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DA VERDEN GIK I STÅ
- COVID-19 OG DE
UAFKLAREDE SPØRGSMÅL

NORDISKE SAMARBEJDSFORA
PÅ FACEBOOK FOR
SPECIALERNE

Fra da Danmark lukkede den
12. marts og indtil påske, har der været
mange forskellige problemstillinger,
som radiograferne skulle forholde
sig til i deres dagligdag. Og disse har
naturligvis affødt en række spørgsmål
og problemstillinger, som Radiograf
Rådet har forsøgt at navigere i efter
bedste evne.

Radiograf Rådet er med i NSR (Nordic
Society of Radiographers) hvor vi arbejder tæt sammen med de øvrige nordiske
landes fagforeninger om styrkelse af vores faglighed. Her kan du se en oversigt
over alle de fagspecialer, du kan følge.
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NY MR-METODE AFDÆKKER
AGGRESSIVE KRÆFTSVULSTER

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

UDFORDRINGER MED
RETSMEDICINSKE
PROTOKOLLER

2020

Stof og
annoncer til
redaktionen
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I HVERT
NUMMER

Forskere ved OUS (Oslo Universitetssykehus) har udviklet en MR-procedure,
som viser kræftsvulster med surstofmangel, noget som er en indikator på
at svulsten er mere aggressiv. Vi har
lånt artiklen fra Hold Pusten, som en del
af vores nordiske samarbejde.

Forsidefoto: Colourbox
KLS PurePrint A/S – trykt CO2 neutralt

DEADLINES
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I seneste nummer af Radiografen beskrev
vi i artiklen ”Radiografstuderende styrker
retsmedicineres og politiets opklaringsarbejde”, hvordan 3 bachelorstuderende
havde bidraget direkte til kvalitetsforbedringer i retsmedicinen. Her er så en af de
studerendes egen fortælling.
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ORDET
HVERDAGENS HELTE
Det er en helt utrolig
opbakning vi som
sundhedspersonale
oplever for tiden.
At vi er de, som hele samfundet læner
sig op ad, i disse meget svære tider. Al
den ros og opbakning kan give vinger,
der kan bære os igennem de svære
spørgsmål, der presser sig på. Eksistentielle spørgsmål om liv og død. Der er
radiografer der er syge derhjemme og
radiografer, der er indlagt. Og risikoen
for smitte er til stede i vores afdelinger,
hvor der er en stor gennemstrømning af
patienter og borgere i løbet af en hverdag – typisk, eller som nu – atypisk. Og
en lidt overset smitterisiko er der også
i vores kolleger – vi er jo alle en del af
samfundet.
Lige nu hyldes omsorgs- og sundhedsarbejdet i en grad, som vi slet ikke er vant
til. Bare for at passe sit arbejde bliver
blandt andet radiografer, læger og sygeplejersker gjort til helte, som skal sørge
for at afbøde effekten af den pandemi,
der strømmer ind over verden. Og nationen står sammen om vigtigheden i det
arbejde I udfører ude i frontlinjen.
Men hvor langt strækker den hyldest og
anerkendelse, som vi møder, når vi er
kommet ud på den anden side. Kriser
er en oplagt mulighed for refleksion –
hvordan har vi behandlet sundhedsvæsenet de seneste mange år, hvor fokus
nærmest har været 100 % rettet mod
produktion?
I de første par uger af epidemien var det
tydeligt, hvor hårdt produktionsparadigmet har slået igennem. Hospitalsdirek-

tioner magtede ikke i tilstrækkelig grad
at se arbejdet på afdelingerne med andre
briller end produktionens. Vi så hospitalsdirektioner over hele landet, der gik stik
imod Sundhedsstyrelsens retningslinjer,
for at opretholde produktionen. På trods
af smittefare, undren hos personalet –
som blev nærmeste råbt højlydt ud – og
almindelig sund fornuft i det hele taget.

JEG VED IKKE OM
NOGEN VIL FINDE DET
UPASSENDE AT TALE LØN
OG ANERKENDELSE I
DISSE TIDER. JEG FINDER
DET FAKTISK BÅDE RETTIDIGT OG ORDENTLIGT.
HVIS IKKE VI KAN BRUGE
DEN HER ANLEDNING TIL
AT HEJSE FLAGET FOR
FAGET, HVORNÅR SÅ?

Det meste rettede sig til i løbet af ugerne
der gik, men det ændrer ikke ved, at der
stadig, i skrivende stud, foretages undersøgelser, der ikke burde blive foretaget.
At hospitalsdirektionerne og til dels
Sundhedsstyrelsen ikke går ”all-in” på at
sikre deres højt besungne (i bogstavelig
forstand) ansatte med værnemidler. At
hospitalsdirektionerne ikke i tilstrækkelighed anerkender det psykiske pres som
radiografer og andre arbejder under, når

de er helt i frontlinjen for at redde og bekæmpe. Og så ved jeg jo godt, at der er
værnemiddel-mangel, men jeg beder en
bøn til at man er klogere til anden bølge.
Det er svært, ikke at bringe anerkendelsen af vores daglige indsats lige nu sammen med den konkrete anerkendelse i
den daglige dagligdag. Og her taler jeg
om kroner og ører. Sundheds- og omsorgsarbejde skal anerkendes og efterslæbet gennem 50 år, skal lukkes. Det må
vi håbe, at landspolitikerne kan huske om
mindre end 1 år, når der skal indgås en ny
overenskomst.
Jeg ved ikke om nogen vil finde det upassende at tale løn og anerkendelse i disse
tider. Jeg finder det faktisk både rettidigt
og ordentligt. Hvis ikke vi kan bruge den
her anledning til at hejse flaget for faget,
hvornår så? Vi er faglige specialister, som
udfører livsvigtigt arbejde, dag ind og dag
ud. Også når vi ikke er underlagt epidemiske forhold. Nu vil vi også have den anerkendelse, som har manglet over i 50 år.
Vi skal stå sammen – på afstand, har
Mette Frederiksen gentagne gange sagt.
Og det gør vi. Befolkningens reaktion har
været overvældende, og giver mig en
følelse af stolthed. Fra jeres ledere hører
jeg om sammenhold blandt jer og fælles fodslag, og det rører mig. Ligeså gør
klapsalver kl. 19 fra altaner over hele landet. Vi mangler så det sidste, man kan jo
ikke betale husleje med klapsalver, men
det tager vi når vi er på den anden side af
COVID-19.
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KORT NYT
REGIONSGENERALFORSAMLINGER 2021
Der er nu kommet datoer for regionsgeneralforsamlinger i 2021. Vi opfordrer
alle medlemmer til at møde op til en aften med god mad og hyggeligt selskab
– og ikke mindst øve indflydelse på arbejdet i din region.

LØNSTIGNINGER I

2020
Der er ved overenskomsten i
2018 aftalt følgende lønstig-

På regionsgeneralforsamlingerne er der som minimum følgende punkter på

ninger i 2020:

dagsordenen:

April 2020 		

0,4 %

• Valg af dirigent og referent

Oktober 2020		

0,7 %

• Beretning

+ regulering

• Fremlæggelse af regionens regnskab
• Indkomne forslag

Derudover forhøjes ATP-

• Valg af regionsformand

satsen for alle til A-satsen på

• Valg af næstformand /næstformænd

3.408 kr. årligt, som er den

• Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer

SÆT ALL
EREDE
NU X
I KALEN
DEREN!

