videst muligt
omfang at arbejde hjemmefra. Daginstitutioner, skoler og rådhuse blev lukket.
Idræts- og fritidsaktiviteter blev suspenderet og der blev lagt restriktioner på den
offentlige trafik.
I sådan en krisesituation, har vi heldigvis
også et sundhedsvæsen, som på trods af
årtiers økonomisk udhuling består af dedikerede og offervillige kvinder og mænd.
Godt 2.000 af dem radiografer. Allerede
i skrivende stund, på førstedagen i det
nedlukkede Danmark, mærker vi at der er
en vilje til at løse det her og følge Sundhedsstyrelsens anvisninger nøje.
I det scenarie, så er der også sundhedspersoner, deriblandt radiografer, der er
– og sandsynligvis også bliver – smittet
med COVID-19, og i øvrigt bliver udfordret på mange andre måder i hverdagen. Der er også radiografer, der selv
om de under normale omstændigheder
fungerer lige som alle andre radiografer, i denne situation er særligt udsatte

for smitte. De gør sig naturligvis mange
tanker.
Efter en måneds diskussioner om hvorvidt COVID-19 bare var en influenza eller
om det vitterligt var farligt, så er der nu
dannet konsensus om, at COVID-19 udgør en alvorlig trussel for vores borgere,
samfund og sundhedsvæsen.

ALLEREDE I
SKRIVENDE STUND, PÅ
FØRSTEDAGEN I DET
NEDLUKKEDE DANMARK, MÆRKER VI AT
DER ER EN VILJE TIL
AT LØSE DET HER OG
FØLGE SUNDHEDSSTYRELSENS ANVISNINGER
NØJE.

Det der skal gøres må gøres. Vi støtter
– som alle andre – Mette Frederiksens
handlekraft og vilje til at gennemføre det
nødvendige. Og vi håber inderligt at det
rækker.
Når det er sagt, så er vi ikke i undtagelsestilstand i skrivende stund. Vi er i
alarmberedskab. Det er ikke hele epidemiloven der er trådt i kraft. Det betyder
at de regler og aftaler, der er for vores
ansatte og studerende stadig gælder.
Også selv om det hurtigt kan ændre sig.
Det regner vi selvfølgelig med at sygehusledelserne respekterer. De ansattes
arbejdsliv og hverdagsliv skal stadig
hænge sammen.
Som statsministeren, og flere andre
ministre efter hende, har sagt, så er der
spørgsmål, der ikke kan besvares og det
er lige netop det, vi i Radiograf Rådet
arbejder med i disse usædvanlige tider.
For de ubesvarede spørgsmål ender i stor
udstrækning hos os. Vi er helt med på
det umulige i opgaven, når der tages så
store beslutninger, der skal iværksættes
så hurtigt og derfor er det naturligt, at
der opstår spørgsmål og usikkerhed, som
vi så forsøger at håndtere bedst muligt i
respekt for situationen.

Derfor tages der drastiske midler i brug,
og derfor er Radiograf Rådet også helt
på bølgelængde med, at disse drastiske
tiltag er nødvendige.
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KORT NYT
BAUTA
FORSIKRING
Som medlem af Radiograf Rådet kan
du købe private forsikringer hos Bauta
Forsikring.

OVERENSKOMSTERNE
FOR 17 PRIVATHOSPITALER
OG KLINIKKER FORNYET

Bauta tilbyder forsikringer, som giver dig
den økonomiske tryghed, du har brug
for, hvis du bliver ramt af en skade eller
en ulykke.
Det gælder bl.a.:
· Indboforsikring
· Bilforsikring
· Husforsikring
· Ulykkesforsikring
· Rejseforsikring

Det tog fire runder af daglange
forhandlinger, men sent om aftenen
den 9. marts indgik Dansk Sygeplejeråd og Dansk Erhverv aftale om at
forny landsoverenskomsterne for
privathospitaler og klinikker. Fornyelsen slår igennem på 17 privathospitaler.

CORONAVIRUS
– SÅDAN ER DU
D Æ K K E T H O S B A U TA

Hvis du har en afbestillingsforsikring hos
Bauta, så dækker de alle rejser, der er
planlagt frem til d. 13/4 2020.
Det er dog vigtigt, at du har undersøgt
muligheden for refusion hos din rejsearrangør eller dit flyselskab, inden du tager
kontakt til Bauta.
De dækker også dækker din hjemrejse,
hvis du er i udlandet lige nu.
Du kan få svar må mange spørgsmål på
deres hjemmeside.

Den store knast i forhandlingerne
har været arbejdsmiljøet. Arbejdsgiverne har forlangt forringelser i
arbejdstidsreglerne, som går stik
imod Dansk Sygeplejeråds og dermed også Radiograf Rådets krav om
fokus på det gode arbejdsmiljø.
I sidste ende er vi endt med et forlig, der giver en vis fleksibilitet til
arbejdsgiverne, samtidig med at sygeplejerskerne og radiograferne får
pæne lønstigninger, en forhøjelse af
den særlige opsparing, flere frihedsrettigheder ved børns sygdom og
3 ugers øremærket forældreorlov,
samt at arbejdsmiljørepræsentanterne styrkes.
· Lønstigninger på 5,1 pct. over tre år
· Den særlige opsparing stiger med
3 procentpoint fra 4 til 7 pct.
· Særlig opsparing kan fremover
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også bruges til at holde fri på
barns anden sygedag og til børns
lægebesøg.
· Far eller medmor får tre ugers
ekstra øremærket forældreorlov
med løn.
· Fem feriefridage overgår til nyt
ferieafholdelsesår.
· Arbejdsmiljørepræsentantens rolle
og vilkår styrkes med en klarere
opgavebeskrivelse, sikring af den
nødvendige tid til opgaverne og
nødvendig adgang til IT-udstyr,
samt bedre vilkår for at få fri til at
deltage i uddannelse.
· For sygeplejersker og radiografer,
der har vagter aften og nat, er der
indført en valgmulighed mellem
at give tre timers frihed pr. 37 arbejdstimer om aftenen og natten,
eller at forhøje tillægget for aftenarbejde fra 20 til 28 pct.
Derudover er der aftalt en optrapningsordning af særlig opsparing og
pension for nye virksomheder, der
tiltræder overenskomsten, mulighed
for at afholde ferie i timer, perioden
for beregning af den gennemsnitlige
arbejdstid (normperioden) udvides
med to uger, og hviletiden kan udskydes i uforudsete situationer.

NYE TILTAG I REGION MIDT SKAL FÅ
FLERE ANSATTE TIL AT ARBEJDE MERE
Ingen ansatte skal tvinges op i tid. Men fra 1. marts skal alle nye stillinger slås op som fuldtidsstillinger.
Anders Kühnau understreger, at ingen ansatte vil blive tvunget op i tid. Selv om alle stillinger i Region Midtjylland
efter den 1. marts i år slås op som fuldtidsstillinger, kan den lokale ledelse i den konkrete ansættelsessituation, ud
fra en samlet vurdering, tage hensyn til ansøgeres evt. særlige behov for ansættelse på deltid.
Derfor vil man efter 1. marts kunne læse formuleringer i jobannoncen så som ”stillingen er som udgangspunkt en
fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge”, når regionen slår stillinger op.
FA K TA
Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet:
· at alle stillinger, der opslås efter den 1. marts 2020, opslås som fuldtidsstillinger,
· at man i stillingsopslag fx kan skrive, at ”stillingen er som udgangspunkt en
fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge”,at hospitalsledelser og psykiatri- og socialledelsen kan give dispensation fra kravet,
· at for så vidt angår stillinger uden for hospitaler og Psykiatri- og Socialområdet
er kompetencen til at give dispensation tillagt de respektive medlemmer af
koncernledelsen,
· at den lokale ledelse i den konkrete ansættelsessituation, ud fra en samlet
vurdering, kan tage hensyn til ansøgeres evt. særlige behov for ansættelse på
deltid,
· at plejepersonalet (sygeplejersker og SOSU-assistenter) på somatiske og
psykiatriske hospitaler får ret til at få fuld tid,
· at der indføres introduktionsstillinger til nyuddannede sygeplejersker,
· at Regionsrådet tilskynder ansatte på deltid til at gå op i tid, idet Regionsrådet understreger, at ingen ansatte vil få forøget arbejdstiden mod
eget ønske, jf. også Region Midtjyllands livsfasepolitik, og
· at der sættes mere fokus på aftalen fra 2007 mellem Forhandlingsfællesskabet og
RLTN om adgang til et højere timetal ved stillingsledighed.

