
ADIOGRAFEN
RADIOGRAF RÅDET     48.  ÅRGANG     NR .  5      JUNI  2020

PLUS

HVORFOR HAR VI EGENTLIG 
STEDTILLÆGS-/OMRÅDETILLÆGSORDNINGEN

OK21: 
BUSINESS AS USUAL?

S-RADIOGRAF I 
PROTONLÆRE

KUNSTIG INTELLIGENS 
GIVER GEVINST I 
BILLEDDIAGNOSTIK



RADIOGRAFEN
Radiografen udkommer 10 gange årligt. 
Oplag: 2.400 eksemplarer.
Eftertryk af artikler og billedmateriale er 
kun tilladt med redaktionens godkendelse.

REDAKTION:  

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: 
Michael Dreyer 

FAGLIG OG GRAFISK REDAKTØR:  
Troels Jeppensen  

Henvendelse til redaktionen kan ske på 
E-mail: redaktion@radiograf.dk

FORMAND:   

Charlotte Graungaard Falkvard 
Tlf. 2213 8620  
E-mail: charlotte@radiograf.dk

PRODUKTION: 

RADIOGRAF RÅDETS KONTOR: 

  H. C. Ørsteds Vej 70, 2. sal 
1879 Frederiksberg C. 
Giro 2 22 35 03  
Tlf. 3537 4339 · Fax 3537 4342 
CVR 83 81 52 13

E-mail: kontakt@radiograf.dk 
Website: www.radiograf.dk 
Mandag-onsdag 8.30 - 15.00 
Torsdag 8.30 - 17.00
Fredag 8.30 - 13.00 

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

Forsidefoto: Signe Fiig 
KLS PurePrint A/S – trykt CO2 neutralt

I HVERT 
NUMMER

04 
KORT NYT

KUNSTIG INTELLIGENS GIVER 
GEVINST I BILLEDDIAGNOSTIK
Fremtiden er ankommet til hverdagen 
på en afdeling på Rigshospitalet, hvor 

machine learning og deep learning gav-
ner patienter, letter radiografernes ar-

bejde og mindsker stråling. I den anden 
artikel - FLERE NYE ARBEJDSGANGE PÅ 
VEJ – beskrives blandt andet, hvordan 

man ved hjælp af AI kan mindske bruget 
af radioaktive sporstoffer. 

S-RADIOGRAF I PROTONLÆRE
I slutningen af februar og starten af 
marts 2020, havde Iben Rosenbek  

Severinsen den spændende og fantasti-
ske mulighed at besøge Dansk Center for 

Partikelterapi (DCPT), som den første 
s-radiografstuderende.

KARRIERESAMTALER
– et tilbud hvis du er medlem af både 
Radiograf Rådet og DSA. Radiografer 

søger i stigende grad videreuddannelse, 
enten for at kvalificere sig i funktionen 

eller for at få muligheder til andre jobs i 
radiografien eller måske noget i en helt 

anden branche.

KONGRES 2020
I henhold til Radiograf Rådets love  

§ 15, stk. 2 afholdes der ordinær kon-
gres lørdag den 3. oktober 2020 på 

”HUSET”, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middel-
fart (tidligere Byggecentrum).

HVORFOR HAR VI 
EGENTLIG STEDTILLÆGS-/

OMRÅDETILLÆGSORDNINGEN
Vi har i årenes løb løbende modtaget 

spørgsmål om, hvad områdetillæg er til 
for? Hvad er historien bag, og hvad er 

fremtiden for tillæggene?

OK 21: BUSINESS AS USUAL?
Radiograf Rådets hovedbestyrelse be-
sluttede allerede inden nedlukningen i 
marts, at OK 21 skulle være anderledes. 

Kravindsamlingen skulle ændres, som det 
også blev skrevet i lederen i februar. Det 

åbenlyse skulle springes over…
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FORMANDEN HAR

ORDET

JEG ER TAKNEMLIG OVER AT KUNNE REPRÆ-
SENTERE EN FAGGRUPPE, SOM KAN LØSE 

 OPGAVERNE AD HOC, UNDER FORHOLD, DER 
IKKE ER  OPTIMALE, MILDT SAGT.

Vi kender det jo 

selv, som radio-

grafer. Man bliver 

en lille smule træt, 

nå det for 118 gang nævnes, at ”læger 

og sygeplejersker…”. At vi alle yder, også 

vi, der er en smule mere usynlige end de 

andre, alene på grund af vores relativt 

beskedne antal. 

Ligeså, så har vores fokus som fagfor-

ening i en coronatid, været på situatio-

nen i sundhedsvæsnet, og for sundheds-

personalet. Sidste måneds ”Formanden 

har ordet” var et eksempel på, at jeg selv 

”faldt i”.  Hyldesten og lakridserne var 

ikke alene til radiograferne i frontlinjen, 

den var i lige så høj grad også til alle de 

radiografer, der står bag ved, og som 

også er dybt påvirkede af coronasitua-

tionen. Alle de radiografer, hvis hverdag 

også har krævet noget ganske særligt. 

Det fremgik ikke tydeligt, og det vil jeg 

gerne rette op på.

Jeg tænker her blandt andet på radio-

grafer, der i dag beskæftiger sig med 

uddannelsen af nye radiografer, både 

i klinikken, men i særdeleshed også 

på skolerne, hvor underviserne blev 

hjemsendt – men opgaven i at uddanne 

radiografer bestod. Der har været pres 

på, og kreativiteten har været i top. 

Underviserne har løftet i flok og løst 

ALLE HAR YDET 
– OGSÅ HVOR DET IKKE LIGE UMIDDELBART SES

opgaven – læringsmålene er nået og 

ingen radiograf studerende får, så vidt 

jeg er orienteret, forlænget deres ud-

dannelse på grund af situationen med 

COVID-19. 

Der er løst opgaver såsom afvikling af 

klasseundervisning, laboratorieøvelser, 

workshops, vejledning, eksaminer og 

alt andet hjemmefra, udelukkende ved 

hjælp af en computer. Det har været en 

særdeles udfordrende og til tider en 

næsten umulig opgave, som er blevet 

løst med stærk vilje, ekstraordinær ind-

sats og nytænkning.

I disse dage bliver vores profession be-

riget med det antal nyuddannede radio-

grafer – Corona-årgang 1 – præcis som 

vanligt på dette tidspunkt af året. Fordi 

undervisere og uddannelses ansvarlige 

fik det til at ske. Fordi de løste en svær 

opgave på et højt niveau. Og fordi di-

mittenderne kunne tilpasse sig og agere 

udenfor de vanlige rammer. 

Men mange andre har været hjemsendte 

og set med stor usikkerhed på den nære 

fremtid, uden at stå direkte i frontlinjen. 

Alle de firmaansatte og ansatte i privat 

regi har også mærket på deres krop, 

hvad usikkerheden har betydet. 