• Valg af suppleanter til regionsbestyrelsen
• Valg af delegerede, jvf. § 15, stk. 6
• Valg af suppleanter for delegerede
• Eventuelt
Generalforsamlingernes datoer falder således:

X

Plan for afholdelse af Regionsgeneralforsamlinger i 2021
Tirsdag

6. marts 2021

Region Syddanmark

Onsdag

17 marts 2021

Region Midtjylland

Torsdag

18. marts 2021

Region Nordjylland

Mandag

23. marts 2021

Region Hovedstaden

Tirsdag

24. marts 2021

Region Sjælland

højeste sats. Det
er en stigning på
389 kr. ATP står for
Arbejdsmarkedets
Tillægspension.
Den nye løn vejledning finder
du på Radiograf
Rådets hjemmeside.

DE NORSKE OVERENSKOMSTFORHANDLINGER UDSÆTTES TIL EFTERÅRET
De norske overenskomstforhandlinger, der skulle have været indgået her i foråret, er
udsat til påbe-gyndelse i august på grund af coronakrisen.
Det er gjort i enighed mellem de norske private og offentlige arbejdsgivere
og hovedorganisationen Unio.
De førende fag i den konkurrenceprægede industri forhandler først lønog arbejdsvilkår i det norske system. Resultatet der skal danner normen,
der med tiden efterfølges af andre grupper. Derfor accepterer Unio og de
øvrige organisationer på arbejdsmarkedet, at de øvrige lønaftaler også
udsættes.
Unio-leder Ragnhild Lied siger, at den alvorlige situation betyder, at man skal
tage nogle foranstaltninger. I mellemtiden gælder de allerede gældende aftaler.
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DEN DANSKE TREPARTSAFTALE VISER VEJEN
Den danske Trepartsaftale er et billede på,
hvordan et samfund med stærke parter på
arbejdsmarkedet, kan reagere hurtigt og
effektivt på voldsomme udfordringer.
Rundt omkring i EU har arbejdsmarkedets
parter mødtes med deres regeringer, for
at indgå aftaler om, hvordan man hjælper
virksomheder, arbejdstagere – ja hele
samfundet igennem den chokbølge, man
er blevet ramt af med coronavirussens
ankomst til Europa.
Mange steder bliver der indgået aftaler,
der naturligt nok er tilpasset de nationale
forhold. I Danmark var vi hurtigt ude og fik
lavet en trepartsaftale, der holder hånden
under en stor del af de lønmodtagere, der
ellers ville være fyringstruet.

Vi nøjes ikke med
at takke loyale
medlemmer.
Vi giver dem
penge tilbage.

Danmarks aftale ses som et forbillede
Bente Sorgenfrey, der er vicepræsident i
europæisk fagbevægelse, ETUC, fortæller, at de mange tilbagemeldinger og
spørgsmål fra kolleger rundt omkring i EU
viser, at vores aftale ses som et forbillede.
Både for at vise hvordan en aftale kan
skrues sammen – men nok så meget som
et billede på, hvordan et samfund med
stærke parter på arbejdsmarkedet, kan reagere hurtigt og effektivt på voldsomme
udfordringer.
Samtidig med, at vi får tilbagemeldinger om forhandlinger og resultater rundt
omkring i EU, står det også klart, at der
er nogle steder, hvor det er sværere end
andre at få aftaler på plads.

”Det gør et
stort indtryk
på mig at
høre mine
kolleger i
ETUC fortælle om,
at folk sendes hjem
uden løn
eller slet og
ret fyres. Nogle
sendes hjem på en
mindre løn – og her taler vi om lønninger,
man i forvejen har svært ved at forsørge
sig selv og sin familie for. Det viser de tal,
Kommissionen for nylig har offentliggjort i
forbindelse med høring om en europæisk
mindsteløn, ganske tydeligt”.

Martin Sørensen er ikke kunde i et
forsikringsselskab. Han er medlem
af et forsikringsfællesskab, hvor vi er
sammen om at sikre hinanden. Som
medlem har Martin trofast bidraget
til fællesskabet i 21 år. Derfor er han
en af de mange, som i december fik
del i de over 114.000.000 kr., vi
udbetalte i loyalitetsrabat til
vores medlemmer sidste år.
Vil du også være en del af forsikringsfællesskabet, så læs mere på
bauta.dk

Bauta Forsikring – en del af LB Forsikring A/S
CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, DK-1463 København K

loyalitet_187x132mm.indd 1

27-03-2020 10:00:16
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DA VERDEN GIK I STÅ
- COVID-19 og de uafklarede spørgsmål
Fra Danmark lukkede den 12. marts og indtil påske, har der været mange forskellige problemstillinger, som radiograferne skulle forholde sig til i deres dagligdag. Og disse har naturligvis affødt
en række spørgsmål og problemstillinger, som Radiograf Rådet har forsøgt at navigere i efter
bedste evne.
Af Michael Dreyer (artikel) og Troels Jeppesen (tidslinje)

Der er rigtig mange, der har fået ændret deres dagligdag efter
den 12. marts. Hjemmearbejdspladser florerer i stor udstrækning, og kahytkulleren hærger, når ens sociale liv på den måde
bliver amputeret. Radiograf Rådets sekretariat har i en måneder
befundet sig på 8 adresser, og ingen af dem er H.C. Ørsteds Vej
70. Radiograf Rådets sekretariat har med andre ord fra den 12.3
arbejdet hjemmefra.
Vores fokus har fra første færd været på at understøtte jer og jeres kollegers vigtige arbejde,
primært ved information og vejledning, men
også ved at imødekomme og understøtte
de behov, der evt. vil opstå, som følge
af jeres arbejde. Til dette arbejde har vi
haft brug for jeres tilbagemeldinger,
og dem har vi fået rigtig mange af.

nedlukning ville ramme de studerende. Undervisningsplanerne
blev suspenderet, men afdelingerne prøvede at omstille sig til
den bølge af COVID-19 patienter. Hvordan skulle de få godkendt
klinikforløb, for eksempel? Radiograf Rådet fulgte de retningslinjer,
der kom fra DSR. I starten var vi meget opmærksomme på, at de
studerende ikke uden videre skulle agere gratis arbejdskraft – dog
også med det fokus, at vi skulle være fleksible. Hverdag og ”som vi
plejer” fandtes ikke, og ville nok ikke komme tilbage lige med
det samme. Det var klart.
Skolerne var af den opfattelse, at de studerende skulle blive i klinikken, selvom de ikke
modtog direkte undervisning, og skolerne
og regionerne fandt hurtigt en fælles forståelse for, at sædvanlige undervisningsforløb ikke ville kunne gennemføres. Og
det viste sig ligeledes hurtigt, at de studerendes største bekymring var, hvorvidt
de under disse omstændigheder kunne få
godkendt deres klinikforløb.