Valg til suppleantdelegerede
i Region Hovedstaden
Nu har du mulighed for at blive valgt ind på en
delegeret-suppleantplads til Radiograf Rådets
kongres.
Normalt vælges man som delegerede/suppleant på Radiograf Rådet RegionH’s generalforsamling hvert tredje
år, men da vi nu står med 17 vakante suppleantpladser
midt i perioden har du mulighed for at stille op uden om
generalforsamlingen.
Kunne det være noget for dig, at bruge din medlemsindflydelse centralt i Radiograf Rådet? Så skal du melde dit
kandidatur til faglig konsulent hos Radiograf Rådet, Erik
Roland på roland@radiograf.dk senest fredag d. 3. april
2020. Er der flere opstillede end vakante suppleantpladser vil der blive udskrevet valg.
Du kan læse mere på Radiograf Rådets hjemmeside, under Hovedstaden.

ER DU A N SAT SOM
DI M I TTEND I 2 020?
Radiograf Rådet har desværre vejledt nogle dimittender fejlagtigt,
så vi laver en generel rettelse her. I har som dimittender ikke krav
på at får betalt ferie i hovedferien i 2020. Selvom vi på arbejdstager
side er enige om, at I burde kunne benytte den ”fondsferie” i optjener, så har arbejdsgivernes repræsentanter ikke ville honorere det
krav. I kan derfor enten benytte jeg at det ferie I måtte have optjent
ved studiejobs i 2019 eller ansøge a-kassen om feriedagpenge.
For at have ret til feriedagpenge som lønmodtager skal du blandt
andet
• Have ret til dagpenge på ferietidspunktet
• Have optjent ret til dagpenge
Du er berettiget til feriedagpenge hvis du har været medlem af en akasse som studerende i 1 år OG har ændret status fra studerende til
nyuddannet senest 1 måned efter du blev færdiguddannet eller blev
medlem af en a-kasse senest 14 dage efter du blev færdiguddannet
og meldte dig ind som nyuddannet, så er du berettiget til dagpenge
allerede 1 måned efter – og derved også til feriedagpenge.
Er du i tvivl, så ring og spørg din a-kasse. DSA har telefon 33 15 10 66
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DEN FØRSTE
RADIOGRAF ANSAT SOM
UNIVERSITETSLEKTOR
– Et kæmpe skridt for professionen

Radiografen havde aftalt et møde med Helle Precht en januar dag i Odense. Rammen er Helles
hjemmebane, et undervisningslokale på UCL. Og anledningen er, at Helle som den første danske
radiograf har fået et forskningslektorat på Syddansk Universitet (SDU).
Af Michael Dreyer
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HELLE PRECHT
• Født i 1979
Formel uddannelse:
• Ph.d. i radiografi, 2015
• Master i sundhedsvidenskab med
speciale i radiografi, 2009
• Diplom i digital radiografi og
pædiatri, 2007
• Uddannet radiograf, 2003
Aktuelle ansættelser og
ansvarsområder:
• Assisterende professor, Klinisk Institut,
SDU, 10% ansættelse
• Leder af Diagnostik og Behandling CONRAD, UCL
• Lektor, Radiografuddannelsen, UCL
• Nationale Ph.d.-netværk for radiografer
• Medlem af Evalueringskomiteen for
kommende Ph.d.-studerende
• Editorial Board member of Radiography
Journal, Elsevier, London
• EFRS Expert Network
• Eksaminator for radiografuddannelserne
i Danmark
Helle Precht har derudover haft mundtlige oplæg på 48 konferencer, haft 6
posterpræsentationer og skrevet 9 artikler – deraf de 5 i Radiografen.

Kan du fortælle hvad din nye titel og
stilling indebærer?
Jeg er radiograf af grunduddannelse, og
så har jeg taget en ph.d. Efter ph.d.’en
har jeg været i et post.doc. forsknings
forløb. ph.d.’en er kørekortet, og så skal
man jo ud og lære det. Der har jeg så haft
3 år i et post.doc-forløb, hvor jeg har fået
skrevet en masse artikler, har fået dannet
relevant netværk og har fået undervist
samt vejledt på flere niveauer. Nu er jeg
så blevet lektor på universitetet. Det er
et forskningslektorat, og det betyder at
jeg har mulighed for at være hovedvejleder for ph.d.-studerende. Det er essensen og forskellen fra den tidligere adjunkt
ansættelse.
Hvordan vil det så påvirke dit arbejde,
både nationalt, men også internationalt,
hvor du har en del jern i ilden?
Umiddelbart er jeg ikke sikker på at det
kommer til at påvirke så meget. Så med
danske ord, så er det et seniorforskerniveau, jeg er nået til. Det gør at jeg er

mere ligestillet med lektorer på universitetsniveau i andre lande, så det giver
mulighed for at søge nogle andre fonde
og projekter. Det væsentlige er, at det er
et kæmpe skridt for professionen. Det er
det fordi, vi der indtil nu har taget en ph.d.
har typisk været vejledt af en læge eller en
fysiker, fordi der indtil nu ikke har været en
radiograf, der havde et forskningslektorat.
I Bekendtgørelsen står der at du skal være
lektor på universitetsniveau for at kunne
være hovedvejleder. Og når man har en
anden hovedvejleder, kan der opstå diskussioner om, hvilken vinkling man skal
tage på sin forskning, fx hvordan man skal
skrive artiklerne. Det vejledere i et ph.d.forløb får ud af at være vejleder, det er
publikationer - der følger ikke særlig meget tid med til det, så det er det arbejde
der bliver lavet.

nogle år på Kolding Sygehus, og blev så
ansat i et privat firma som applikationsspecialist grundet en erfaren radiograf
der gav mig muligheden. Jeg savnede
fordybelse og bøgerne, så jeg blev ansat
på skolen (i Odense, red.) og blev undervisningslektor og det var fint. Men jeg er
et meget utålmodigt væsen, så der skulle
ske noget. Så jeg var til MUS-samtale ved
min daværende chef, Steen Schack, og
kom til at sige til ham, at jeg kedede mig
lidt. Det undrede ham lidt, for jeg var faktisk også internationalt ansvarlig, og han
syntes at jeg havde nogle spændende
opgaver – og det havde jeg også – jeg
syntes bare der skulle ske mere. Jeg havde
ikke selv tænkt tanken om forskning, men
så tænkte han lidt over det, og sagde
sidst i samtalen, at han syntes jeg skulle
læse en ph.d.

Har du tidligere været vejleder for
ph.d.-studerende?
Ja, du skal have været vejleder for at
kunne få den her titel (forskningslektor,
red.). Når man er medvejleder, så guider
man den studerende, deler viden og erfaringer, skaber netværk mm., men mener
hovedvejlederen projektet skal tage en
bestemt retning er det hovedvejleder der
bestemmer. Derfor kan der opstå uoverensstemmelser om, hvilket fokus man skal
lægge, fx om det er anatomi eller strålebeskyttelse, eller hvor det skal publiceres.

Min første reaktion var, ”det kan jeg ikke”.
Det skal man være klog for, det er svært,
og hvordan gør man det? Så det skød jeg
sådan lidt hen. Men han siger, ”prøv lige at
tænke på det”. Der havde jeg i mellemtiden taget en kandidatuddannelse i Norge,
for det var det eneste sted man kunne
tage den indenfor radiografi.

Dette er en af årsagerne til at vi nu har
nået et kæmpeskridt for professionen.
Med en radiograf som hovedvejleder
skal ingen ph.d.-studerende formentlig
tage den faglige kamp med sin vejleder,
der har samme faglighed. Mange gange
kan det handle om at vejlederen slet ikke
kender til dit emne, ikke forstår området
bag fx en eller anden softwareoptimering
indenfor CT. Og det er jo fair nok, når man
er læge og professor indenfor kardiologi,
og derfor kan det være svært for dem, at
vejlede én det rigtige sted hen. En med
samme grunduddannelse tænker mere i
samme retning, så det sikrer noget mere
radiograffagligt fokus end det vi har kunnet præstere indtil nu.

Så tænkte jeg lidt over det, og mit bagland sagde til mig, at det siger man ikke
nej til. Så begyndte vi at gå ind i det, og
det endte med at skabe interesse, for det
er jo en unik mulighed, at få lov til at gå
den vej. Jeg talte lidt med Carsten Lauridsen, som på daværende tidspunkt lige
var gået i gang med sin ph.d. Han fortalte
også lidt om, alle de brikker man skulle
have til at falde på plads. Så endte jeg i
Svendborg på Kardiologisk Forskningsenhed. Der sidder en utroligt progressiv
professor, Kenneth Egstrup, som sagde
at det var fedt at få en radiograf ind, for
de lavede rigtig mange studier, også for
lægerne, med CT, men der var ingen der
vidste noget om scanneren… De vidste
noget om patienterne, om det fysiologiske og det patologiske, så han syntes
at det kunne være sjovt med en større
teknisk indsigt.
Og så gik jeg i gang.