Jeg er taknemlig over at kunne repræ-

sentere en faggruppe, som kan løse 

opgaverne ad hoc, under forhold, der 

ikke er optimale, mildt sagt. Og jeg hilser 

også dimittenderne velkommen til faget, 

fødslen var svær, men jeg er sikker på, at 

barnet er sundt. I har fået nogle erfarin-

ger, som I vil bære med jer videre i jeres 

arbejdsliv. Til lykke til jer, til lykke til os og 

tak til alle – uden undtagelser.
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KORT NYT 
ANNE DORTE BLANKHOLM 
VALGT SOM PRESIDENT 
ELECT FOR SMRT

Radiograf, M.Sc, Ph.d., klinisk specialist 
og forsker på AUH, Anne Dorte Blank-
holm er blevet valgt som indkommende 
præsident for SMRT.

Society for MR Radiographers & Technologists (SMRT) 

radiografernes gren af International Society for Mag-

netic Resonance in Medicine (ISMRM) – har valgt ny 

indkommende præsident. Valget er denne gang, for 

første gang nogensinde, faldet på en dansker. Det er 

kun anden gang en europæer bliver valgt, i den ellers 

amerikanskdominerede verdensorganisation. 

Før Anne Dorte tiltræder som præsident, skal hun 

være ”President-elect” i et år. Derefter følger et år 

som ”President” og endelig følger derefter et år som 

”Past-president”. 

For at kunne vælges skal man først indstilles af et 

andet medlem af SMRT, man bliver spurgt af nomine-

ringskomiteen, om man vil opstille til valg som pre-

sident elect. Derefter skal der sendes en ansøgning 

med visioner for det fremskuende arbejde i SMRT. Da 

dette var gjort, var Anne Dorte og 5 andre kandidater 

til samtale. To blev opstillet på valg, hvor medlem-

merne af SMRT kunne stemme, og det var gennem 

denne proces Anne Dorte blev valgt. 

Anne Dorte skulle have været indsat som President 

elect på SMRT-mødet, der var planlagt i april 2020 i 

Sydney, Australien, men pga. corona-situationen er 

SMRT og ISMRM konferencerne udsat og afholdes 

d. 8.-14- august 2020 som virtuelle møder. Det bliver 

snart muligt at registrere sig på: www.ismrm.org/

smrt/20m/

For dem der ikke kender SMRT, er SMRT's mission 

at fremme global uddannelse inden for magnetisk 

 resonans.

SMRT’s vision er at stræbe efter at være den førende 

ressource for det globale MR-radiograf- og techno-

logist samfund.

Radiograf Rådet ønsker både Anne Dorte og faget til 

lykke. 

ECR 2020 ONLINE  
– OGSÅ MED UDSTILLING
En helt ny oplevelse. 

I forbindelse med den virtuelle afvikling af ECR vil der også 

være en virtuel udstilling. Udstillingen vil give mulighed for at 

opdage de seneste og vigtigste landvindinger indenfor bil-

leddiagnostikken. Der vil være mulighed for at interagere med 

udstillerne via chat, virtuelle standbesøg eller gennem plan-

lagte præsentationer. 

”Udstillingen” finder sted den 15. – 21. juli, og er åben for alle 

registrerede deltager i ECR 2020. 

NY CEO I EFRS  
(EUROPEAN  FEDERATION OF 
RADIO GRAPHER SOCIETIES)

Philippe Van Laer fra Belgien er udnævnt til 

den nye CEO for EFRS og afløser dermed 

Dorien Pronk-Larive som har haft stillingen 

siden 2008.  

Se mere på: www.efrs.eu/management

PH.D.-FORSVAR PÅ ZOOM
Når Karen Brahe fra UCL den 29. juni kl. 14 forsvarer sin 

Ph.d.-afhandling, så bliver det via en åben præsentation 

på Zoom. Det skyldes naturligvis, at det i planlægnings-

fasen har været umuligt at forudse, hvor langt vi var 

med genåbningen på det tidspunkt. På den elektroniske 

udgave af dette blad, kan du følge dette link for at se for-

svaret: syddanskuni.zoom.us/j/65086699837 

ECR
2020
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FH: INVESTÉR I FÆLLES-
SKABET OG FREMTIDEN
FH foreslår, at Danmark investerer sig ud af krisen. ”Det er utrolig vigtigt, at vi 

bruger denne anledning til at sætte skub i den grønne omstilling. Det bidrager 

jo ikke alene med job til nogle af de ledige hænder, det er også en måde at løse 

fremtidens udfordringer på,” siger Lizette Risgaard.

”Jeg mener, vi skal tage ved lære af fortidens synder. For ti år siden stod vi også i 

en økonomisk krise, og der reagerede politikerne på Christianborg ved at skære i 

det økonomiske sikkerhedsnet og velfærden. 

”Hvis ikke den økonomiske usikkerhed skal bundfælde sig, skal Christiansborg 

vise befolkningen, at der er grund til at tro på fremtiden”, siger hun.

”Med vores genopretningsplan 

forsøger vi at komme hele vejen 

rundt. Vi vil give arbejdsløse og 

lønmodtagere en kontant økono-

misk håndsrækning her og nu for 

at sætte gang i privatforbruget. 

Og vi vil gøre det attraktivt for 

virksomheder og kommuner at 

sætte gang i investereringerne”, 

siger Lizette Risgaard.

FH’s forsigtige beregning peger 

på, at tiltagene kan bidrage til at 

skabe godt 50.000 job.

Genopretningsplanen indeholder 

41 konkrete forslag. Det indebæ-

rer tiltag, der fremmer klima-

investeringer, en oprustning af 

infrastrukturen og investeringer i 

ny teknologi.

KUNSTIG 
 INTELLIGENS OG 
RADIOGRAFER 
I 2019 oprettede ISRRT (International 

Society of Radiographers & Radio-

logical Technologists) og EFRS (Euro-

pean Federation of Radiographer 

Societies) en fælles arbejdsgruppe 

med henblik på at gennemgå offent-

liggjorte artikler om kunstig intelli-

gens (AI) og radiografer, samle dem 

og udarbejde en fælles erklæring 

vedrørende en vejledning om cen-

trale aspekter af AI i forhold til profes-

sionen, og for at give radiografer mu-

lighed for at styrke egen profession i 

forhold til AI.

Der er nu kommet en fælles erklæring 

i form af en artikel tidsskriftet Radio-

graphy som er EFRS officielle tids-

skrift. 

Denne fælles erklæring fra ISRRT-

EFRS indeholder fælles holdninger 

om AI og professionen.  Den omfat-

ter vejledninger til de enkelte lande, 

sundhedssystemet, uddannelsesinsti-

tutionerne, myndigheder og enkelt-

personer. 

Den fulde henvisning til den fælles 

erklæring er:

“International Society of Radiograp-

hers and Radiological Technologists, 

European Federation of Radiographer 

Societies. Artificial Intelligence and 

the Radiographer/Radiological Tech-

nologist Profession: A joint statement 

of the ISRRT the EFRS. Radiography, 

2020; 26(2): 93-5.”

Hvis du er interesseret, kan du hente 

den på www.isrrt.org under fanen AI 

og på www.efrs.eu under fanebladet 

Publikationer.