UDSATTE
Det blev klart fra første færd, at måden
at håndtere den nye situation på var
forskellig fra region til region – fra hospital
til hospital. Hvem skulle sendes hjem, hvem
måtte eller skulle fortsætte med patientnært
arbejde og hvordan blev alt dette afgjort. Det
viste set hurtigt ret tydeligt, at hospitalsdirektionerne
havde forskellige tolkninger af Sundhedsstyrelsens udmeldelser.
Og at de retningslinjer, som gjaldt befolkningen, ikke altid gjaldt
personalet på vores afdelinger. Som en radiograf skrev til os, ”containerpladsen lukker for at undgå smitte men sygehuse...”. Der var
en vis forundring over, at ambulatoriepatienter og elektive operationer blev afviklet som planlagt, og at man skulle indkalde patienter
fra venteliste, ved afbud eller udeblivelser. Det hang ikke sammen,
at hele landet lukkede for udefrakommende – på nær sygehusene.
Forskelle regionerne imellem gav anledning til mange spørgsmål.
Nogle regioner havde efter sigende lukket mammografiscreening,
andre ikke. Andre igen kørte som nævnt elektive undersøgelser
- selv i weekenden. I forhold til det, der blev sagt på diverse pressemøder og den virkelighed, der blev oplevet, så gav dette anledning til mange spørgsmål fra medlemmer.

STUDERENDE
Meget tidligt i forløbet var der spørgsmål om, hvordan denne
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Man kan sige at problemstillingen med de
studerende landede pragmatisk, når det gælder
klinikforløbene. Hvordan, det vil være med eksaminer
med videre, er i skrivende stund stadig uklart.

FERIE
Det blev hurtigt klart, at nogle dele af det offentlige arbejdsmarked
var en del af det kritiske beredskab, og andre ikke var. Mange offentlig ansatte blev hjemsendt – især de der arbejder på rådhuse og
regionsgårde blev hjemsendt eller fik tildelt hjemmearbejdspladser.
Det skete i første omgang med fuld løn.
Arbejdsgiverne så dog temmelig hurtig, at der kunne blive problematisk, hvis de der skulle hjemsendes efterfølgende – såfremt at de
skulle møde op igen i indeværende ferieår – skulle afvikle restferie.
Der ville også blive temmelig travlt, når hele administrationen vender tilbage.
Derfor indgik Forhandlingsfællesskabet og arbejdsgiverne hurtigt en aftale om, at man kunne varsle ferie for hjemsendt personale og personale, der ikke varetog opgaver i perioden 28. marts
til 13. april.

Radiograf Rådet mente ikke at denne aftale berørte særlig mange
af vores medlemmer. Arbejdsgiverne var dog flere steder af en
anden opfattelse, og vi oplevede få steder, at radiografer også blev
varslet ferie efter aftalen.
Igen, så viste de ansatte samfundssind og fleksibilitet, og de steder, hvor der blev varslet, endte det med at blive gjort i mindelighed.
Den anden del af aftalen vedrører de ansatte, der på grund af omstændighederne er afskåret fra at holde restferie inden 1. maj, og
deres muligheder for at overflytte ferien til næste ferieår.

SCREENINGER
Den problemstilling, der har fyldt mest før påske, er spørgsmålet
om, hvorfor der blev screenet på livet løs ude i mammografiscreeningen.
Screeningspersonalet, Radiograf Rådet og Danske Regioner var
enige – det gav ingen mening i corona-situationen at der screenes
løs. Charlotte Graungaard Falkvard flere samtaler med Karin Friis
Bach, der er formand for Danske Regioners sundhedsudvalg og de
arbejdede begge intensivt for at få lukket screeningerne ned. Det
var dog umuligt at hive et svar ud af Sundhedsstyrelsen, før den
20. marts. Sundhedsstyrelsen fastholdt at fortsætte med screeningerne ud fra synspunktet, at ”En del af aktiviteterne i sundhedsvæsenet er lukket ned på baggrund af begrænsninger i patientrettighederne jf. Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på
sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Screeningsprogrammerne er dog
ikke nævnt i bekendtgørelsen, og skal derfor fortsat køre, ligesom
øvrige aktiviteter på kræftområdet. Vi har ventet lidt med at svare,
da vi skulle afklare med Sundheds- og Ældreministeriet om der var
overvejelser om at tage kræftområdet med i bekendtgørelsen.”
Dermed havde vi fået et svar. Et svar, som vi stadig stillede os
undrende overfor, ligesom vores medlemmer ude i enhederne
gjorde. Man sidestillede screening med kræftbehandling, hvilket
ikke giver mening, da det er raske kvinder, der screenes. Som et
kuriosum, så mener en af landets førende onkologer sagtens, at
der kunne sondres i den egentlige kræftbehandling, da ikke alt er
kritisk. Men kræft, som er suverænt den mest magtfulde diagnose, vi har, tør Sundhedsministeren ikke pille ved. Overhovedet.

HELKROPSO P TA G E L S E R I 3 D
Lav dosis og mikrodosisoptagelser.
Helkropsbilleder med vægtbelastning.
Præcise 3D-målinger.
3D kirurgisk planlægningsværktøj.
Højt patientflow.
Kontakt Santax Medico for at høre mere

VÆRNEMIDLER
Det fokusområde, der så tog over op til påsken, og som endnu
ikke er løst helt, er problematikken om værnemidler. Det er dér,
kampen for vores medlemmers sikkerhed skal kæmpes, og dér vi
oplever størst frygt og usikkerhed. Handsker, håndsprit og visirer
er der ikke længere mangel på. Og det er godt. Der er dog i skrivende stund stor usikkerhed ude i frontlinjen, og den skal vi prøve
at dæmme op for. Dette skal blandt andet gøres ved, at de ansatte
forholder sig konkret til de retningslinjer, der bliver udstukket.
Også ved mangel på værnemidler.

www.santax.com

Og bliv nu hjemme, selv ved mindre symptomer, der normalt
havde sendt dig på arbejde.
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DA VERDEN GIK I STÅ
INDDÆMNINGSFASE

AFBØDNINGSFASE

24. FEBRUAR 2020

25. FEBRUAR 2020

27. FEBRUAR 2020

28. FEBRUAR 2020

Lægemiddelstyrelsen:
Ny coronavirus (COVID-19)

Sundhedsstyrelsen ændrer
risikovurdering og udsender nye retningslinjer for
håndtering af COVID-19

Antal smittede (1)
Antal hospitalspatienter (usikkert)
Styrelsen for Patientsikkerhed:
• Første dansker er bekræftet smittet med COVID-19 (ny coronavirus)

Antal smittede (1/2)
Antal hospitalspatienter (usikkert)
Udenrigsministeriet: Udenrigsministeriet og
Sundhedsstyrelsen om ferieplanlægning
Styrelsen for Patientsikkerhed:
• Endnu en person bekræftet smittet med COVID-19
i Danmark

6. MARTS 2020
Antal smittede (2/32)
Antal hospitalspatienter
(usikkert)
• Udenrigsministeriet:
Ændring af rejsevejledninger for at forebygge
yderligere smitte i
Danmark
• Myndighedernes
opfordring til deltagere
i arrangementer og
generelt
• Myndighedernes opfordring til arrangører af
arrangementer

29. FEBRUAR 2020
Antal smittede (1/3)		
Antal hospitalspatienter (usikkert)
Styrelsen for Patientsikkerhed:
• Tredje danske person bekræftet
smittet med COVID-19