Hvornår fandt du ud af, at det var forskningen i radiografi, der var din store
interesse?
Ja, jeg er faktisk elevuddannet på det sidste hold elever i Danmark. Jeg arbejdede

Så fik jeg min ph.d. på 4 år, inklusiv 2 barsler. Jeg var ½ år i Holland under forløbet,
på en forskningsafdeling i Leiden, som var
enormt fedt. Der gik jeg fra at være sam-
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men med læger hver dag, til kun at sidde
sammen med teknikere, computeringeniører og programmører bagved systemerne.
Jeg havde manglet den der tekniske sparring, men det skal jeg da lige love for at jeg
fik. Samtidig gik jeg fra en forskningsafdeling på i alt 10 personer til en på 120. Så
det var et stort sted, hvor det kørte på en
helt anden måde. Så på den måde skabte
det noget interesse og nogle muligheder
indenfor feltet.
Derfor har det aldrig været sådan et bevidst valg. Det har været en mulighed, der
dukkede op, og den greb jeg.
Så snebolden har rullet?
Ja, så var jeg færdig med min ph.d., og så
spurgte professoren i Svendborg ”jamen
hvad skal du så?”.
Under mit ph.d. forløb finder jeg ud af
at mit ph.d.-projekt kunne undersøge,
hvordan iterative rekonstruktioner kunne
bruges ved hjerte-CT. Vi fandt ud af, at
forkalkningerne af kranspulsårerne blev lidt
mindre med nogen software og lidt større
med anden software; men vi vidste jo ikke
hvor store de egentlig var inde i patienterne. Og vi lavede ikke andre undersøgelser på dem, fordi alle de undersøgelser
man kunne have lavet, dem lavede vi ikke
i Svendborg, men i Odense. Så det kunne
vi ikke rigtigt. Der var også noget etisk,
for patienterne var rigtig syge. Så fik vi en
dag en idé over en frokost, hvor vi kiggede på hinanden og sagde: ”Hvad nu
hvis vi kunne tage hjerterne ud af de døde
og undersøge dem?”. Så kunne vi skære
dem op bagefter og se hvad der var inde
i dem. Det var smart. Og fuldstændigt
uvidende tænkte vi, at det gør vi da. Så
jeg gik over til patologen og han spurgte,
hvad han kunne gøre for mig. Jo, svarede
jeg, kan vi få lov til at lave noget med de
lig du har liggende, kunne vi undersøge
hjertet lidt nærmere og lade det indgå i et
forskningsprojekt? Han spurgte hvem jeg
var… ”Jo, jeg er jo så radiograf” ”Nåh, er du
radiograf. Jamen så kan vi sagtens”. Det var
modsat det jeg ellers havde oplevet, men
han er gift med en radiograf, og syntes at
det var da genialt.
Så søgte vi etisk godkendelse – og fik den.
Det havde vi ikke regnet med. Og så kørte
hele toget, nærmest så stærkt at vi ikke
kunne følge med. Og vi anede ikke hvad vi
gik ind til. Det startede vi op i 2012. Og det
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er først nu vi har de første analyser klar. Så
det er ekstremt tidskrævende. Og uden
det samarbejde i Holland sammen med en
masse bioanalytikere samt patologer ude
fra Retsmedicinsk var vi aldrig kommet i
mål. Så det har grebet om sig, det er blevet kæmpestort og det har været enormt
skægt.
Det sidste nye er så at jeg lige nu sidder
med et studie, som jeg har prøvet at publicere på i et års tid, men vi mangler noget
analyse, og der skal vi hen og programmere i et bestemt system, og det er der
ikke nogen radiografer der kan. Og de fysikere jeg har kontakt med i Danmark, som
kan, de har simpelthen rygende travlt. Så
der sker ikke rigtigt noget, men nu har jeg
så fået en irer med, som kan, og som er
med på det. Så det at have et godt netværk er altafgørende for at få sådan noget
her til at lykkes. Ellers så kan man ikke.
Så man kan sige, at interessen blev skabt,
og så søgte vi penge til det der postmortem hjerteprojekt i CT, og så fik vi
penge til 3 års ansættelse på 30 % på OUH
Svendborg og så startede jeg op med
post.doc med et mål om at blive lektor på
sigt. Det er så gået lidt stærkere med at
blive lektor end vi først havde tænkt, men
det er jo kun positivt.

RADIOGRAF RÅDETS
FORSKNINGSFOND
Radiograf Rådet støtter også forskning
på Ph.d.-niveau
Radiografer der har været medlem af
Radiograf Rådet uafbrudt i mindst 3 år
inden ansøgningen, kan søge støtte i
fonden.
Højeste beløb der kan gives i samlet
støtte er kr. 30.000. Pengene bevilges
af Hovedbestyrelsen.
Som betingelse for at modtage støtten
vil vi gerne have to artikler til fagbladet
Radiografen.
Endelig skal du holde et oplæg om din
forskning på et af Radiograf Rådets arrangementer, når din Ph.d. er afsluttet.

også mere tid til det. Nu er det bare lidt
længere tid igen.”
Og manden havde jo ret. Der er selvfølgelig udfordringer, og der kommer nogle
bump på vejen – men så er det heller ikke
sværere.
Og så er det jo også, som du sagde, det
at have et netværk
Ja, det bygger man jo op under vejs. Man
skal kunne lide at gå egne veje. Man skal

DEN STØRSTE DRØM JEG HAR FOR RADIOGRAFIEN,
ER, AT DET ER OS SELV, DER UDVIKLER DEN. AT VI
HOLDER VED. OG DET GØR VI KUN VED AT FÅ FLERE
IND MED PH.D.-NIVEAU OG GÅR TIL BIDDET.

Så din egentlige inspiration det var…
… ja, det var den gode Steen Schack. Det
var flot set. Han troede mere på mig, end
jeg selv gjorde. Min første tanke var, at
for det første, så kan jeg ikke. Og for det
andet, så er jeg ikke klog nok.
Indtil han sagde, at ”når man laver en bachelor, så får man et halvt år. Og det har
du jo gjort” – jeg tog så en diplom efter
min elevuddannelse. ”Så lavede du en
kandidat, så fik du bare lidt længere tid. Ja,
det var på et højere niveau, men du havde

styre sin egen tid og være netværksopdrivende. Og så skal man kunne lide at sætte
sig ind i detaljer. Hvis man kan det, så kan
man sagtens gøre det. Så er det ikke mere
forkromet.
Hvilke drømme har du om fagets udvikling?
Den største drøm jeg har for radiografien,
er, at det er os selv, der udvikler den. At
vi holder ved. Og det gør vi kun ved at få
flere ind med ph.d.-niveau og går til biddet. For eksempel har der lige oppe på

europæisk plan, hvem der har ansvaret for
dosis og kvalitet ude i afdelingerne, og
det er faktisk blevet radiograferne nogen
steder. Så der er en kamp, der venter på
at vi tager det på os, og tror på at vi selv
kan. Så min drøm er, at der kommer flere,
som har interesse for at gå ind i udviklingen. At der er nogle af dimittenderne, der
er tip-top tunede til at være videnskabeligt tænkende og kritisk reflekterende, og
som tager det til sig og gør det videre.
Praksis er udfordret på mange fronter, så
min drøm er at man får kulturen flyttet til
at vi anerkender at forskning og udvikling
er en del af faget. Og at vi stiller os kritisk
til de systemer og instrukser der kommer
fra firmaerne om hvordan vi fx skal scanne.
Hvorfor er det vi skal det? Hvorfor skal
vi bruge det på dén måde? Kunne man
gøre noget andet? Altid med patienterne
i fokus.
Så den største drøm, og måske mest
banale tanke, er, at vi holder vores eget
fokus, går vores egne veje og tror på, at vi
selv kan. For vi kan meget mere end vi selv
tror i det her fag. I stedet for at lade os
dominere af andre faggrupper. Og bliver
ligeværdig sparring til radiologer, fysikere
m.fl.
Hvilket emne er du optaget af lige nu?
Der kører faktisk rigtig mange emner lige
nu. Jeg er lige blevet spurgt af London
City Univercity, om vi vil være med i et Artificial Intelligence (AI)-projekt – det er jo
det ”nye sort” lige nu. Jeg er nok ikke helt
så blæst bagover, som så mange andre.
Jeg tror på, at det er lige som alt andet
software, der kommer. At vi har kæmpe
forventninger. Og det kan noget, det er
helt sikkert. Jeg tror så også at vi bliver
skuffede over, hvad det ikke kan. Vi er
lige nu dér, hvor folk tror at det kan flytte
planeter, nærmest. Jeg tænker at vi finder
ud af, at det kan det ikke, men at det kan
hjælpe os på en anden måde. Det er også
lidt forskelligt om folk er bange for det,
om der er store forventninger til det eller
hvordan man skal tage det.
Jeg tror personligt også, at der er en
masse etisk bagved, hvor man skal tænke
sig om.
På den måde tror jeg der følger en del
med i AI-softwaren. Men jeg tror det