EFRS og ISRRT vil have en fælles work-

shop om AI og radiografer på kom-

mende ECR i Wien i 2021.

SAMLET SET BEDST PÅ PRIS OG KVALITET 
Forbrugerrådet Tænk har udarbejdet en analyse af, hvilke forsikringsselskaber, der 
har den bedste og billigste samlede forsikringspakke (indbo-, bil-, ulykke- og hus-
forsikring). Her kåres LB-gruppen, som Radiograf Rådet er partner i, som samlet 
vinder og Bedst i test. 

Kåringen er bemærkelsesværdig, fordi vi slet ikke arbejder med samlerabat – 
modsat andre forsikringsselskaber, der placerer sig 
godt i testen. Alligevel kan prisen hamle op med de 
andre forsikringsselskabers samtidig med, at man 
vel og mærke får den bedste samlede dækning, 
udtaler administrerende direktør i LB Forsikring, 
Anne Mette Toftegaard.
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Fremtiden er ankommet til hverdagen på en afdeling på Rigshospitalet, hvor machine learning 
og deep learning gavner patienter, letter radiografernes arbejde og mindsker stråling

KUNSTIG INTELLIGENS  
GIVER GEVINST  
I BILLEDDIAGNOSTIK

Datalog Claes Nøhr Ladefo-
ged og bioanalytiker Marianne 
Federspiel snakker tit sammen 
og har gensidig stor respekt for 
hinandens fagligheder. De er af-
hængige af hinanden, når kunstig 
intelligens skal udvikles til det 
kliniske arbejde.
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(Artiklen har tidligere været bragt i Danske  
Bioanalytikere #04)

        Niels Stoktoft Overgaard, journalist

        Signe Fiig m.Fl.

Omkring ti patienter slipper nu hver uge 

for en CT-skanning på Rigshospitalet i 

København. De kan nøjes med en PET/

MR-skanning. I diagnostikken er der 

stadig brug for CT, men billedet dannes 

i dag automatisk ud fra PET/MR-billedet. 

Datalog Claes Nøhr Ladefoged har ved 

hjælp af kunstig intelligens udviklet en 

algoritme, der bruger MR-billedet til at 

danne et ”falsk” CT-billede. En grundig 

validering har vist, at metoden er sikker, 

og nu bruges den konsekvent klinisk.

Den nye arbejdsgang benyttes blandt 

andet til patienter med demens. Under-

søgelserne skal udelukke, at det er for 

eksempel en tumor, der er skyld i deres 

symptomer. Det er ofte ældre og dårligt 

gående patienter. Det er en stor lettelse 

for dem og deres pårørende, at de ikke 

skal i to skannere.

Men det er også en stor gevinst for 

radio grafer og bioanalytikere. Det let-

ter presset på CT-skannerne. Færre 

CT- undersøgelser giver også mindre 

stråle belastning.

”Det var et irritationsmoment også at 

skulle have patienterne gennem en CT-

skanning,” siger bioanalytiker Marianne 

Federspiel. ”Efter PET/MR-skanningen 

skulle de puttes ind i programmet ved 

CT-skanneren. Der var ikke sat tider af til 

det. Det var ikke værdsat, og ingen kunne 

forstå, hvor lang tid der gik med det.”

ABSTRACT FRA BIOANALYTIKER
Omlægningen ved hjælp af kunstig in-

telligens har skabt stor begejstring hos 

Marianne Federspiel og hendes kolleger. 

De giver nye ideer til Claes Nøhr Lade-

foged om andre steder, hvor machine 

learning og deep learning måske kan 

forbedre diagnostik og lette for patien-

ter og ansatte.

Marianne Federspiel har netop sammen 

med en kollega indsendt et abstract 

til det internationale Society of Nu-

clear  Medicine and Molecular Imaging 

(SNMMI). Heri redegør de for, hvordan 

arbejdsgange byggende på kunstig in-

telligens kan implementeres og bruges. 

Hvordan bioanalytikere, radiografer og 

andre kan arbejde med dem.

”For mange år siden var der stor op-

mærksomhed om hjertetransplantatio-

ner, og mange forskningsmidler gik til 

det område. Nu er det kunstig intelli-

gens, der hitter. Vi bioanalytikere og ra-

diografer har fået et nyt vigtigt arbejds-

redskab,” siger Marianne Federspiel.

FØR OG NU
Der står kun 3 PET/MR-skannere i 

Danmark og omkring 150 på verdens-

plan. De har givet betydelige gevin-

ster i diagnostikken, men de påviser 

ikke knogledele, som er en nødven-

dighed under rekonstruktion af PET-

billederne. Derfor har CT-skanningen 

været nødvendig som supplement. På 

Rigshospitalet var arbejdsmetoden, at 

CT- billedet manuelt blev lagt sammen 

med PET/MR, så én samlet optagelse 

gav radiologerne alle informationer. 

Det skete i løbet af et par dage.

I dag er processen nærmest fuldauto-

matiseret. Når Marianne Federspiel har 

lavet de nødvendige MR-optagelser, 

sender hun billedet til en dedikeret 

computer, der står ved PET/MR’en. Her 

dannes CT-billedet og sendes automa-

tisk retur til Marianne Federspiel. Det 

er med det samme indlejret i PET/MR- 

billedet. Hun kan så kontrollere og re-

konstruere PET-billedet, mens patienten 

stadig ligger på lejet.

”De her patienter er sådan set ikke 

svære at skanne. Men de er tunge, og 

Til venstre billedet fra en PET/MR-skanning, som bruges til at danne et falsk CT-billede 
ved hjælpe af kunstig intelligens (til højre). I midten den samme patient skannet på tradi-
tionel vis i CT-skanner. De to billeder er så tæt på ens, at metoden kan bruges klinisk.
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derfor er det en stor gevinst, at vi ikke 

længere skal følge dem videre til CT,” 

siger Marianne Federspiel.

I FRONT
Claes Nøhr Ladefoged sidder i en særlig 

sektion på Klinik for Klinisk Fysiologi, 

Nuklear medicin og PET på Rigshospita-

let. Den hedder Clinically Applied Arti-

ficial Intelligence (CAAI) – frit oversat til 

klinisk brug af kunstig intelligens.

Det er formentlig det sted på Rigshospi-

talet, der er længst fremme med prak-

tisk at tage machine learning og deep 

learning i brug i så stor stil. Det sker med 

omkring 10 ansatte dataloger og andre.

”Vi udvikler ikke metoderne for meto-

dernes skyld. De skal ind i klinikken. Det 

kan optimere tidsforbruget og automa-

tisere processer. Det kan hjælpe med 

at fastlægge de korrekte diagnoser og 

træffe de rigtige beslutninger om be-

handling,” siger Claes Nøhr Ladefoged.

PATOLOGI
Laboratoriespecialet har faktisk i mange 

år været førende med at bruge teknik-

ker, der ligner kunstig intelligens. Det 

er for eksempel billedgenkendelse i 

patologien, der sådan set bygger på 

machine learning.