1. MARTS 2020

Antal smittede (1/4)
Antal hospitalspatienter (usikkert)
• Sundhedsstyrelsen inviterer til
pressebriefing om status på
COVID-19 i Danmark
5. MARTS 2020
4. MARTS 2020
3. MARTS 2020
• Styrelsen for Patientsikkerhed:
Antal smittede (10/30)
Antal smittede (3/20)
Antal smittede (13/17), Antal hospitalspatienter (usikkert)
Fjerde en dansker bekræftet smitAntal hospitalspatienter
Antal hospitalspatienter (usikkert) • Rigspolitiet: Få et overblik myndighedernes information om
tet med COVID-19
(usikkert)
• Statens Serum Institut: Ny rapport
coronavirus på politi.dk
• Udenrigsministeriet:
fra WHO om udbruddet i Kina med
• Sundhedsstyrelsen: COVID-19: Nye krav til sundhedspersonalet
Oversigt over, i hvilke lande/
ny coronavirus
• Sundhedsstyrelsen: COVID-19: Nye anbefalinger til borgere
områder sikkerhedsniveauet • S tyrelsen for Patientsikkerhed:
• Styrelsen for Patientsikkerhed: Yderligere fire personer bekræfer ændret
Yderligere fem personer er bekræftet smittet med COVID-19
• Styrelsen for Patientsiktet smittet med COVID-19
kerhed: Fem nye personer
er bekræftet smittet med
9. MARTS 2020
COVID-19
Antal smittede (210/299), Antal hospitalspatienter (usikkert)
• Sundhedsstyrelsen har
• Skærpet indsats mod spredning af coronavirus/COVID-19
opdateret retningslinjerne
• Erhvervsstyrelsen: Vejledning om hvad virksomhederne kan gøre for at forebygge coronavirus/COVID-19
til sundhedspersonale
• Lægemiddelstyrelsen: Alle sejl sat til for at mindske forstyrrelser i forsyningen af medicin og medicinsk udstyr
• Styrelsen for Patientsikkerhed: 59 personer bekræftet smittet med coronavirus/COVID-19
• Styrelsen for Patientsikkerhed: Rysensteen Gymnasium lukker

11. MARTS 2020
7. MARTS 2020
Antal smittede (9/41),
Antal hospitalspatienter (usikkert)
• Sundhedsstyrelsen: Yderligere fire personer
er bekræftet smittet med corona/COVID-19
• Udenrigsministeriet: Ændring af rejsevejledninger til yderligere to norditalienske
regioner

Antal smittede (207/762)
Antal hospitalspatienter (usikkert)
Antal døde (1)
• Pressemøde, Statsministeriet den
11. marts 2020 (Video): Danmark
lukker ned.
• Erhvervsministeriet: Regeringen
opfordrer virksomheder til at
sende medarbejdere hjem
• Nye tiltag mod COVID-19
• Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering: Corona-virus: Retningslinjer for beskæftigelsesindsatsen og ydelser på Beskæftigelsesministeriets område

8. MARTS 2020

10. MARTS 2020

Antal smittede (48/89),
Antal hospitalspatienter (usikkert)
• Sundhedsstyrelsen: Landelisten er
opdateret med information om Østrig.
• Udenrigsministeriet har opdateret
rejsevejledningerne

Antal smittede (256/555), Antal hospitalspatienter (usikkert)
• Sundhedsstyrelsen: Ny rapport til sundhedsprofessionelle:
Risikovurdering, strategi og tiltag i forbindelse med smittespredning
• Transport- og Boligministeriet: Transportministeren forbyder flyvninger fra de hårdest coronaramte områder
• Transport- og Boligministeriet: Opfordring til ikke at rejse med kollektive trafik i myldretiden

14. MARTS 2020

13. MARTS 2020

12. MARTS 2020

Antal smittede (37/876)
Antal hospitalspatienter (usikkert)
Antal døde (2)

Antal smittede (33/839)
Antal hospitalspatienter (usikkert), Antal døde (1)
• Børne- og Undervisningsministeriet: Her er de
planlagte kriterier for nødpasning
• Der indføres nye indrejserestriktioner som led i
indsatsen mod coronavirus/COVID-19
• Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering:
Ændrede regler om dagpenge under arbejdsfordeling
• Udenrigsministeriet: Udenrigsministeriet fraråder
nu alle unødvendige rejser
• Transport- og Boligministeriet: Regeringen vil gøre
det nemmere hurtigt at få varer ud i butikkerne
• Medarbejder og Kompetencestyrelsen: FAQ til
hjemsendte medarbejdere om deres arbejdsvilkår

Antal smittede (44/806), Antal hospitalspatienter (usikkert), Antal døde (1)
• Erhvervsstyrelsen: Information om arrangementer og større forsamlinger
• Statens Serum Institut: COVID-19 i Danmark Epidemiologisk overvågningsrapport
• Styrelsen for Patientsikkerhed: Vigtig information til smittede med coronavirus/
COVID-19 og personer, der er sat i karantæne
• Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Nyt om COVID-19: Beskæftigelsesindsatsen er midlertidigt suspenderet, borgere modtager fortsat ydelse
• Lægemiddelstyrelsen: Begrænsning af salg af medicin på apoteker træder i kraft nu

• Sundhedsstyrelsen: Prioritering
bliver nødvendig under en coronavirus epidemi
• Social- og Indenrigsministeriet:
Minister: Alle udsatte skal have
information om coronavirus
• Region Hovedstaden: Første
patient i Region Hovedstaden med
coronasmitte afgået ved døden

Antal smittede (nye tilfælde/samlet)

Antal hospitalspatienter (indlagte/intensiv)

8 | RADIOGRAFEN | APRIL 2020

15. MARTS 2020
Antal smittede (45/921), Antal hospitalspatienter (usikkert), Antal døde (4)
• Tyskland lukker grænsen til Danmark
• Videoer fra pressemøde i Statsministeriet den 15 marts 2020
• Styrelsen for Patientsikkerhed: Inddæmningsstrategien erstattet af en afbødningsstrategi
• Finansministeriet: Trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere

18. MARTS 2020

16. MARTS 2020
Antal smittede (74/995)
Antal hospitalspatienter (62/10)
Antal døde (5)
• Regeringen udvider overvågning
af arbejdsmarkedet som følge af
corona-udbredelsen i Danmark
• Sundhedsstyrelsen: Når en ansat
i sundheds- og ældresektoren
tilhører en særlig risikogruppe
- hvad så?
• Statens Serum Institut:
Sådan undgår du, at coronavirus
smitter via dine hænder

17. MARTS 2020		
Antal smittede (76/1071), Antal hospitalspatienter (82/18), Antal døde (6)
• Nye tiltag mod spredning af COVID-19 i Danmark
• Transport- og Boligministeriet: Ophævelse af flyveforbud – men fortsat indrejseforbud
• Sundhedsstyrelsen: Hvordan skal institutioner med risikogrupper forholde sig til besøg fra pårørende?
• Styrelsen for Patientsikkerhed: Ny COVID-19-hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet
• Lægemiddelstyrelsen: Lægemiddelstyrelsen forkorter sagsbehandling af ansøgninger om COVID-19.medicinforsøg

21. MARTS 2020
Antal smittede (48/1412)
Antal hospitalspatienter (206/42)
Antal døde (22)
• Sundhedsstyrelsen:
God håndhygiejne er nødvendig for
at forebygge coronavirus/COVID-19

22. MARTS 2020
Antal smittede (61/1473)
Antal hospitalspatienter (232/46)
Antal døde (25)
• Lægemiddelstyrelsen: Risiko
for forsyningssvigt: Spar på
værnemidlerne
• Københavns Politi: Nye tiltag for
at forebygge smittespredning i
Københavns Lufthavn