kan noget. Det bliver spændende, det
samarbejde vi skal have op at køre med
London. Og så er der derudover børn
og retsmedicin, er det der optager mig
lige nu.
Har du nogle personlige milepæle, som
du stræber hen imod?
Det jeg helst selv vil opnå, det er at få
nogle unge radiografer med, og uddanne
nogle flere. Jeg tror ikke på, at vi bliver
til noget, hvis vi ikke får flere ind under
hatten. Jeg bruger meget energi – både
på bachelorniveau og på kandidatniveau,
men også mere og mere på ph.d.-niveau
– på at få flere med og få flere involveret
og inddraget. Vi bliver jo selv ældre og
ældre, så der skal hele tiden nogle unge
kræfter til at tage over, som tænker anderledes. Det giver en anden energi i sådan
et spændingsfelt. Så det er nok en af de
største ting, som jeg har for øje.
Og så skal jeg involveres i nogle flere studier, og det bliver man jo hele tiden. Lige
i øjeblikket handler det faktisk om at sige
”nej tak”, fordi tiden ikke er til at gøre det
arbejde man synes man skal gøre når man
er med. Og så må vi se hvad fremtiden
bringer.
Du er stadig tilknyttet CONRAD også?
Ja, UCL har jo en forskningsafdeling, som
hedder Anvendt Sundhedsforskning, og
under den har der indtil nu været nogle
delprogrammer, og der har vi haft et
der hedder Diagnostik og Behandling –
CONRAD. Det udsprang af det tidligere
Videnscenter. Og det har vi stadigvæk,
og det kører med nogle projekter, hvor
vi sætter studerende ind og laver bachelorprojekter. Og i tæt samarbejde
med medico-industri, klinisk praksis
eller andre det har relevans for – nogle
tværprofessionelle, nogle monofaglige – laver vi projekter, som udmunder i
publikationer.
Og det gør at de studerende bliver tiptop tunede til at skulle lave noget når de
er er færdige. De får en artikel på deres
CV allerede som nyuddannede. Ideerne
udspringer fra klinisk praksis, fra noget
klinikken har brug for. Det udspringer ikke
fra skolen. Det gør, at det er nemt at få
implementeret de her projekter bagefter,
for der er nogen der står og efterspørger
det og vil bruge det.

Hvordan vil I helst inspirere fremtidens
radiografer og forskere?
Men inspiration i at tage dem med allerede fra 5. semester eller deres bachelorprojekt giver bare så meget mening.
Det giver dem noget herfra (UCL, red.),
det giver mine kolleger noget her på
stedet og det giver en sammenkobling med klinisk praksis. Så det giver
et spændingsfelt, som er helt unikt,
og kan noget særligt. Og det bliver de
studerende inspireret af. De bliver også
trætte, når de er færdige med sådan
et forløb, for det er hårdt. Og så er
de også klar til at komme ud og tjene
nogle penge og blive kliniske og en del
af en social gruppe og så meget andet.
Men nogle af dem holder fast. Og det
er jo en glæde, når man så møder dem
senere. Så kan det være at man kan være
med til at få dem endnu videre. Det må
tiden jo vise.

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING
- CONRAD
Delprogrammet har sit primære genstandsfelt inden for radiografiens tre
specialer: Radiologi, stråleterapi og nuklearmedicin samt inden for det laboratoriemedicinske område.
Delprogrammet er udfoldet i tre overordnede forskningstemaer, der inviterer til
forskningssamarbejde med beslægtede
professioner og forskningsmiljøer:
•	Patientologi i en højteknologisk kontekst: Udforsker hvordan man bedst
muligt inddrager, rådgiver og samarbejder med patienten, pårørende
og andre sundhedsprofessionelle i en
højteknologisk kontekst.
•	Patientsikkerhed og strålebeskyttelse:
Udforsker hvordan man bedst muligt
beskytter patienter, pårørende og
mpersonale ved diagnostiske og behandlingsmæssige procedurer inden for
radiografi og bioanalytisk diagnostik.
•	Optimering af ny teknologi: Udforsker
den nyeste teknologis muligheder og
begrænsninger inden for tre felter: Billeddiagnostik, billedvejledt behandling
og stråleterapi samt biomedicinsk
laboratorieteknologi og undersøgelse
i forhold til at opnå bedst mulige
kvalitet i forebyggelse, diagnostik og
behandling.
Kilde: https://www.ucl.dk/forskning/anvendt-sundh
edsforskning#diagnostik+og+behandling+-+conrad
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RADIOGRAFSTUDERENDE
STYRKER RETSMEDICINERES
OG POLITIETS
OPKLARINGSARBEJDE
Tre ny nyuddannede radiografer fra University College
Lillebælt kan være med til at sætte nye standarder for de
scanninger, som retsmedicinere i hele verden bruger til
at scanne lig, når de skal finde en dødsårsag.
Af Troels Jeppesen

Den 4. marts kunne man på DR’s hjemmeside læse en artikel om, hvordan 3
radiografstuderende har fundet ud af,
hvordan retsmedicinere kan tage meget
bedre billeder med en CT-scanner, end
de hidtil har gjort.
Senere er det også blevet til artikler på
TV2 Fyn og i Fyens Stiftstidende og det
var også meningen, at de skulle have
stået på scenen ved ECR, som nu er udskudt til juli.
På alle måder er de tre 3 fynske radiografer Pernille Aagaard Nielsen, Dina
Bech og Julie Nielsen stjerneambassadører for faget, med deres kulminationen på næsten et års samarbejde med
Retsmedicinsk Institut i Odense om,
hvordan man kan lave bedre scanningsbilleder af lig.
”Deres arbejde kan være med til at øge
sandsynligheden for, at vi kan hjælpe
politiet med at opklare en kriminalsag,”
siger Peter Mygind Leth, statsobducent
og professor ved Retsmedicinsk Institut
i Odense.
Ifølge ham kan scanningsbillederne
være svære at arbejde med. Der er nemlig stor forskel på at scanne levende og
døde mennesker.
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”Vi er
udfordret af,
at det er sværere at
skelne organer fra hinanden
hos et dødt menneske. Man kan ikke
uden videre anvende røntgenkontrast, når
blodkredsløbet er gået i stå,” siger Peter Mygind
Leth og fortsætter: ”Der er brug for metoder, så
vi bedre kan vurdere organer hos et dødt menneske.
Det vil øge sandsynligheden for, at vi kan se, om indre
organer er blevet beskadiget, hvilket de ofte er, hvis et
menneske har været udsat for vold. De 3 radiografer har
i samarbejde med os påvist, at det er teknisk muligt at
optimere billedbehandlingen. Så i fremtiden er der nu
håb for, at vi kan få bedre billeder at arbejde med.”

GODE IDEER OG NYE MULIGHEDER
”Vi plejer at sige, at vi arbejder i et fag med store
omvæltninger og teknologisk fremdrift, og her er et
glimrende eksempel på, hvordan tre kvikke radiografstuderende har øjnet muligheden for at forbedre et
område, der ligger uden for det traditionelle kerneområde, ” udtaler formand for Radiograf Rådet, Charlotte
Graungaard Falkvard.
Og det er lige præcist det vi skal kunne. Radiografien
skal ifølge Charlotte ikke begrænses til de traditionelle
opgaver, især ikke hvis nytænkning og vidensdeling
kan skabe værdi andre steder i samfundet.
”Radiografer er virtuose på teknologien – og ser du en
mulighed for forbedringer, så skal du gribe efter den”,
afslutter hun.
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RADIOGRAFI
I GRØNLAND
ANNO 2020

I Nuuk finder man Grønlands eneste
røntgenafdeling. Her er ansat 10 radiografer og 1 røntgensygeplejerske samt
2 sundhedsassistenter og 1 sekretær. Vi
arbejder hver dag på at forbedre arbejdsgange og optimere protokoller indenfor radiografien i Grønland, for at kunne
imødekomme de krav der stilles til os.
Men vi møder mange udfordringer i vores
hverdag, både grundet vejrforhold, logistik, økonomi og mangel på personale. Så
hvordan fungerer radiografien i Grønland?
I Nuuk udfører vi ca. 17.000 undersøgelser
pr. år. Disse er fordelt på alm. røntgen, CT,
MR, UL, enkelte gennemlysningsundersøgelser og klinisk mammografi. Vi forsøger
at tilbyde så stort et sortiment af undersøgelser som muligt, indenfor de rammer
vi har, da patienterne ellers skal uden for
Grønland for at blive undersøgt. Vi har et
stort antal patienter fra skadestuen og
fra Dronning Ingrids sundhedscenter. De
kommer som oftest hurtigt til, via åbent
ambulatorium.
Indlagte patienter bliver kaldt til røntgen,
når vi har en ledig tid, ellers får de en fast
tid, som regel samme dag eller dagen
efter, aftalt i samarbejde med patientens
stamafdeling.
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Fakta om udviklingen af radiografien i Grønland og hvilke
udfordringer der er i det grønlandske sundhedsvæsen set
med røntgensyn.
Af ledende radiograf Anette Gadgaard

FAKTA
Antal undersøgelser i Nuuk i 2018
fordelt på modalitet:
CT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500
MR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100
UL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000
Mammografi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
alm. Røntgen inkl. rtg. thorax  . . . 11.000

Vi kan også tilbyde udefoto, da vi har et
mobilapparat, som kan køres til intensivafdelingen, når der er behov for dette.