Et populært andet eksempel er com-

puteren, der spiller skak. Det kan også 

Bioanalytiker Marianne Federspiel har til et internationalt selskab indsendt et abstract om, 
hvordan kunstig intelligens kan implementeres og bruges i blandt andre bioanalytikernes 
 daglige arbejde.

være automatisk læsning af adresser på 

breve hos PostNord og hospitalernes 

brug af talegenkendelse til at få læger-

nes notater direkte ind i journalerne – 

uden at lægesekretærer taster.

”Men der skete et voldsomt spring i mu-

lighederne, da vi i 2012 fik deep learning. 

Det er en teknik, der kan lære sig nye 

ting baseret på tidligere udfald. Deep 

learning kan bruges til at analysere store 

mængder data. Mulighederne er udvidet 

enormt for, hvad der kan processeres,” 

beskriver Claes Nøhr Ladefoged.

VÆR IKKE BANGE
Mange bærer en angst for, at maski-

nerne på sigt overtager mere og mere af 

vores arbejde. Men Marianne Federspiel 

frygter overhovedet ikke for hendes og 

kollegernes job – selv om de altså har 

set et meget konkret eksempel på, at 

CT-skanninger falder væk.

”Har du hørt om kræftpakker? Vi har 

rigeligt at bestille, og det skal nok fort-

sætte,” beroliger Marianne Federspiel.

Claes Nøhr Ladefoged har også hørt 

frygten. Men han fornemmer, at der i 

sundhedsvæsenet er kommet et skift i 

holdningen. Han hørte det for nylig ud-

trykt på denne måde:

”De radiologer, der bruger kunstig intel-

ligens, kommer til at erstatte dem, der 

ikke gør. Teknikken vil overtage nogle af 

de kedelige opgaver. Til gengæld kom-

mer den ind som automatisk støtte til at 

træffe de rigtige beslutninger.

Bioanalytikere og radiografer skal ikke 

være bange for kunstig intelligens. Det 

skal tage mulighederne til sig,” opfor-

drer Claes Nøhr Ladefoged.

PERSONALET HAR IDEERNE
På afdelingen på Rigshospitalet er der 

et stærkt tværfagligt samarbejde. Det er 

Claes Nøhr Ladefoged og hans datalog-

kolleger fuldstændig afhængige af.

”Jeg taler aldrig nogen sinde med en pa-

tient. Det er bioanalytikere, radiografer 

og andre ansatte, der skal komme til os 

med inspiration til områder, hvor kunstig 

intelligens måske kan forbedre arbejds-

gange og styrke diagnostikken.

Derfor er det også vigtigt, at vi sidder 

på hospitalet som en del af afdelingen. 

Hvis vi i stedet var anbragt på universi-

tetet eller et andet sted, så kunne vi kun 

udvikle black box-metoder. Det kliniske 

arbejde vil ikke sætte præg på samme 

måde. Indkøbte black box-metoder må 

ikke være det eneste tilbud,” advarer 

Claes Nøhr Ladefoged.

TUMORHJERNER
Marianne Federspiel oplever, at bioana-

lytikerne og radiograferne er en integre-

ret del af udviklingen i at bruge kunstig 

intelligens. Hun presser datalogerne.

”Hvornår har I noget klar til tumor-

hjernerne,” spørger hun Claes Nøhr 

Ladefoged.

Det handler om patienter, der er opereret 

for svulst i hjernen. Der kan være indope-

reret metaldele. Dem fungerer MR-skan-

ningen ikke så godt sammen med. Derfor 

skal de også have ekstra CT-skanninger.

”Vi er færdige med at udvikle en me-

tode, der også kan skabe falske CT-

billeder ud fra deres MR-skanninger. Ar-

bejdsgangen skal nu valideres, og vi skal 

publicere vores resultater. Vi skal være 

helt sikre på metoden, før den tages i 

brug konsekvent klinisk,” siger Claes 

Nøhr Ladefoged.

”Det kommer,” lover han.
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Claes Nøhr Ladefoged 
opfordrer bioanalytikere 
til at tage mulighederne i 
kunstig intelligens til sig.

Patienter får ofte indsprøjtet radio-

aktivt sporstof op til 40 minutter før en 

undersøgelse. I den periode er de tæt 

på bioanalytikere og andet personale. 

Selv om de ansatte beskytter sig, så kan 

der være en påvirkning. Derfor vil der 

være arbejdsmiljøgevinster ved en ny 

Mindsket indgivelse af radioaktivt sporstof giver støj i skanningsbilleder, men det kan fjernes ved 
hjælp af kunstig intelligens – og mindske strålebelastning

arbejdsgang, som er under udvikling på 

Rigshospitalet.

Claes Nøhr Ladefoged har påvist, at det 

i nogle tilfælde er nok at indgive 10 % af 

den tidligere mængde sporstof. Det for-

ringer optagelsen. Der kommer ”støj” i 

billedet, men det kan kunstig intelligens 

rette op på. Det er en metode, som ven-

tes at give store muligheder i forhold til 

undersøgelser af navnlig hjerte og hjerne.

”Særligt i forhold til børn er der store 

gevinster. Patienterne påvirkes jo også 

af strålingen. Man er særligt bekymret 

for den stråling, børn udsættes for,” 

 siger Claes Nøhr Ladefoged.

Han tilføjer, at han og de andre data-

loger har en stor teknisk udfordring i 

forhold til metoden. De skal være sikre 

på, at kunstig intelligens kun fjerner 

teknisk støj i billederne. Det viser sig 

FLERE NYE 
 ARBEJDSGANGE 
PÅ VEJ
        Niels Stoktoft Overgaard, journalist

        Signe Fiig
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Det er OK at være medlem af en fagforening. Du bliver en del af 
et stærkt fællesskab om dit fag, og du er med til at arbejde for 
ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

Fagforeningen forhandler overenskomster og aftaler, der sikrer dig 
og dine kolleger ekstra feriedage, en ordentlig løn, bedre pension, 
løn under barsel og mulighed for efteruddannelse.

Meld dig ind i en OK fagforening. Find den på ErDuOK.dk

Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

En OK fagforening sikrer 
dig ekstra ferie

som en række punkter. Men teknologien 

må ikke komme til at fjerne starten på en 

kræftsvulst, der måske også former sig 

som en prik på et billede.

FORKORTEDE UNDERSØGELSER
I stedet for at bruge mindre kontrast er 

der også muligheder i at forkorte den 

periode, som undersøgelsen foregår 

over. Det er allerede taget i brug i for-

bindelse med kræft i lungerne.

Her skal patienterne ved en særlig un-

dersøgelse trække vejret dybt ind og 

holde det i 20 sekunder. Det skal de 

traditionelt gøre seks gange, og de seks 

billeder sammenlægges så til et gen-

nemsnit. Men det kan være en belast-

ning for meget syge at gennemføre 

undersøgelsen seks gange.

Nu kan de i stedet nøjes med at gøre 

det én gang. Kunstig intelligens fore-

tager så den opretning af billedet, som 

tidligere skete ved at sammenlægge 

seks optagelser.