20. MARTS 2020
Antal smittede (103/1364), Antal hospitalspatienter (186/37),
Antal døde (19)
• Sundhedsstyrelsen: Hvordan skal man som forældre forholde sig til børn og
legeaftaler?
• Sundhedsstyrelsen: Hvornår kan personer i kritiske funktioner blive testet
for COVID-19
• Styrelsen for Patientsikkerhed: Nye tiltag for at begrænse smittespredning
af ny coronavirus (COVID-19)
• Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Ny bekendtgørelse udmønter
en midlertidig suspension af beskæftigelsesindsatsen.
• Sundhedsstyrelsen: I dag får alle borgere information om COVID-19 i deres e-boks
• Rigspolitiet: Rigspolitichef: Hold nu afstand til hinanden
• Styrelsen for Patientsikkerhed: Vigtig besked til sundhedspersoner og
-organisationer i Danmark

24. MARTS 2020

25. MARTS 2020

Antal smittede (132/1605)
Antal hospitalspatienter (254/55), Antal døde (31)
• Lægemiddelstyrelsen: COVID-19 og produktion
af værnemidler
• Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen gør status i
forbindelse med epidemiens første bølge
• Lægemiddelstyrelsen: Ny kampagne for at undgå
mangel på værnemidler: Danmark hjælper Danmark

Antal smittede (139/1744)
Antal hospitalspatienter (301/69), Antal døde (37)
• Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen har justeret
retningslinjerne for håndtering af COVID-19 hos
gravide og fødende
• Sundhedsstyrelsen: Rådgivning til forældre om
smertestillende medicin til børn
• Styring for Arbejdsmarked og Rekruttering: Nyt
lovforslag om midlertidig forlængelse af retten til
sygedagpenge
• Lægemiddelstyrelsen: Sundhedsministeren får flere
beføjelser til at modvirke forsyningsproblemer

Antal smittede (147/1891)
Antal hospitalspatienter
(350/87), Antal døde (43)
• Sundhedsstyrelsen: Ny
version af Retningslinjer for
håndtering af COVID-19
• Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering: Fjernundervisning kan opkvalificere medarbejdere
• Justitsministeriet: Justitsminister vil have strengere
straffe for corona-kriminalitet
• Sundhedsstyrelsen:
Hvordan skal plejepersonale forebygge smitte med
COVID-19?

Antal smittede (128/2584), Antal hospitalspatienter (499/131)Antal døde (82)
• Statens Serum Institut: COVID-19 epidemiologisk overvågningsrapport med data
fra den 29. marts

Antal smittede
(303/2887)
Antal hospitalspatienter
(533/137)
Antal døde
(92)
• Statens Serum Institut:
Status og prognose for epidemiens
fremtidige udvikling
• Sundhedsstyrelsen:
Sundhedsstyrelsen offentliggør i
dag status på COVID-19 ved indgangen til 5. epidemiuge
• Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering: Ny ændringsbekendtgørelse justerer rammerne
for den midlertidige suspension af
beskæftigelsesindsatsen
• Sundhedsstyrelsen: Sundhedsplejersker fortsætter med
hjemmebesøg og konsultation
under COVID-19 epidemien

Antal smittede (107/1261)
Antal hospitalspatienter (153/30), Antal døde (15)
• Statens Serum Institut: Vil du hjælpe Statens Serum Institut med
at overvåge influenza og COVID-19?
• Statens Serum Institut: Ændret testmønster påvirker COVID-19 tal
• Sundhedsstyrelsen: Nye retningslinjer til håndtering af coronavirus/COVID-19 hos gravide og fødende.
• Fødevarestyrelsen: Corona-lukkede restauranter får nemmere ved
at begynde salg af take away
• Lægemiddelstyrelsen: Global aktion mod ulovlig medicin og
medicinsk udstyr
• Transport- og Boligministeriet: Transportministeren og ældreorganisationer opfordrer ældre til at undgå offentlig transport

23. MARTS 2020

29. MARTS 2020

30. MARTS 2020

19. MARTS 2020

Antal smittede (83/1154)
Antal hospitalspatienter (129/24)
Antal døde (10)
• C enter for Cybersikkerhed: Ekstraordinær opdatering til Windows 10
• Anklagemyndigheden: Bødetakster
for overtrædelse af forbud mod større
forsamlinger som følge af COVID-19
• Social- og Indenrigsministeriet: Nyt
om test for coronavirus på socialområdet
• Styrelsen for Patientsikkerhed:
Vigtig information om begrænsning
af besøg på sygehuse, plejehjem,
bosteder m.v.

28. MARTS 2020
Antal smittede (201/2456)
Antal hospitalspatienter (459/121)
Antal døde (74)
• Kriminalforsorgen: Første indsatte
med COVID-19 konstateret

27. MARTS 2020

26. MARTS 2020

Antal smittede (205/2255)
Antal hospitalspatienter (430/109)
Antal døde (65)
• Skatteministeriet: Mulighed for
fritagelse for renter og gebyrer
• Sundhedsstyrelsen: Gode råd til dig,
der har tegn på sygdom

Antal smittede (159/2050)
Antal hospitalspatienter (386/94)
Antal døde (53)
• Statens Serum Institut: SSI
får millionbevilling til styrket
overvågning af infektioner og
smitsomme sygdomme

31. MARTS 2020

1. APRIL 2020

Antal smittede (239/3126)
Antal hospitalspatienter (529/145), Antal døde (104)
• Sundheds- og Ældreministeriet: Regering og folketing
udvider vaccinationsprogram
• Sundheds- og Ældreministeriet: Enigt folketing sender akut
coronastøtte til hjemløseorganisationer
• Sundhedsstyrelsen: Husk at gå til lægen, når du har brug for det

Antal smittede (233/3359)
Antal hospitalspatienter (535/146)
Antal døde (119)
• Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering:
Benchmarking af kommunernes
beskæftigelsesindsats udskydes
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NY MR-METODE
AVDEKKER
AGGRESSIVE
KREFTSVULSTER

Sindre Øverstad
(til venstre) og
Knut Håkon Hole.
Foto: Per M.
Didriksen/OUS

Forskere ved OUS har utviklet en MR-prosedyre som viser
kreftsvulster med surstoffmangel, noe som er en indikator
på at svulsten er mer aggressiv.
Af Tone Aguilar / Kilde: Hold Pusten 1. udgivelse 2020 – post@holdpusten.no

Forskningsprosjektet ledes av radiolog
Knut Håkon Hole.
– Jeg har jobbet på Radiumhospitalet med
kreft i 25 år og ser at vi underbehandler noen
kreftsvulster som er veldig aggressive mens
andre kreftsvulster kanskje overbehandles,
sier Hole til Hold Pusten og legger til:
– Ved underbehandling dør pasienten, og
ved overbehandling overlever pasienten,
men med mulige senskader.
Forskergruppen ønsket følgelig å kunne
identifisere de aggressive svulstene for
med tiden å kunne tilpasse behandlingen
bedre.
– Vi vet at behandlinger som stråleterapi
og kjemoterapi virker dårligere på hypoksiske svulster, det vil si svulster med oksygenmangel, sier radiologen.
Målet var derfor å finne svulster med oksygenmangel. Prosjektet som startet for
ti år siden har vært igjennom flere faser.
Metoden de ble stående med, og som har
vist seg å være effektiv, er diffusjonsvektet
MR.