HISTORISK
Da røntgenafdelingen fik sin placering
på Dronning Ingrids Hospital (DIH) i 1982,
kunne vi kun tilbyde almindelig røntgen
og UL scanninger. I 1997 fik Grønland sin
første CT scanner. Det var en singleslice
skanner, og det var revolutionerende for
røntgenafdelingen og Grønland. Den
var slidt op i 2006 og blev skiftet til en
Philips 64-slice scanner, som blev doneret
af Helene og Svend Junge. Med denne
scanner kom så muligheden for at udvide
CT pakken med CT scanninger af coronarkar. Vi er glade for at kunne servicere
de grønlandske borgere med denne type
undersøgelse, da de ellers var henvist
til at få undersøgelsen udført på Island.

Antallet at patienter der får foretaget en
CT scanning af coronarkar, er da også stigende hver år. Alle CT coronar skanninger
beskrives af Rigshospitalet.
I 2017, fik vi så 2 nye Toshiba CT scannere. 1 Aquillion One og 1 Aquillion
Prime. Den forbedrede kapacitet, har
medvirket til en øgning i antallet af CT
scanninger på 10% om året og samtidig
forbedret kvaliteten på scanningerne
I 2007 blev røntgenafdelingen digitaliseret. Vores softwarepakke blev opgraderet og alle røntgenundersøgelser
foretaget i hele Grønland findes i det
samme system. Vores RIS system Medos
og vores PACS system Infinitt samt vores
EPJ Cosmic er tilgængelig over hele
landet. Vi har dog en del udfordringer
med vores softwarepakke. Der er nogle
steder i de mindre byer, hvor forbindelsen er ustabil. Vi oplever også, at specielt Medos og Cosmic ikke altid taler så
godt sammen, hvilket giver problemer i
forhold til henvisninger til røntgen, idet
ikke alle informationer videregives fra
Cosmic til Medos. Vi oplever også en vis
ustabilitet i forhold til beskrivelser. Ikke
alle beskrivelser er tilgængelige og det
er heller ikke altid beskrivelserne når
frem til henvisende læge.

I 2012 blev maskinparken udvidet med
en Hitachi 0.3 T MR scanner. Dette var et
stort ønske der blev opfyldt, idet patienterne ikke længere blev nødt til at rejse til
Danmark for at få en MR scanning. Siden
starten i 2012 er antallet af udførte MR
scanninger pr. år, fordoblet. Alle MR skanninger beskrives af Rigshospitalet.

FAKTA
Der foretages ca. 11.000 knogleundersøgelser/thorax optagelser årligt,
alene på DIH, mens der langs hele
kystens 15 sygehuse/sundhedshuse
foretages ca. 14.000 årligt. Næsten
halvdelen af disse undersøgelser er
rtg. thorax.

MAMMOGRAFI
Den sidste udvidelse af vores varekatalog
er kliniske mammografier. Disse blev udført
første gang i 2014 og der har vist sig at
være et stort behov for dette. Hver 6. uge
ankommer en radiolog og en radiograf fra
Danmark og udfører disse undersøgelser.
Det er så medicinsk- eller kirurgisk afdelings opgave, at indkalde patienter fra hele
Grønland til at komme til Nuuk og bo på patienthotellet i den uge, hvor vi har personalet. Ellers går der 6 uger før vi har mulighed
for at foretage kliniske mammografier igen.
Vi booker patienterne, så tiderne passer
med deres rejseplan. Da ventelisten stiger,
vil der i fremtiden være behov for mammografitilbud oftere end nu, men vi har en
udfordring i forhold til rum. Vores mammografiapparat er placeret i samme rum
som vores 160 slice CT scanner, så de uger,
hvor vi har mammografi, kan vi ikke benytte
denne scanner. Vi har også problemer med
at skaffe personale, så om vi kan udvide antallet af kliniske mammografier er uvist.
Alle disse forskellige modaliteter og undersøgelsestilbud er dog kun tilgængelige i
Nuuk. De borgere der bor på kysten er nødsaget til at komme til Nuuk, for at få glæde
af disse tilbud. Da man kun kan komme til
Nuuk med fly eller skib, er dette en bekostelig affære. Afstandene mellem de forskellige byer er enorme set med danske øjne.
Forestil dig at du for at komme til CT eller
MR lige skal tilbagelægge en afstand svarende til afstanden mellem København og
Rom. Og du kan ikke køre mellem byerne,
men er nødt til at flyve. Det er virkeligheden
for mange at vores patienter. Der skal også

være plads til at kystpatienterne kan bo på
patienthotellet mens de er i Nuuk, så der er
en del koordineringsarbejde.

GEOGRAFI
Langs kysten har vi 15 syge-/sundhedshuse, som alle har et røntgenapparat. Noget af apparaturet er flere steder fra 1980erne og derfor meget utidssvarende.
Her kan de foretage røntgen af thorax og
diverse knogleundersøgelser. I 2018 blev
det til 14.000 røntgen undersøgelser i alt.
Heraf er næsten halvdelen thoraxundersøgelser. Det er dog ikke specialuddannet
personale, som i Nuuk, der foretager disse
undersøgelser, men derimod ansatte
på sygehuset, ofte portører, serviceassistenter eller tolke, der har fået 14 dages
oplæring i Nuuk, i betjening af røntgenapparaturet og røntgenprojektioner.
En suboptimal løsning, men sådan er betingelserne her. Via netværk bliver alle røntgenbillederne sendt til røntgenafdelingen i
Nuuk, så vi har mulighed for at se billederne
og radiologen kan beskrive dem. Men
langt de fleste af røntgenundersøgelserne
foretaget på kysten, bliver ikke set eller beskrevet af en radiolog. De når ikke længere
end til kystlægen, som kun henvender sig
til røntgenafdelingen ved tvivlsspørgsmål.

FAKTA
I 2018 blev 6.000 ud af de 14.000
undersøgelser foretaget på kysten,
beskrevet af en radiolog.

Røntgenafdelingen i Nuuk er normeret
til 3 radiologer, oftest har vi kun 1, nogen
gange ingen. Dette giver nogle udfordringer i hverdagen. Bl. a. skal beskrivelser af røntgenundersøgelser udføres via
Telemedicinsk Clinic (TMC) hvilket giver
radiograferne en del ekstra arbejde, da vi
skal overføre henvisning, røntgenbilleder

og evt. tidligere undersøgelser og beskrivelser til sammenligning til TMC. UL-undersøgelser, kan ikke tilbydes i de perioder vi
er uden radiolog. Det giver os også problemer i forhold til CT scanninger med iv kontrast. I de perioder vi ingen radiolog har, er
vi nødt til at trække på medicinsk/kirurgisk
forvagt. I forhold til radiologmangel i vagttiden, benytter vi medicinsk bagvagt.

PLANLÆGNING
En anden stor udfordring for os er, at få
patienterne fra kysten frem til røntgenafdelingen. Vi bruger meget tid på planlægning
af røntgenundersøgelserne i samarbejde
med afdelingerne på hospitalet, patientkoordineringen og patienthotellet. Men vejret
bestemmer altid i sidste ende og vi må ændre i bookinger, så patienterne kan komme
til undersøgelse, når vejret tillader at de
kommer frem. Vi skal således være meget
fleksible med vores bookingplanlægning.
Der er mange udfordringer indenfor radiografien i Grønland og på mange områder er vi bagefter udviklingen i forhold
til Danmark. Men vi står også overfor
udfordringer ingen i Danmark har. Prøv at
forestille dig at du er indlagt på hospitalet
i dit hjemland og ingen af personalet taler
dit sprog. Det er hverdagen for mange
grønlændere. Da der ingen veje er mellem
byerne, er de fleste patienter fra kysten
alene på sygehuset uden besøg eller
støtte fra pårørende. Rekruttering og fastholdelse af personale samt boligmangel
gør at vi har mange vikarer ansat i kortere
eller længere vikariater, hvilket vil sige at
vi altid har en ny kollega i oplæring.
Men det er vilkårene og vi tilpasser os og får
hverdagen til at fungere. Når vi ikke er flere i
afdelingen bliver vi meget tætte og hygger
os og synes vi har er dejlig arbejdsplads.
Og i vores fritid har vi muligheder ingen i
Danmark har. Men det er en anden historie.
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Af Else-Gunn Fjell, Tone Aarberg og Kirsten Bolstad, Haukeland Universitetssjukehus / Kilde: Hold Pusten 1. udgivelse 2020

VISUELL FORBEDRING
AV CT-BILDEKVALITET
FORINNTEGNING AV
RISIKOORGANER VED
STRÅLEBEHANDLING
Kvalitetsforbedringsprosjekt av CT-halsprotokoll til bruk i doseplanlegging.