”Det er taget i brug som klinisk værktøj. 

Det redder arbejdstid for bioanalyti-

kerne,” siger Claes Nøhr Ladefoged.

”Ved alle de arbejdsopgaver træner vi 

maskinen i at genkende støj og fjerne det. 

Så er billederne i en tilstrækkelig kvalitet 

til, at de kan bruges til diagnostik.”

SKLEROSE
Ved multipel sklerose trænes compu-

terne i automatisk at indtegne læsioner 

i hvid substans på MR-skanninger af 

hjernen. Det er noget, som lægerne hid-

til har gjort manuelt, men som det har 

knebet voldsomt med tiden til.

Den kunstige intelligens tages også i 

brug i stråleterapien. Blandt andet ved 

behandling af hoved- og halskræft. Her 

kan et falsk CT-billede sikre en mere tar-

getteret stråling. 

Sektionen for kunstig intelligens er også 

ved at indlede et forskningsprojekt, 

hvor billedmateriale inkorporeres i big 

data, som i forvejen findes om patienter 

fra blodprøver, biopsier og andre under-

søgelser.

”Ingen mennesker kan overskue så 

mange data, som vi på hospitalerne 

efterhånden har samlet om patienter. 

Men her kan deep learning komme ind 

og bistå med analyserne. Det er unikt, 

at vi nu også får billeddiagnostikken 

med. Det vil kunne styrke forskningen i, 

DET ER KUNSTIG 
 INTELLIGENS

• Kunstig intelligens er den gren 

inden for datalogien, der beskæf-

tiger sig med at få maskiner til at 

"tænke". 

• Under paraplybegrebet kunstig 

intelligens findes maskinlæring 

(machine learning), som benytter 

sig af statistiske analyser til at lære. 

Det har været brugt på hospitaler i 

mange år. 

• Hvis der er behov for at behandle 

meget komplekse data, så er der 

brug for den del af kunstig intel-

ligens, der hedder deep learning. 

Den kan lære sig selv nye ting 

baseret på tidligere udfald. Deep 

learning kan analyse alt fra billeder 

til tekst og tale.

Kilde: Datalog Claes Nøhr Ladefoged, 
 Rigshospitalet

hvorfor sygdomme opstår, og hvordan 

de skal behandles,” siger Claes Nøhr 

Ladefoged.
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I henhold til Radiograf Rådets love § 15,  

stk. 2 afholdes der ordinær  kongres 

 lørdag den 3. oktober 2020 på 

” HUSET” (tidligere Byggecentrum) 

Hindsgavl Allé 2, 5500  Middel fart.

Iflg. § 15, stk. 5 skal anmodning om sa-

ger til dagsordenen være på Radiograf 

Rådets kontor senest 8 uger før afhol-

delse af kongressen, dvs. lørdag den 8. 

august 2020 kl. 12.00.

Iflg. Radiograf Rådets love § 17, stk. 2 

skal der vælges både formand og næst-

formand.

Anmeldelse af kandidatur til posten skal, 

som også nævnt i Radiografen i maj 2020, 

være på Radiograf Rådets kontor senest 

12 uger før afholdelse af kongressen, dvs. 

lørdag den 11. juli 2020 kl. 12.00.

FORELØBIG DAGSORDEN TIL 
 KONGRES 2020 IFLG. RADIOGRAF 
 RÅDETS LOVE § 15, STK. 10
1 Valg af dirigent

 Hovedbestyrelsen foreslår Kirsten 

 Kenneth.

2 Valg af referenter

 Hovedbestyrelsen foreslår Jeanette 

Fischer og Michael Dreyer, begge 

 Radiograf Rådets kontor.

3 Valg af stemmetællere

4 Godkendelse af dagsorden

5 Godkendelse af forretningsorden

6 Hovedbestyrelsens beretning inkl. 

princip- og handlingsprogram

7 Godkendelse af årsregnskab 2017

8 Godkendelse af årsregnskab 2018

9 Godkendelse af årsregnskab 2019

10 Indkomne forslag

11 Fremlæggelse af rammebudget, 

 herunder også fastsættelse af kontin-

gent for 2021, 2022 og 2023

12 Valg af formand

13 Valg af næstformand

INDKALDELSE TIL  RADIOGRAF  RÅDETS  

14 Nedsættelse af Uddannelsesfonds-

bestyrelse

15 Lovændringer

16 Eventuelt

Alle medlemmer har ret til at møde op 

på kongressen med taleret – dog har 

kun de delegerede stemmeret.

Hvis der er flere kandidater, vil der blive 

udsendt stemmeseddel til de aktive 

samt studerende medlemmer til afgi-

velse af stemme til valg af formand og 

næstformand inden kongressen.

Den endelige dagsorden vil blive sendt 

til de delegerede samt lagt på Radiograf 

Rådets hjemmeside senest 5 uger før 

kongressen.

Kongresmaterialet vil ligeledes blive 

sendt til de delegerede, samt blive lagt 

på Radiograf Rådets hjemmeside.

Kongresmaterialet kan rekvireres af 

Radio graf Rådets medlemmer ved hen-

vendelse til Radiograf Rådets kontor, 

iflg. Radiograf Rådets love § 15, stk. 9.

VALG TIL RADIOGRAF 
 RÅDETS FORMAND OG 
NÆSTFORMAND

I løbet af 2020 skal der afholdes valg 
til posterne som Radiograf Rådets 
formand og næstformand. Det siger 
Radiograf Rådets love § 17, stk. 2.

Valg af Radiograf Rådet formand og 
næstformand foregår blandt alle Ra-
diograf Rådets studerende og aktive 
medlemmer. 

Alle aktive medlemmer af Radiograf 
Rådet kan stille op og posterne væl-
ges for 3 år ad gangen. 

De følger kongresperioden og der er 
separat valg til hver post. Derfor skal 
man melde sit kandidatur til enten 
den ene eller den anden post, eller 
begge to.

Anmeldelse af kandidatur til posten 
skal være sendt til Radiograf Rådet 
på mail (kontakt@radiograf.dk) 
senest 12 uger før afholdelse af 
kongressen, dvs. lørdag den 11. juli 
kl. 12,00.

KONGRES 2020KONGRES 2020
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Brænder du inde med den gode 

idé, svaret på et fagligt spørgsmål 

eller bare den smarteste løsning på 

et dagligdags problem? Så oplys 

dine fagfæller, så  vores fælles viden 

bliver større!

Vi er desværre ofte i artikeltørke på 

 redaktionen, og vi vil samtidig rig-

tig gerne brede al jeres viden ud, 

så alle får gavn af den. Derfor dette 

lille opråb. 

Som noget nyt – og for med en 

 relativt lille udgift, at kunne skabe 

en god værdi – tilbyder vi nu kursus-

gavekort for faglige artikler. I bok-

sen kan du se en oversigt over vores 

honoreringsformer. 

ARTIKELTYPE HONORERING (PR. ARTIKEL IKKE  FORFATTER)

Korte faglige indlæg 
og artikler (1-2 sider) 

Mindre merchandise af værdi på 3-500 kr. 