– Videre at når en svulst ikke får nok surstoff, så sprer den seg fordi den kan ikke
fortsette å vokse der den er, og vi trodde
dette ville være en markør på hvor aggressiv svulsten er.
De arbeidet så med hypotesen om at jo
høyere celletetthet svulsten hadde, og jo
mindre blodåretetthet svulsten hadde, jo
større var sjansen for oksygenmangel.
– Tanken var, jo mer celler som skal ha oksygen, jo større er sjansen for at det blir for
lite oksygen, sier radiologen.
For å undersøke celletettheten brukte de
diffusjonsvekting.
– Fordi dette er en velkjent metode for å påvise celletetthet i tumor, fortsetter Hole.
– Men vi hadde heldigvis lagt inn forskjellige diffusjonvektinger, og vi oppdaget at
hvis vi gjorde en diffusjonsvekting med en
veldig kort vekting, kunne vi avbilde hvor
mye blodårer som fantes i en svulst.

KORT OG LANG
DIFFUSJONSVEKTING

De hadde da utviklet en MR-metode hvor
de i en sekvens kjørte en liten og en kraftig
diffusjonsvekting, og slik fikk bilder av
både hvor mye blodårer og hvor mange
celler som fantes i en kreftsvulst.

– Ideen vår var at aggressive svulster vokser så fort at de ikke klarer å skaffe seg nok
blodårer, og at de derfor blir hypoksiske,
fortsetter Hole.

– Vi tenkte da at hvis en svulst har mange
celler og få blodårer, så er det stor fare for
at den har oksygenmangel, og studiene vi
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gjorde viste at dette var tilfelle, understreker han.

PROSTATAKREFT FØRST UT
Hole og kollegene utviklet MR-metoden
mens de forsket på prostatakreft.
Med på laget var radiograf Sindre Øverstad,
som var studiekoordinator for prosjektet.
– Arbeidsoppgavene mine var blant annet
å inkludere pasienter og å koordinere alle
fagpersonene som var involvert, sier han
til Hold Pusten.
– Siden jeg jobber på MR, skannet jeg
også mange av pasientene samt at jeg
administrerte medikamentet som tas opp
ved hypoksi, fortsetter han.
Selve bildetakingen synes han var grei,
men det å forholde seg til pasientene var
mer utfordrende.
– De var i en veldig sårbar situasjon fordi
de akkurat hadde fått en kreftdiagnose,
og for å få dem med på studiet måtte
jeg forklare dem på en tydelig måte hva
det dreide seg om uten å bli for teknisk,
forteller han.
En del av koordineringsarbeidet hans besto også av å sørge for at pasientene fikk
time til MR før de ble operert.
– Litt av poenget var at vi skulle ta MR-bilder rett før de ble operert, forklarer han.

ALLE STUDIER VI HAR
GJORT SÅ LANGT, INDIKERER
AT HYPOKSI ER EN MARKØR
FOR AGGRESSIV KREFT, OG
VI TROR DETTE GJELDER
FOR ALLE KREFTTYPER
SOM VI KALLER SOLIDE.

– For det er dette som er motivasjonen vår; å
bidra til en mer skreddersydd kreftbehandling som gir en mer kraftig behandling til
de pasientene som trenger det, og en mer
skånsom behandling til de som har en lettere
versjon, understreker han.
Han er imidlertid realist med tanke på at det
fortsatt vil ta noen år før den nye MR-metoden vil kunne påvirke behandlingen som gis
til kreftpasienter.
– Jeg er stolt hvis den innen ti år får behandlingsmessige konsekvenser, medgir han.
– Men slik er det, for forskning er som å
bygge en pyramide i Egypt.
Hole mener riktignok MR-metoden er en
viktig stein i pyramiden.

Her ga de også et medikament som samler seg i områder med hypoksi som Øverstad administrerte.

Det er to årsaker til at de begynte med
å studere dette fenomenet på prostatakreftpasienter.

OVERRASKENDE AT
DET STEMTE SÅ GODT

– For det første fordi vi der vet at vi har en
stor over- og underbehandling, sier Hole
og utdyper:

Etter at pasientene ble operert, studerte
de vevet i svulstene som var operert
bort. Her farget de for både tumorceller
og blodårer samt at de kunne analysere
områder med surstoffmangel på grunn av
medikamentet de hadde gitt som samler
seg i områder med hypoksi.
– Slik fikk vi bekreftet at hvis det i en
svulst var mange celler og få blodårer,
så var det oksygenmangel, sier Hole og
legger til:
– Det overraskende var at det stemte så
godt.
Han forteller at det gjenstår å følge disse
pasientene over tid for å se om det er disse
tumorene med hypoksi som er farlige.
– Men vi gjorde også genstudier underveis, og disse tyder på at det går dårligst
med pasienter hvis kreftsvulster har oksygenmangel, presiserer Hole.
– Alle studier vi har gjort så langt, indikerer at hypoksi er en markør for aggressiv
kreft, og vi tror dette gjelder for alle krefttyper som vi kaller solide, det vil si de som
består av svulster.

– De aller fleste som har prostatakreft, blir
friske, men samtidig er det den kreftsykdommen som tar flest liv blant menn.
Den andre årsaken er at de her kunne få
en fasit ved å sammenligne svulstene som
ble operert bort med MR-bildene som ble
tatt før operasjon.

– Spesielt tror jeg bidraget vårt er viktig fordi
det er en prosedyre som er enkel å bruke, som
ikke benytter stråler eller kontrast, og som ikke
gir bivirkninger, understreker han og legger til:
– Jeg har derfor tro på at denne metoden vil
få en plass over tid.

LÆRER MYE
Øverstad sier på sin side at det har vært gøy
og lærerikt å være med på prosjektet.
– Du lærer veldig mye når du arbeider så
spesifikt med en ting og jobber i et så tett
samarbeid med radiolog, sier han.
Blant annet trekker han frem at det var nyttig å lære hvordan radiologer tenker når de
gransker bilder.

PÅ PLASS OVER TID
Metoden skal nå anvendes også ved andre
kreftformer.
– Blant annet har vi fått godkjent en studie på livmorhalskreft hvor vi skal bruke
denne MR-metoden, forteller Hole.
I tillegg jobber de med å implementere
metoden for alle pasienter som får MR
prostata i hele Helse Sør-Øst.
– Slik vil vi om noen år få et stort pasientmateriale som vi kan koble samme
med informasjon fra Kreftregisteret,
presiserer radiologen og legger til at
den nye MR-metoden de har utviklet,
med tiden kan få behandlingsmessige
konsekvenser.

– I tillegg lærte jeg mye av å diskutere teknikk
med Knut Håkon Hole, og ikke minst ble jeg
mer klar over konsekvensene de bildene
vi tar, kan ha for behandling og utfallet av
denne, sier Øverstad og legger til:
– Dette er noe man kanskje glemmer litt når
man er radiograf.
Han forteller han aldri i tvil om å delta på
prosjektet da muligheten dukket opp.
– Det er spennende og jobbe med forskning
og utvikling. Når det i tillegg dreier seg om
et prosjekt med en så god baktanke og et
studiedesign som dette, da er det lett å si ja
fordi en skjønner at dette er noe som virkelig
vil komme til nytte.
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UDFORDRINGER
MED RETSMEDICINSKE
PROTOKOLLER
I seneste nummer af Radiografen beskrev vi i artiklen ”Radiografstuderende
styrker retsmedicineres og politiets opklaringsarbejde”, hvordan 3 bachelorstuderende havde bidraget direkte til kvalitetsforbedringer i retsmedicinen.
Her er så en af de studerendes egen fortælling.
Af Pernille Aagaard

I Februar 2019 startede et samarbejde
mellem Retsmedicinsk Institut i Odense
og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, som affødte bachelorprojektet “Optimization of Postprocessing
parameters for Forensic CT scans“.

nyttes på mange retsmedicinske institutter verden over. Målet med projektet
var at skabe et fundament for udvikling
af de rekonstruktionsteknikker, der understøtter de specifikke udfordringer,
som opstår ved PMCT.