Bildekvalitet på CT er komplisert, og
uendelig mye mer enn å justere på kV
og mAs. Innen stråleterapi er det flere
tilleggsfaktorer vi må ta hensyn til ved
doseplan-CT. For eksempel må pasienten fikseres slik at behandlingsleiet kan
reproduseres opptil 35 ganger inne på
behandlingsmaskinen. Stor nok rekonstruksjonsdiameter med alle ytterkonturer inkludert i CT-serien er nødvendig
for at doseberegningen i doseplansystemet blir riktig (1). Når det gjelder optimalisering og anvendelse av
ALARA-prinsippet innen stråleterapi, er
målet å ha gode CT-bilder slik at målvolumet og omkringliggende strukturer
kan tegnes inn og avgrenses nøyaktig.
Stråledosen på doseplan-CT utgjør en
brøkdel av strålebehandlingsdosen.
Utstyret vi har tilgjengelig ved Avdeling
for kreftbehandling og medisinsk fysikk
ved Haukeland universitetssjukehus,
er dedikert til stråleterapi og har sine
muligheter og sine begrensninger. Ved å
optimalisere hvert ledd i bildekjeden og
etablere en felles forståelse for hvilke
behov og muligheter vi har i de ulike
leddene, får vi det beste ut av det utstyret vi har, til det beste for pasienten.
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Ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Haukeland universitetssjukehus fikk vi installert ny CT dedikert
til stråleterapi i mai 2018 (Philips CT Big
Bore). Vi hadde en Philips CT Big Bore
fra før som ble installert i 2006. Den nye
CT Big Bore hadde mulighet for iterativ
rekonstruksjon (IR), en avansert matematisk måte å redusere støy i bildene
på (2-4). Støyreduksjonen kan brukes til
å enten forbedre bildekvaliteten eller
redusere stråledose til pasient, eller en
mellomting (5, 6). Den iterative algoritmen til Philips, iDose4, reduserer støy
sammenlignet med filtrert tilbakeprojeksjon (filtered back projection, FBP) ved
samme dosenivå (6). Men for høy grad av
IR kan ha en utsmurt effekt på bildene som
kan redusere synligheten av små strukturer og dermed redusere den subjektive
bildekvaliteten (6). Stor gantryåpning på
CT Big Bore (85 cm) er nødvendig med
tanke på fiksering av pasient, men har sine
ulemper. Økt gantryåpning øker spredt
stråling til detektorene, noe som reduserer avgrensning av lavkontrastobjekter og
detaljoppløsningen i bildet (1). Forskjell
mellom bildekvalitet på en diagnostisk og
en onkologisk CT er illustrert i figur 1.

Diagnostisk CT

Onkologisk CT

Figur 1: Pasienteksempel som illustrerer
forskjell mellom bildekvalitet på diagnostisk
og onkologisk CT med stor åpning. CT-bildene er tatt av samme ØNH-pasient, og begge
CT-opptakene er tatt med kontrastmiddel og
dedikert halsprotokoll. Det er tydelig forskjell
i synlig kontrastoppladning, avgrensning og
skarphet av bløtvev i halsen.

Ved etablering av protokoller på den
nye CT Big Bore overførte vi dagens
protokoller fra gammel skanner uten å
redusere mAs selv om vi, etter anbefaling fra applikasjonsspesialist, brukte
iDose4 nivå 3 på alle protokoller på ny

CT Big Bore. Dette skulle i teorien gi oss
mindre støy i bildene enn på gammel CT
Big Bore uten IR (1, 3, 4, 6).
Doseplanleggingssystemet ved avdelingen er Varian Eclipse (Eclipse Treatment Planning System, Varian Medical
Systems, USA), som vi har hatt siden
2004, og som primært er utviklet for å
optimalisere og beregne dose. Bildekvalitet er viktig i doseplanlegging, spesielt
med tanke på inntegning av målvolumet
og omkringliggende strukturer. Gråtoneskalaen blir brukt på en annen måte i
doseplansystemet enn på CT-konsollet
og i PACS, noe som gir en tydelig forskjell mellom bildekvaliteten på CT-konsollet, PACS og i Eclipse. Eksempler på
ulike gamma-korreksjoner er vist i figur
2. Figur 3 viser et pasienteksempel med
samme window width (WW) og window
level (WL) i Eclipse og PACS, men med
helt ulike gråtoner.

I løpet av 2018 skjedde det en oppgaveforskyvning fra lege til doseplanlegger for inntegning av risikoorganer
(organ at risk, OAR). I forbindelse med
opplæring opplevde vi problemer med
å se og avgrense OAR. Spesielt utfordrende var inntegning i øre-nese-hals-regionen (ØNH) ved avgrensning av parotis
og omkringliggende strukturer.
En tverrfaglig gruppe på tre fagpersoner
(stråleterapeut fra CT, stråleterapeut fra
doseplan og røntgenfysiker) ble etablert
og fikk mandat til å gå i gang med et systematisk kvalitetsforbedringsarbeid med
tanke på optimalisering av CT-protokoller på ny CT Big Bore. Målet var å oppnå
visuelt bedre lavkontrastoppløsning og
forbedre avgrensning av parotis og andre strukturer i ØNH. Siden vi ikke hadde
mulighet til å påvirke doseplansystemets
gammakorreksjon, var målet forbedring
av visuell bildekvalitet i Eclipse.

MATERIELL OG METODE
Normal Image Intensity Values
Gamma = 1.0

Darker Image
Gamma = 2.0

Brighter Image
Gamma = 0.5

Figur 2: Figuren illustrerer hvordan ulike gammakorreksjoner endrer gråtoneskala i bildet.
Illustrasjon hentet fra (7)

Prosjektet ble initiert på oppdrag fra
ledelsen for å ivareta foretakets plikt til
systematisk internkontroll og kvalitetssikring. Helsepersonell med behandlingsansvar for pasientene forespurte
utlevering av anonymisert informasjon
og bilder i medhold av helsepersonelloven §26 til bruk for dette formålet.
Alle som jobbet med prosjektet, har
vært autorisert av ansvarlig leder i Helse
Bergen. Prosjektet ble ikke meldt til
personvernombudet ved oppstart, men
personvernombudet har blitt informert i
forbindelse med publisering.
For å evaluere effekten av å endre ulike
eksponeringsparametere og rekon-

PACS

Eclipse

Figur 3: Pasienteksempel som illustrerer ulik
gråtoneskala i Eclipse og PACS. Begge bildene
er vist med samme WW [-1000 HU; 250 HU]
og WL -375 HU, men pga. ulik gammakorreksjon vises bildene med helt ulike gråtoner.

struksjonsmetoder på CT-en ble det
brukt standard bildekvalitetsfantom
(Catphan 600, The Phantom lab, USA)
og menneskelignende fantomer (Whole
body phantom PBU-50 og CT Abdomen
Phantom, Kyoto Kagaku, Japan). I tillegg
ble ulike rekonstruksjonsmetoder evaluert ved bruk av rådata fra eksisterende
pasienter. Dette medførte ingen ekstra
stråledose til pasientene. Alle pasientdata ble avidentifisert på CT og importert i Eclipse av en som var pasientens
behandler.
I tett dialog med applikasjonsspesialist
fra CT-leverandør prøvde vi flere ulike
kombinasjoner av opptaksparametere
og rekonstruksjonsmetoder på fantomer
(8). En oversikt over parametere som
ble testet og evaluert er vist i tabell 1. I
tillegg ble 10 pasienter som var skannet
på den nye CT-en etter dagens standard
2 fase hals CT-prosedyre med intravenøs
kontrast, valgt ut fortløpende. Bildene til
disse pasientene ble rekonstruert med
både FBP og IR. Prosjektgruppen vurderte
og diskuterte bildekvaliteten i Eclipse
sammen med ØNH-onkologene. Kontrastmiddelmengde ble også diskutert.
Opprinnelig kontrastmiddelprotokoll
var injeksjon av 70 ml kontrastmiddel
for venøs oppladning, 90 sek pause og
deretter 30 ml kontrast for arteriell oppladning før saltvannskyll. For å forbedre
lavkontrast i vev ble kontrastmiddelmengde økt med 10 ml i både venøs og
arteriell fase. For å unngå for kraftig arteriell kontrastoppladning ble kontrastmiddelmengden tynnet ut med saltvann
(NaCl), se tabell 2. Flow på 3 ml/s ble
ikke endret.