Faglige artikler Gavekort til Radiograf Kurser på 3.500 kr. eller 1.750 
som B-indkomst

Afgangsartikler  
(faglig artikel)

Gavekort til Radiograf Kurser på 3.500 kr. eller 1.750 
som B-indkomst

Faglige videnskabe-
lige artikler 

Eventuelt støtte til Open Acces gennem publicerings-
fonden. Ellers kr. 5.500 som B-indkomst. 

Debatindlæg Ingen

VAR DET IKKE NOGET
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HVORFOR HAR VI EGENTLIG  

STEDTILLÆGS-/OMRÅDE-
TILLÆGSORDNINGEN
Vi har i årenes løb løbende modtaget spørgsmål om, hvad områdetillæg er til for? Hvad er 
 historien bag, og hvad er fremtiden for tillæggene?

Stedtillægsordningen byggede til at begynde med på et prin-

cip om udjævning af geografiske forskelle i leveomkostninger. 

1917-lønningskommissionens formål med ordningen var at 

sikre, at tjenestemænd i samme lønningsklasse havde nogen-

lunde samme levefod, uanset hvor i landet de arbejdede.

1954-lønningskommissionen introducerede et dobbelt formål 

med ordningen – nemlig at sikre balance mellem tjeneste-

mandslønninger i det offentlige og lønninger på det private 

arbejdsmarked, foruden balance i forhold til de lokale priser. Af 

tekniske grunde var det imidlertid først i 1970, at formålet om 

afbalancering i forhold til lønninger på det private arbejdsmar-

ked blev realiseret. I perioden 1970-1997 blev der foretaget 

visse tekniske justeringer.

FASTFRYSNINGEN
Ved overenskomstfornyelsen i 1997 skete en teknisk omlæg-

ning af det dagældende skalatrinssystem til det nugældende 

løntrinssystem. Samtidig blev det aftalt at ”fastfryse” område-

tillæggene, altså at stoppe reguleringen af områdetillæggene. 

Baggrunden for dette var blandt andet indførelsen af lokal 

løndannelse, som gav øget mulighed for at differentiere løn-

nen geografisk. (kilde: Baggrund og forudsætninger for den 

nuværende områdetillægsordning, 2007) 

Fastfrysningen blev videreført ved efterfølgende overens-

komstfornyelser og områdetillæggene blev ikke reguleret 

mellem 1997 og 2015. Ved overenskomstforhandlingerne i 

2011 (OK 11) blev områdetillæggene delvist pensionsgivende 

ud fra det provenu, som fastfrysningen havde skabt. 

Samtidig blev det besluttet, at fastfrysningen af reguleringen af 

områdetillæggene ville blive ophævet, hvis områdetillæggene 

i løbet af overenskomstperioden bliver fuldt pensionsgivende. 

Det blev også vedtaget med samme ordlyd i 2013 og 2015, og i 

løbet af den overenskomstperiode blev områdetillæggene fuldt 

ud pensionsgivende, og fra OK 18 blev de igen reguleret – altså, 

områdetillæggene stiger i samme takt som den almindelige løn. 

FORÆLDET
Og det er da klart, at det er rart at få lidt ekstra i løn, når man 

arbejder i de byer, der har områdetillæg. Men den geografiske 

lønspredning er ret beskeden på det regionale område, hvis man 

DANMARKSKORT MED OMRÅDERNE

Kilde: Lønvejledning og løntabeller for sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og 
kommuner 2020. 

        Michael Dreyer
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  Lille og let at køre med

 Frit udsyn under kørsel

 Intuitiv brugerflade fra Canon

  Lette, trådløse detektorer fra Canon

 God til intensiv- og neonatalbrug

  Stort preview-billede direkte ved 
kuvøsen/sengen.

Kontakt Santax Medico  
for at høre mere

MobileDaRt Evolution MX8

www.santax.com

M o b i l t  
r ø n t g e n a p p a r a t 

 Bredskifte Allé 11
8210 Århus V

Produktionsvej 3 
2600 Glostrup

Tlf: 7013 3020
www.santax.com

HVORFOR HAR VI EGENTLIG  

STEDTILLÆGS-/OMRÅDE-
TILLÆGSORDNINGEN

OMRÅDE 0:
Assens, Billund, Bornholm, Brønderslev, Fanø, Favrskov, Faxe, 
Fredericia, Guldborgsund, Haderslev, Hedensted,  Herning, 
Hjørring, Holbæk, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Jammer-
bugt, Kolding, Langeland, Lemvig, Lolland, Læsø, Mariager-
fjord, Middelfart, Morsø, Norddjurs, Nordfyns, Odder, Odsher-
red, Randers, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Samsø, 
Silkeborg, Skive, Sorø, Stevns, Struer, Svendborg, Syddjurs, 
Thisted, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Vesthimmerlands, Viborg, 
Vordingborg, Ærø, Aabenraa

OMRÅDE 1:
Esbjerg, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Kalundborg, Ker-
teminde, Nyborg, Næstved, Odense, Skanderborg,  Slagelse, 
Sønderborg, Aalborg

OMRÅDE 2:
Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Aarhus

OMRÅDE 3:
Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, 
Helsingør, Hillerød, Hørsholm

OMRÅDE 4:
Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, 
Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, Hvidovre, 
Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, 
Rødovre, Tårnby, Vallensbæk

OVERSIGT OVER KOMMUNERNES OMRÅDER

fx sammenligner med det statslige og i særdeleshed det private 

område. Med den nuværende overenskomst er det således, at 

forskellen er størst på de laveste trin og mellem provinsen og ho-

vedstadsområdet. Der er ikke områdetillæg på lederlønnen. 

Vi finder det problematisk, at stedtillæg udelukkende er base-

ret på arbejdspladsens beliggenhed, og ikke på den ansattes 

bopæl. Det gør det alt andet lige lidt skævt at rekruttere an-

satte bosat i fx Aarhus eller Storkøbenhavn til fx Randers eller 

Holbæk. Områdetillæggets opbygning tager ganske simpelt 

ikke hensyn til det forholdsvis (i hvert fald i forhold til 1917) nye 

fænomen, der hedder pendling.

Et helt retfærdigt system kommer vi nok aldrig til at få, hvilket 

jo også ville være noget nært et mirakel. For når det drejer sig 

om at fordele noget retfærdigt, så er det næsten altid sådan, 

at hvis du prøver at løse et problem – så opstår der et nyt. 

Kilde: Lønvejledning og løntabeller for sygeplejersker og radiografer ansat i regio-
ner og kommuner 2020. 
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Det indebærer 

blandt andet, at for-

manden skulle have 

været ude og for-

klare medlemmerne 

– jer – hvordan dét 

skulle foregå, og samtidig blive inspire-

ret til nogle mere professionsnære krav 

– krav som kun I ude på arbejdspladserne 

ved, at der er brug for.

Det blev kun til få besøg, det er vist ikke 

gået nogens næse forbi. 