Vi var tre radiografstuderende på 7. semester, Dina Maria Bech, Julie Brandhøj
Nielsen og Pernille Aagaard Nielsen, som
fik til opgave at optimere de CT-scanninger, der bliver brugt i forbindelse med
obduktioner.

I Danmark har det ikke været standard
at have radiografer ansat til at udføre
scanningerne af de afdøde. Her er det
som udgangspunkt de retsmedicinske
teknikere, der scanner de afdøde, med
undtagelse af Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet, som har ansat radiograf Christina Carøe Ejlskov i en stilling,
hvor hun hjælper med at beskrive og
optimere scanninger.

Post Mortem Computed Tomography
(PMCT) er et udbredt værktøj, som be-

BESØG
På Retsmedicinsk Institut i Odense og
København er det retsmedicinske
teknikere, som udfører de såkaldte
PMCT-scanninger. Teknikerne har fået
et kursus i betjening af CT og MRscannere, men har mange opgaver, og
scanningerne er derfor kun en del af
mange arbejdsopgaver.
I forberedelserne til projektet besøgte
vi institutterne både i Aarhus og København, hvilket gav os en bredere indsigt
i det retsmedicinske speciale, og dets
udfordringer.
Efter disse besøg, samt seks
ugers observation på Retsmedicinsk Institut i Odense, gav
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det for os mest mening at arbejde med
post-processeringen, i stedet for at
skulle ændre den daglige arbejdsgang,
da vi fandt ud af, at teknikerne generelt
har travlt, og udfører deres arbejde efter
bedste evne med de tilgængelige ressourcer.
Efter gennemgang af en lang række
scanninger, blev vi klar over at specielt
én faktor har stor indflydelse.
De scanningsteknikker, der i øjeblikket
anvendes, er designet til klinisk brug på
levende patienter, hvilket medfører en
række udfordringer, herunder visualiseringen af specifikke organer.
Vi blev hurtigt enige om, at abdomen
var området, der havde størst behov for
forbedring, da man her finder en masse
organer, som ligger tæt i HU-værdi. Når
organerne nedbrydes og går i forrådnelse, mindskes HU-forskellen yderligere, og det bliver endnu sværere at
skelne de forskellige organer fra hinanden. Abdomen var desuden også et af
de anatomiske områder, som instituttet i
høj grad ønskede bedre kvalitet af.

ARTIKLER
Efter gennemgang af utallige artikler
om emnet, fandt vi, at der kunne være
potentiale til at forbedre visualiseringen
af organerne ved hjælp af supplerende
rekonstruktionsprotokoller. Disse omfattede en udvidelse af de viste HU-værdier.

De tidligere undersøgelser af udvidelse
af HU-skalaen blev brugt til bedre at
visualisere objekter med høj densitet.
I projektet blev det designet til at se,
om noget af det bløde væv kunne være
lettere at visualisere ved at udvide HUskalaen.
Ved første gennemgang viste noget abdominalvæv højere synlighed, når man
testede den udvidede HU-skala.
Der blev udvalgt to rekonstruktioner
med den udvidede HU-skala, samt en rekonstruktion med hård algoritme. Disse

blev holdt op mod standard rekonstruktionen og vurderet med en Visual Grading Analysis (VGA), af fire radiologer,
som ugentligt hjælper Retsmedicinsk
Institut med at beskrive scanningerne.
Projektet indbyder til videre forskning,
idet der er et behov for optimerede og/
eller specialdesignede protokoller til
retsmedicinsk brug. Ligesom vi i klinisk
praksis har lunge, knogle og bløddelsvinduer, vil det blandt andet være interessant at udforske, om det er muligt
at skabe protokoller rettet mod de
afdødes kropstilstand - om kroppen har
ligget i vand, er brændt, i forrådnelse

eller nyligt død, har stor betydning for
brugbarheden af scanningen.
Resultaterne fra projektet vil blive præsenteret som mundtligt oplæg på ECR
2020, når dette forhåbentligt afholdes
til Juli, samt som poster på ISFRI 2020.
Pernille Aagaard er bundet af, at projektet samt de artikler, der er undervejs,
endnu ikke er fremlagt/præsenteret på
grund af COVID-19, og hun må derfor
ikke gå helt i dybden. Vi håber på en
mere dybdegående artikel senere.
Redaktionen.

RADIOGRAF
KAMPAGNEN
SKAL VISE DE
MANGE MULIGHEDER, DER
ER INDEN FOR
PALETTEN AF
PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER
PÅ VELFÆRDSOMRÅDET

- EN UDDANNELSE MED MENING
Radiografuddannelsen er en uddannelse
der både giver mening og muligheder, og
onsdag den 4. marts startede kampagnen
”Vælg en uddannelse med mening”, der skal
få flere til at søge en professionsbacheloruddannelse.
Dagen efter kunne man på DR’s hjemmeside
læse hvordan tre radiografstuderende med
deres bachelorprojekt har kunnet hjælpe
retsmedicinerne med at opklare mord.
Og netop det at kunne vise, hvordan radiografuddannelsen giver mening og værdi, er
omdrejningspunktet for kampagnen, der er
et bredt samarbejde imellem Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Kommunernes
Landsforening, Danske Regioner, Danske
Professionshøjskoler samt Uddannelses- og
Forskningsministeriet.
Kampagnen skal vise de mange muligheder,
der er inden for paletten af professionsbacheloruddannelser på velfærdsområdet, og
få flere til at vælge at gå i den retning. For
vores velfærdssamfund får brug for flere
kompetente hænder i fremtiden. Derfor er
der brug for, at flere af de ca. 90.000 unge,
der hvert år søger ind på en videregående
uddannelse, vælger en professionsbacheloruddannelse.

Over en bred kam er der desværre dalende
interesse for at søge en professionsbacheloruddannelse, og det kan blive en udfordring
i fremtiden. Samtidig vil der være et fald i
antallet af unge, som står over for at skulle
vælge en videregående uddannelse. Og det
er endnu en udfordring.
Derfor er der brug for, at flere af de unge,
der står over for at skulle tage et vigtigt
uddannelsesvalg, får et bedre indblik i de
mange muligheder, der er for at tage en
professionsbacheloruddannelse. Fælles for
uddannelserne er, at man er med til at gøre
en forskel for andre.
Og netop de tre unge radiografer, der er
kommet ud i offentligheden og igennem
DR, TV2 og flere aviser har vist, hvordan
uddannelsen kan bruges, er nok ønskescenariet for kampagnens udviklere. I kan
læse mere om eksponeringen længere inde
i bladet.
Herfra skal der i hvert fald lyde et stor tillykke og godt gået! Både for det faglige
bidrag, men også for at give et eksempel
på, hvor bredt faget kan bruges.
Vi, der allerede er radiografer, ved jo hvilken
fantastisk profession vi har.
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NORDISKE SAMARBEJDSFORA PÅ
Radiograf Rådet er med i NSR (Nordic
Society of Radiographers) hvor vi arbejder tæt sammen med de øvrige nordiske
landes fagforeninger om styrkelse af vores
faglighed. Jeg kan nævne Nordisk Kongres, fælles udvikling samt samarbejde
omkring politisk indflydelse, blandt andet
udvikling af CPD (Continuing Professional
Development) til vores medlemmer. NSR
afholder et fast fælles møde om året hvor
udvikling og kommende samarbejdsområder drøftes. Radiograf Kurser, som er en del
af Radiograf Rådet, udbyder i tæt samarbejde med Norsk Radiograf Forbund (NRF)
kurser til mindre specialer, såsom RIS/
PACS-området samt til det nuklearmedicinske speciale.