Injeksjonsfase

Opprinnelig
kontrastmiddelprotokoll

Første
endring

Andre
endring

Venøs fase

70 ml kontrast

80 ml kontrast

80 ml kontrast

Pause

90 s pause

90 s pause

90 s pause

Arteriell fase

30 ml kontrast

40 ml kontrast

28 ml kontrast+12 ml
NaCl

Saltvannsskyll

50 ml NaCl

50 ml NaCl
50 ml NaCl

Tabell 1: Oversikt over parametere som ble testet og evaluert med fantomer (8)
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Endring

Ønsket forbedring

Potensiell ulempe

Lavere kV

Bedre lavkontrastfremstilling

Økt støy

Skarpere rekonstruksjonskernel

Tydeligere avgrensning av
strukturer

Økt støy

Bløtere rekonstruksjonskernel

Mindre støy

Redusert detaljoppløsning,
redusert avgrensning av
strukturer

Kantforsterkning

Bedre detaljoppløsning

Økt støy

IR nivå 3 av 5

Mindre støy

«Kunstig», utsmurte detaljer

FBP

Bedre detaljoppløsning sammenlignet med IR

Økt støy

Tynnere kollimering av
detektor

Bedre detaljoppløsning

Lengre opptakstid, fare for
bevegelsesartefakter

Tynnere rekonstruerte snitt

Bedre detaljoppløsning

Mer støy

Mindre rekonstruksjonsdiameter

Bedre detaljoppløsning

Mister informasjon utenfor
FOV

Økt matrisestørrelse (vanligvis
512x512, økt til 1024x1024)

Bedre detaljoppløsning

Økt datamengde

RESULTAT
Prosjektgruppen vurderte og diskuterte
bildekvaliteten på de 10 pasientene i
Eclipse med ØNH-onkologene. Det var
enighet om at ulike kombinasjoner av
eksponeringsparametere og rekonstruksjoner som vist i tabell 1 ga lite visuell
forbedring i bildekvalitet i Eclipse. Ved
bruk av samme WW og WL i PACS og
Eclipse så vi tydelig forskjell i fremstilling av bløtvev, som illustrert i figur 3.
Det var ingen vesentlig visuell forskjell
i fremstilling av parotis i FBP og IR seriene, se figur 5.

Tabell 2: Oversikt over utprøving av kontrastmiddelprotokoll
FBP–Lite FOV

Skannretning for ØNH var opprinnelig
kraniokaudalt til carina, uavhengig av
timing av kontrastmiddel. Forskjellen
mellom å skanne kraniokaudalt fra isse
eller øvre orbitarand utgjør 10-15 cm
forskjell, noe som påvirker kontrastoppladningen. Vi snudde derfor skannretning slik at alle ØNH-protokoller ble
skannet kaudiokranialt fra carina for å
oppnå en mer uniform kontrastoppladning på tvers av pasientene.
På ØNH-pasienter har vi i flere år rekonstruert CT-bildene med både stor og
liten rekonstruksjonsdiameter (field of
view, FOV). Stort FOV tilpasses etter
hvor bred pasienten er over skuldrene,
slik at alle ytterkonturer er inkludert. På
denne serien gjøres doseberegningen.
Lite FOV rekonstrueres for å få mindre
pixler og dermed bedre detaljoppløsning. Ifølge nåværende CT-prosedyre
skal lite FOV tilpasses slik at FOV dekker
hele hodet på frontalt oversiktsbilde.
Haken (og nese hvis den er målvolum)
skal inkluderes på lateralt oversiktsbilde,
se figur 4. Alle organer og strukturer skal
tegnes i lite FOV. De to seriene er basert
på samme rådata og ko-registreres automatisk i Eclipse basert på DICOM-koordinater.
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IR–Lite FOV

IR–Stort FOV

Figur 5: Pasienteksempel som viser forskjell i
støy mellom FBP og IR i Eclipse, samt forskjell
i detaljoppløsning mellom lite FOV og stort
FOV.

Økning av kontrastmiddelmengde ga
en visuell forbedring av lavkontrasten i
Eclipse. Legene ønsket en mindre skarp
oppladning i arteriell fase. En uttynning
av kontrastmiddel i arteriell fase ble
foretrukket av legene. Endring av skannretning ga en mer uniform kontrastoppladning på tvers av pasientene.
Størrelsen på lite FOV ble testet og viste
seg å ha betydning for bildekvaliteten.
Dess mindre lite FOV kunne være, jo
bedre ble detaljoppløsningen. Se Figur
5 for pasienteksempel som viser forskjell
i lite og stort FOV.
Figur 4: Illustrasjon som viser stort og lite
FOV på lateralt og frontalt oversiktsbilde. 1)
Stort FOV tilpasses slik at hele pasientens
ytterkontur tas med. 2) Lite FOV gjøres minst
mulig, samtidig som alle strukturer som skal
tegnes inn, er inkludert. Figuren viser standard oppsett. Nese tas med dersom denne er
målvolum.

DISKUSJON
Opplevelsen av hva som er god og
dårlig bildekvalitet er subjektiv og
varierer fra person til person. Det ble
lettere å identifisere utfordringene med
bildekvaliteten i Eclipse når stråleterapeutene på doseplan overtok OAR-inntegningen og de fikk mer kontinuitet
og erfaring med inntegning av ulike
strukturer. Om man foretrekker bilder

med FBP eller IR, er personavhengig.
Prosjektgruppen valgte IR pga. redusert støy i CT-bildene.
Prosjektet viste oss at størrelsen på lite
FOV var betydningsfullt og at CT-personell må være mer bevisst i valg av
størrelse av denne rekonstruksjonen.
En ulempe med stort og lite FOV er at
Philips og Varian tolker DICOM-standarden ulikt. DICOM-standarden er
ikke nøyaktig definert for DICOM tag
«(0020, 0032) Image Position». Philips,
GE og kanskje flere CT-leverandører
tolker Image position som koordinatene i øverste venstre hjørne av øverste
venstre voksel i et snitt. Varian tolker
image position som senter i øverste
venstre voxel i et snitt. Med våre ulike
FOV har vi sett en systematisk forskyvning mellom de to FOV, vanligvis på
under 1 mm. Ved svært store pasienter
med stor forskjell mellom stort og lite
FOV kan det være opp til 2 mm forskyvning mellom seriene. Vi har valgt å
godta forskyvning som er under 1 mm
fordi bildekvaliteten på lite FOV er betydelig bedre enn stort FOV, og 1 mm
bildeusikkerhet inngår i våre behandlingsmarginer. Dersom forskyvningen er
over 1 mm, har vi egne prosedyrer for å
redusere forskyvningen.
Konklusjonen på vårt kvalitetsforbedringsprosjekt var at vi i utgangspunktet hadde en god 2 fase hals-protokoll
med IR, 120 kV og et tilleggs-FOV med
liten diameter for inntegning av strukturer. Økt kontrastmiddelmengde i både
venøs og arteriell fase, samt endring
til kaudiokraniell skannretning gjorde
fremstillingen av lavkontraststrukturer
i Eclipse noe bedre. De fleste justeringene som ble gjort basert på tabell 1,
ga liten eller ingen forbedring av visuell
bildekvalitet i Eclipse. Hovedårsaken til
dette er ulik gammakorreksjon ved overføring av bilder til Eclipse, som illustrert
i figur 2 og figur 3. Denne utfordringen
og ønske om forbedring diskuteres med
leverandør og andre brukere av Eclipse.

tak og rekonstruksjon, til inntegning
og definering av OAR i Eclipse. Det
systematiske og tverrfaglige kvalitetsforbedringsprosjektet førte også til at
det ble etablert en felles forståelse for
styrkene og svakhetene i de ulike ledd i
arbeidsflyten. I tillegg har vi opprettet
faste møtepunkter mellom stråleterapeuter på CT, doseplanleggere, terapifysikere, røntgenfysikere og onkologer.
Hensikten er blant annet å sørge for
bedre informasjonsflyt og riktig håndtering av bilder for doseplanlegging,
og rydde opp i rutiner som skaper
unødig merarbeid.

Vi mener at dette prosjektet har ført til
at vi får det beste ut av de program- og
utstyrspakker som finnes i vår stråleterapiavdeling med endepunktet: Best
mulig strålebehandling for hver enkelt
pasient.
post@holdpusten.no

TAKK
Forfatterne ønsker å takke kolleger for
konstruktive bidrag underveis i prosjektet og revisjon av artikkeltekst, og takk
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STU DIE

S DEN
Glimt
fra ECR
ECR fandt ikke
sted, men er i
skrivende stund
blevet udskudt
til juli måned. Det
er pt. uvist hvad
det betyder for
de mange af os
studerende, der
skulle have været
med. Hvem ved,
måske ses vi til
juli, måske ses vi
først næste år.

VI MANGLER TO
FRA KØBENHAVNS
PROFESSIONSHØJSKOLE
TIL RSD’S BESTYRELSE!
Lige nu står vi og mangler to bestyrelsesmedlemmer fra Københavns
Professionshøjskole.

gode vilkår, være med til
at påvirke fremtidens radiografi og meget andet
sjovt?