GRIBE CHANCEN
Og i den situation vi har haft hele for-

året, så er det mere end almindeligt 

naturligt, at vi også taler om vores 

løn og ansættelsesforhold. Er det her 

ikke chancen for at gribe bolden og 

kræve en ordentlig løn efter 50 års 

efterslæb? 

OK 21 skal have fokus på at skabe et 

fundament, som kan løse ligeløns-

problematikken. Formuleringen er nøje 

valgt, for vi ved jo godt, at ligelønnen 

ikke ordnes ved OK-forhandlingerne, 

derfor ”fundamentet”. Lønnen er stadig 

præget af en tid, hvor lønnen til sund-

hedsansatte var ment som et supple-

ment til husstandens økonomi. 

Det er derfor, at Radiograf Rådets 

hovedbestyrelse holder fast ved, at 

OK 21 gennemføres som planlagt, på 

BUSINESS AS USUAL?
Radiograf Rådets hovedbestyrelse besluttede allerede inden nedlukningen i marts, at OK 21 skulle 
være anderledes. Kravindsamlingen skulle ændres, som det også blev skrevet i lederen i februar. 
Det åbenlyse skulle springes over…

trods af de forsinkelser, der har været 

i processen. 

”Der er stadig tid at løbe på, og hvem 

siger at forhandlinger bliver lettere af, at 

vi flytter målstregen?”, spørger formand 

Charlotte Graungaard Falkvard. ”Det er 

i vores optik temmelig klart, at det er 

vores tur til at få, hvad vi fortjener. En løn 

der står mål med den uddannelse vi har, 

og det ansvar vi påtager os. Det har vi jo 

også med al tydelighed vist her under 

coronakrisen, men der skal to til tango”.

FORUDSÆTNINGERNE
Radiograf Rådets hovedbestyrelse ser 

ingen gode grunde til ikke at fortsætte 

forløbet med OK 21. Det er der en bred 

og enstemmig enighed om. 

”Hovedbestyrelsen er helt utvetydig, 

når punktet om overenskomstforhand-

linger har været på dagsordenen - vi 

skal smede mens jernet er varmt.”, siger 

Charlotte Graungaard Falkvard, og tilfø-

jer ”og det er jeg gået videre med i de 

fora, hvor OK 21 bliver diskuteret.”

Lønnen bliver som sædvanligt et stort 

punkt ved OK 21. Og vi vil sandsynligvis 

blive stillet overfor krav om smalhals i 

krise tider, som vi oplevede det i køl-

vandet på finanskrisen. På den anden 

side står en medarbejdergruppe, som i 

høj grad har vist, at der leveres når det 

gælder. Og så har vi som sundheds-

personale et dokumenteret lønefterslæb 

– en sandhed, som der efterhånden, efter 

10 års tovtrækkeri og udenomssnak, er 

dannet konsensus om. ”Det synes jeg nu 

også skal tælle med i regnestykket”, som 

 Charlotte Graungaard Falkvard udtaler. 

TÆT PÅ MEDLEMMERNE
Radiograf Rådet har som organisation en 

stærk ambition om at være tæt på vores 

medlemmer og på de holdninger, som 

vi hører blandt radiograferne ude på 

arbejdspladserne. Vi vil gerne fokusere 

på de reelle problemer der er, ligesom vi 

på den anden side ønsker at bidrage til 

også at fokusere på det, der virker. 

Det, som vi hører medlemmerne sige, er 

at de elsker deres arbejde, men de har det 

lidt sværere med at elske deres løn- og 

arbejdsforhold. Det har vi også fået tyde-

liggjort under coronaen, hvor vi har givet 

afkald på visse varslingsregler og regler 

om at flytte afdelinger og matrikler. Det vil 

arbejdsgiver rigtig gerne kunne blive ved 

med, så vi ser en opgave i også at bevare 

noget af den tryghed i ansættelsen vi har 

tilkæmpet os i årtiers løb. 

Som ved sidste overenskomst vil vi 

gerne bevare og udvikle vores arbejds-

tidsregler og rettigheder i forhold til 

sammenhæng mellem arbejds-, fritids- 

og familieliv. Det er ikke så svært at 

forudse uenigheden, i og med at den 

undtagelsestilstand vi har oplevet her i 

OK21

        Michael Dreyer
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foråret, har været et arbejdsgiverkrav, 

som en del af vores hverdag, ved de 

sidste mange overenskomster. 

VIDERE FORLØB
"Vi vil arbejde videre med en revide-

ret kalender for de aktiviteter, som vi 

allerede havde planlagt op til OK 21. Vi 

synes at det er det rigtige at gøre. Vi 

ønsker selvfølgelig at fagbevægelsen i 

videst mulige omfang står sammen, som 

vi så det ved OK 18. Det er vi overbevi-

ste om giver det bedste resultat. Men 

forbedring, og som kan løses ved 

overenskomstbordet, så hold dig 

ikke tilbage. Gode idéer bliver aldrig 

til noget, hvis de forbliver i skuffen, 

og du kan allerede nu indgive krav 

via radiograf.dk eller på mail: OK21@

radiograf.dk. 

”For selv om det ikke er os, der styrer 

verden, så vil vi gøre hvad der står i 

vores magt, for at påvirke den”, slut-

ter Charlotte Graungaard Falkvard.  

Radiograf Rådet tror også at OK21 skal 

afvikles som planlagt ," udtaler Charlotte 

Graungaard Falkvard, og fortsætter:

Vi er indstillede på at kæmpe medlem-

mernes sag, som samfundets sag er 

blevet kæmpet de seneste 3 måneder. 

Med ordene fra en af vores tillidsrepræ-

sentanter, så er det vores tur til at få 

hvad vi fortjener." 

Og har du nogle gode idéer til helt 

konkrete ting du synes trænger til en 

Det er der fornuftige grunde til:

• Der skal kunne ageres i prioriterings-

forhandlingerne

• Der skal kunne ageres i OK-forhand-

lingen

Kravene prioriteres i sidste ende af 

 Radiograf Rådets Hovedbestyrelse. 

KRAV FRA MEDLEMMERNE ER 
 AFGØRENDE
Vi ved allerede med stor sikkerhed, at 

vores to første krav er generelle lønstig-

ninger og bedre pension. Med dine krav 

og ønsker er stadig vigtige! For det er 

kun medlemmerne, der har indsigten i 

hvordan hverdagen kan forbedres.

VIL DU INDGIVE ET KRAV? 
Du kan gøre det på 2 måder:

• Udfyldelse af formular på hjemmesiden

• Direkte mail (ok21@radiograf.dk)

Det var planlagt, at der ville være en mu-

lighed for indgivelse på forårets road-

shows. De blev som bekendt aflyst. 

KRAVINDSAMLING 
PÅ EN NY MÅDE 
Det er et afgørende demokratisk princip, at medlemmer kan stille krav i forbindelse med en 
overenskomstforhandling. Og selve prioriteringen af Radiograf Rådets krav er en demokratisk 
proces, men ikke en demokratisk afstemning.  