Grupperne :

Fagforum for MR
715 medlemmer

Fagforum for barneradiografi
77 medlemmer

Fagforum for nukleærmedisin
85 medlemmer

Fagforum for intervensjonsradiografer
143 medlemmer

Fagforum for IKT-radiografer
36 medlemmer

Fagforum for strålevern
193 medlemmer

Nordic Forum for Reporting Radiographers
77 medlemmer

Fagforum for stråleterapi
71 medlemmer

På de sociale medier eksisterer mange
mere eller mindre formelle grupper, og
for at styrke nogle af vores specialer, har
vi nu i NSR oprettet nordiske fag-fora på
Facebook for at styrke den fællesnordiske
udvikling og vidensdeling.
Efter en opstart i NRF, er vi nu klar til også
at invitere danske radiografer ind i disse,
og give dig muligheden for at møde og
udveksle dit speciale med andre nordiske
radiografer,
Du kan se gruppernes formål når du søger
dem på Facebook, men de er private
– dvs. du skal søge medlemskab i grupperne og ingen udenfor gruppen kan se
indholdet.
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FACEBOOK FOR SPECIALERNE

Nordic Forum for Sonographers
27 medlemmer

Fagforum for traumeradiografi
82 medlemmer

Fagforum for bildebehandling
14 medlemmer

Fagforum for mammografi
219 medlemmer

Fagforum for CBCT
11 medlemmer

Fagforum for skjelettrøntgen
294 medlemmer

Dækker ovenstående ikke dit behov eller har du gode idéer til en forbedring,
så er du velkommen til at kontakte mig på claus@radiograf.dk, hvorefter jeg vil
drøfte behovet med henblik på en oprettelse af en gruppe med NSR.

Fagforum for CT
314 medlemmer
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STU DIE

S DEN
LOKAL

VALG:

COVID-19
I denne stund hvor dette bliver skrevet, er

Kunne du tænke dig at være en del af RSD’s
bestyrelse eller have indflydelse på, hvem
der skal være med?
Så kom til lokalvalg og stem på dem der
skal være med!

vi godt i gang med at studere hjemmefra og
med få i klinik.
Hvordan det hele kommer til at se ud i forhold til eksaminer og så videre ved vi ikke,
men vi håber, at I har det godt!

Det foregår:
9. juni på KP:
Ved bordtennisbordet på 3. sal
10. juni på UCN:
Cafe FREJS
11. juni på UCL:
Foran RA bygningen

Det var nok ikke lige det I havde regnet med

kl. 12:00
kl. 12:00

om penge!

det.
Alt skal nok løse sig. Det er heldigt at radiografstuderende er så seje at vi er sikre på, vi

kl. 12:00

SKAL DU PÅ UDVEKSLING?
Så kan du søge studiefonden

at 2020 skulle ”starte med”, men sådan blev

klarer det.

FARVEL FRA 4
BESTYRELSESMEDLEMMER

Studiefonden uddeler fire
gange årligt - d. 1. januar, 1

I januar blev 4 fra RSD’s bestyrelse færdiguddan-

april, 1. juli og d. 1. oktober.

net. Derfor siger vi nu farvel til dem, med håb om
at de selvfølgelig kommer med i Radiograf Rådets

Ansøgere til Studiefonden
skal minimum have været
medlem af Radiograf Rådet
i ½ år på ansøgningstidspunktet.
Er du interesseret kan du

regionsbestyrelser en dag.
Vi siger farvel til:
Charlotte Stigfeldt: UCL
Christine Dal Overgaard Andersen: UCN
Christina Madsen og
Kathrine Marie Erenskjold: KP

læse mere på Radiograf.dk

Tak for jeres virke i

under ”studerende”.

RSDs bestyrelse.
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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.

APRIL 2020 | RADIOGRAFEN | 17

KURSER OG KONFERENCER
På grund af Covid-19-krisen er kalenderen kun opdateret med de aflysninger og udsættelser af kurser og kongresser som vi har modtaget
fra arrangørerne, ligesom flere muligvis er ændret efter Radiografens deadline. Tjek derfor også ved arrangørens hjemmeside.

Dato

Seneste
tilmelding

Tema

Sted

Arrangør

Information
og tilmelding

Pris

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

OBS! Aflyst

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

OBS! Udsættes
til efteråret

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

31/7-4/8 2020

se link

ESTRO

Wien

ESTRO

www.estro.org

se link

7-10/8 2020

se link

SMRT 29th Meeting
/ISMRM konference

Paris

SMRT

www.ismrm.org/smrt/20m/

se link

26-29/8 2020

se link

21st ISRRT World Congress

Dublin

ISRRT/Irland

www.isrrt.org

se link

31/8-1/9 2020

Først til mølle

Stråleterapi

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

4700 NOK

31/8-4/9 2020

9/8 2020

CT grundkursus

Århus

Region Midtjylland

www.rm.plan2learn.dk

fra kr. 5871

3-4/9 2020

Først til mølle

Fremtidens mammografi

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

4700 NOK

8/9 2020

8/8 2020

Mammografi ergonomi

Åbenrå

Radiograf Kurser

www.radiograf.dk

kr. 1200 (kr. 1800 ikke
medlemmer)

15-18/9 2020

se link

Røntgenweckan

Örebro

Svensk förening för
Röntgensjukskötersker mfl.

www.rontgenveckan.se

se link

23-25/9 2020

Først til mølle

Barn

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK

24-25/9 2020

AFLYST

Mammokonference

Oslo

se link

https://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)

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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MAMMOGRAFI – FOKUS: ERGONOMI
Formål:
at forebygge arbejdsskader i forbindelse med udførelse af mammografi,
herunder bevidstgørelse af egne ikke hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Målgruppe:
Radiografer og andre personalegruppe der arbejder med
mammografispecialet.

Indhold blandt andet:
▸ Kort orientering om Radiograf Rådets arbejde med
arbejdsskader/arbejdsmiljø
▸ Arbejdsmiljø, kig på ergonomiske udfordringer ved udførelse
af mammografi)
▸ Praktiske øvelser ved apparatur
▸ Fokus på deltagerens fysiske aktivitet på sin arbejdsplads
OBS: Der vil være forberedelse til kurset i form af litteraturlæsning mm.
samt en hjemmeopgave efter kurset.
Undervisere er blandt andet fysioterapeut og Lektor Frederik Lassen
samt fysioterapeutstuderende fra UCL.

Tid og sted:
8. september 2020 på Åbenrå Sygehus.
Find flere oplysninger om kurset på www.radiografkurser.dk
Kurset er arrangeret af RadiografKurser i samarbejde Frederik Lassen,
MSc i Sundhedsfremme, Adjunkt, University College Lillebælt.
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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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