Kunne du tænke dig at
være med til at arbejde
med studiepolitik, sørge
for at de studerende har

Så burde du være med i
RSD’s bestyrelse. Vi holder
møde otte gange om året.

Ærgerligt
er det
i hvert
fald.

Kontakt os på Facebook:
RSD – radiograf studerende i Danmark, eller
på mail: rad.stud.
dk@gmail.
com

V I D S T E D U AT
RADIOGRAF RÅDET
SAMARBEJDER MED
L Å N O G S PA R B A N K ?
Som studerende og medlem af Radiograf Rådet kan du søge om en
studiekonto hos Lån og Spar. Du får masser af kontante fordele.
Søg nemt og hurtigt via Lån & Spars app Zapp. Du finder den der, hvor
du henter dine apps. Se alle dine mange fordele på www.studiekonto.dk
Lån og Spar holder også ofte en masse konkurrencer hvor du f.eks. blandt
andet kan vinde et gavekort til netto på 1000 kr.
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PÅSKEKONKURRENCE!
Gæk gæk gæk – vores
navn er blevet væk
Vi fra RSD er i påske
humør, og afholder
derfor en lille påske
konkurrence. Den
foregår på vores
Facebook: RSD –
radiograf studerende
i Danmark.
Konkurrencen foregår dagene op til
påske, så følg med!

GRØN BIL

GRØN FINANSIERING
Ring 3378 1987
– eller se mere på
lsb.dk/groen-bil

Skift til en
klimavenlig bil
– spar på lånet
RtilEmNedTleEm0me,9r a5f R%R
Låneeksempel. 400.000 kr. til køb af Plug-in hybrid/elbil
Grønt billån med medlemsfordele · 4.025 kr./md. før skat
Løbetid 96 mdr. /udbetaling 40.000 kr. (10%)
Bilens pris 400.000 kr. Lånebeløb 360.000 kr.
Rente 0,95% pa. (var.) Debitorrente 0,95% pa. (var.)
Samlede låneomkostninger · 371.910 kr. ÅOP 1,90%
Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling · 386.357 kr.

Læs mere på: lsb.dk/groen-bil
Billån med medlemsfordele kræver almindelig kreditgodkendelse. Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter
til forsikring er ikke medregnet. Renten gælder
ved oprettelse af nye billån samt ved overførsel
af billån fra andre banker/finansieringsselskaber.

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

NYHED:

De fleste af os vil gerne være med til at løse
klimakrisen. Som forbruger kan du vælge en
bil, der reducerer CO2-udslippet. Derfor gør
vi det mere attraktivt at låne til en Plug-in
hybrid/elbil. Vælg et grønt billån, der er
markant billigere end et traditionelt billån.
Lån & Spar er ejet af bl.a. Radiograf Rådet.
Er du medlem, ejer du os. Derfor får du
billigere finansiering, bedre vilkår og en
ejerkreds, der forlanger, at vi er med til
at tage ansvar for klimaet.
Giver det mening? Ring 3378 1987 og
fortæl, hvad du har brug for.
PS. Du kan selvfølgelig stadig få billån
på fornuftige betingelser til traditionel
brændstofdrevet bil.

INTERVENTIONSKURSUS
Formål:
At opdatere radiografens viden og kompetence i interventionsradiologi
samt optimere samarbejdet med radiologen.

Målgruppe:
Uddannede radiografer, som arbejder med eller har interesse indenfor
interventionsradiologi.
Kurset er opbygget i to moduler á to dages varighed, der foregår i
henholdsvis København og Aarhus.

Indhold blandt andet:
▸ Forberedelse af patienten
▸ Farmakologi
▸ Strålebeskyttelse
▸ Undersøgelsesteknik/brug af utensilier
▸ Smertebehandling/Den akutte patient
▸ Forebyggelse af decubitus
▸ Kommunikation
▸ Jura
▸ Teknik
▸ Interventionsundersøgelser nu og i fremtiden
Undervisere er bla. radiologer og radiografer fra specialet, læger og
sygeplejersker, jurist.

Tid og sted:
København d. 20.-21. oktober 2020
Århus d. 3.-4. november 2020
Find flere oplysninger om kurset på www.radiografkurser.dk
Kurset er arrangeret af Radiograf Kurser i samarbejde med Koncern HR,
Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland.
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PET/CT – PET/MR
Formål:
At deltageren får opdateret sin viden om PET/CT, den tekniske udvikling
og implikationer for klinisk praksis, strålebeskyttelse for personale og
patienter, om tracere og kvantificering samt om terapi.
At deltageren får en introduktion om PET/MR, teknik og protokoller,
sikkerhed, artefakter, kvantificering og kliniske cases.

Målgruppe:
Radiografer, bioanalytikere, bioingeniører, fysikere, radiologer og andre
interesserede.

Indhold blandt andet:
▸ PET/CT (teknik, artefakter)
▸ PET/MR (teknik, artefakter)
▸ Strålebeskyttelse
▸ PET/CT-kvantificering
▸ Kliniske Tracere (de kendte og de nye)
▸ MR-sikkerhed
▸ Præklinisk scanning PET/CT Kliniske eksempler med cases
(PET/CT + lidt PET/MR)
▸ Parametrisk PET scanning
▸ Patient og pårørende inddragelse ved PET/CT
▸ Tracer udvikling i kommercielt perspektiv
▸ Fremtiden for molekylær billeddannelse
▸ Prøve
Undervisere er blandt andet fysikere, læger, bioanalytikere
og radiografer med specialviden samt forskere.

Tid og sted:
København d. 17.-18. september 2020

Find flere oplysninger om kurset på www.radiografkurser.dk
Kurset er udviklet af Radiograf Kurser i samarbejde med Norsk
Radiografforbund samt Nuklearmedicinsk Udviklingsgruppe, Dbio.
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KURSER OG KONFERENCER
Dato

Seneste
tilmelding

Tema

Sted

Arrangør

Information
og tilmelding

Pris

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

22-24/4 2020

27/3 2020

Nordic Neurointerventional
Radiographers Course

Gøteborg

NNIRC

www.nnirc.org

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/Radiograf Kurser

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 2020

se link

2nd European MRSO/
MRMD Course

London

MRI Safety Matters

mrisafetymatters@
btinternet.com

GBP 400 + VAT

15-19/7 2020

se link

ECR 2020

Wien

ESR/EFRS

www.esr.org

se link

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

www.mammographyoslo.
com/

AFLYST

17-18/9 2020

17/8 2020

PET CT/MR
skandinavisk fagkursus

København

Radiograf kurser/
Norsk Radiografforbund

www.radiografkurser.dk

dkr. 3750

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)

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

9-10/12 2020

9/11 2020

Masterclass/Trauma
reporting radiographers

København

Radiograf Rådet

på vej

på vej

Billeddiagnostisk Årsmøde

Odense

DRS/Radiograf Rådet mfl

27-29/1 2021
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RADIOGRAF KURSER
– AKTIVITETER 2020
MR

Nuklear

Konventionel røntgen

Stråleterapi

11.-12. juni

DFiR Årsmøde

Nyborg

11. -12. juni

RIS PACS Advanced

Holland

Årsmøde Kvalitets- og
strålebeskyttelseskoordinatorer

Odense

Ultralyd

RIS-PACS

KVALITET/STRÅLING 17. juni
8. september
MR

Nuklear

Konventionel røntgen

Stråleterapi

MR

Nuklear

Konventionel røntgen

Stråleterapi

Ultralyd

MR

Nuklear

Konventionel røntgen

Stråleterapi

Ultralyd

MR

MR

Nuklear

Nuklear

Konventionel røntgen

Konventionel røntgen

Stråleterapi

Stråleterapi

Mammografi tema: ergonomi

Aabenraa

Ultralyd

17.-18. september PET CT/MR skandinavisk fagkursus

København

20-.21. oktober

Interventionskursus (modul 1 af 2)

København

3.-4. november

Interventionskursus (modul 2 af 2)

Aarhus

10-11 novembe

CT-strålebeskyttelse Nuklearmedicin

Odense

17-18 november

Ortopædisk Radiografi
– det perifere skelet

Odense

9.-10. december

Masterclass/Trauma
reporting radiographer

København

Ultralyd

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

Sorteret Magasinpost SMP

ID nr. 42779

Radiograf Rådets Hovedbestyrelse:

Region Syddanmark:

FORMAND

REGIONSFORMAND

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

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

NÆSTFORMAND

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

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

Lederne:

Region Midtjylland:

LEDELSESREPRÆSENTANT

REGIONSFORMAND

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

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

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

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

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

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

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

RSD’s (Studerendes) repræsentant:
FORMAND FOR RSD

FAGCHEF

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

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

Radiograf Rådets Kontor:

SEKRETÆR

FAGLIGE KONSULENTER

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

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

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

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