TIDSPLAN FOR OK 21 FRA SOMMEREN 2020 OG ÅRET UD

AUGUST

Nu til ca. primo august Kravindsamling via radiograf.dk og e-mail.

Primo august Krav-opsamling, præsentation, videre proces, OK21 opstart

17. august HB-møde + Kravprioritering

SEPTEMBER

Fra 7. september Mulighed for at booke roadshows, både virtuelt og live.

Medio september Deadline for behandling af krav i DSR’s hovedbestyrelse

Ultimo september Deadline for behandling af krav i Sundhedskartellet

OKTOBER

2. oktober HB-møde

3. oktober Kongres i Radiograf Rådet

26.-28. oktober TR drøfter OK 21 på seminaret

NOVEMBER

10.-11. november HB-møde (2-dags), hvor de endelige krav fra Radiograf Rå-
det færdigbehandles

22. november RR-kom

DECEMBER

Primo december Kravudveksling med arbejdsgiverne.

8. december HB-møde

Fra medio december Tekniske forhandlinger

De egentlige forhandlinger skal være afsluttet med forlig inden den 28. februar 2021.
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Turen til DCPT og AUH kom i spil da 

Lene Gerberg, koordinater for stråle-

retningen på radiografuddannelsen 

ved Københavns Professionshøjskole 

syntes, at der manglede et element for 

studerende med s-retningen i forbin-

delse med valgfaget, analyse og vurde-

ring i radiografien, på 7 semester. Hun 

kontaktede derfor oversygeplejerske 

Dorte Oksbjerre Mortensen hos DCPT, 

og arrangerede forløbet i samarbejde 

med Maria Thorndahl, radiograf og 

klinisk vejleder. Det var et praktikforløb 

på 2 uger, hvor jeg fulgte dagligdagen i 

afdelingen.

PROTONBEHANDLING
Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) er 

den første afdeling i Danmark, hvor det 

er muligt at give kræftpatienter proton-

behandling. Tidligere er specielt børn 

blevet sendt til USA for at få denne type 

behandling. I afdelingen er der generelt 

et tæt tværprofessionelt samarbejde 

mellem mange dygtige faggrupper, det 

er dét der gør det muligt at give patien-

terne en behandling med høj kvalitet. 

Den første dag patienten er i afdelingen, 

skal patienten både til lægesamtale, til 

lejring, have lavet fiksationsudstyr og til 

CT- og MR-scanning. En uge efter er det 

tid til at patienten skal påbegynde be-

handlingen. I løbet af den uge patienten 

ikke har været i afdelingen, er der blevet 

lavet en patientspecifik dosisplan til pa-

tienten. Behandlingen foregår mandag 

til fredag, 3-6 uger, med CT-scanninger 

undervejs for at kontrollere, at behand-

lingen virker. Når patienten er færdig 

med behandlingen, er der den mulighed 

at patienten kan slå på gongongen som 

står i afdelingen.  

S-RADIOGRAF I PROTONLÆRE

Behandlingspersonalet er en kombina-

tion af stråleterapeuter og s-radiografer. 

Der er både r-radiografer og s-radio-

grafer i afdelingen. Deres opgaver er 

både at lave lejringen/fiksationsudstyr, 

CT-scanne, MR-scanne, dosisplanlægge 

og give behandling. S-radiograferne er 

med til patientens daglige behandling, 

de er kontaktperson for patienten og er 

generelt i tæt kontakt med patienten 

under hele behandlingsforløbet. 

NATIONALT CENTER
DCPT skiller sig ud fra de andre almene 

strålebehandlinger på de punkter, at be-

handlingen foregår med protoner frem-

for fotoner. Det betyder at patienterne 

der får sin strålebehandling på DCPT, 

kommer fra hele Danmark. En anden 

ting der gør at DCPT skiller sig ud er, 

at de har en gongong i venteområdet. 

Patienterne får den mulighed at slå på 

den, hvis de ønsker det, som et symbol 

på at strålebehandlingen er gennem-

ført. Jeg oplevede at en patient slog på 

gongongen. Det var en vild, rørende og 

glædelig følelse man får i kroppen, da 

man ved ,at patienten har gennemført 

sin behandling, som har været hård. 

Som s-radiografstuderende har jeg 

udviklet min viden, omkring de forskel-

lige måder at behandle med stråler og 

partikler på, og har nu kompetencer til 

at vejlede og guide patienter, jeg vil 

møde i mit arbejdsliv. Jeg har forstået, 

hvor vigtigt det er at have et godt 

tværprofessionelt samarbejde for at 

give en høj kvalificeret behandling til 

patienter. Jeg har fået indblik i hvor vig-

tigt det er, at der kontinuerligt bliver 

forsket indenfor kræftbehandlinger og 

optimeringen af dem. 

Tak til alle på DCPT for to spændende 

og lærerige uger. 

I slutningen af februar og starten af marts 2020, havde jeg den spændende og fantastiske mu-
lighed at besøge Dansk Center for Partikelterapi (DCPT), som den første s-radiografstuderende. 

        Iben Rosenbek Severinsen, radiografstuderende, KPH s-retningen

Gongongen, der lyder,
 når en patient har overstået 

et behandlingsforløb.
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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 Aabenraa 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.

MAMMOGRAFI – FOKUS: ERGONOMI
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D

IES DEN
TILLYKKE  
TIL DE NYUDDANNEDE 
RADIOGRAFER

HAR COVID-19  
PÅVIRKET DIG? 

Hej studerende! 

Har Corona påvirket din uddannelse? 
Så vil vi gerne høre fra dig. Vi går nemlig op i 
din uddannelse og vil gerne høre hvis der er 
områder du ikke føler dig sikker i. 

Derfor er du velkommen til at kontakte os. 

Kære nyuddannede radiografer. 

Stort tillykke med at være færdig. Hvor er 
det rart for jer endelig at være færdig. 
Velkommen til det virkelige liv.

Venlig Hilsen
RSD’s bestyrelse. 

SOMMERFERIE! 
Vi, i RSD’s bestyrelse, ønsker jer alle 

en super god sommerferie. 
Vi håber jeres eksaminer gik, og I kan 

nyde en is eller ti i solen. 

ÅBENT  
BESTYRELSES MØDE 

Kære Alle 

Vi vil gerne invitere dig til åbent bestyrelsesmøde. 
Det er den 9. oktober 2020 på Radiograf rådets 
kontor, H.C. Ørsteds Vej 70 2 tv, 1879 Frederiksberg 
C, klokken 13:30-14:30. 

Her bliver der gennemgået:

-RSD’s aktiviteter i det forgangne år
-Økonomi 
-Spørgsmål fra medlemmer. 

Så kom og hør hvad vi laver, og mød os.  
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Det er nu knap 20 år siden, vi begyndte 

at uddanne bachelorer i radiografi, og 

overgangen til et egentligt studie er ved 

at slå igennem nu, hvor mange i dag har 

en master, kandidat eller Ph.d., eller er i 

gang med en af disse. Vi er dog sam-

menlignet med andre professionsbache-

lorer et stykke bagud, måske fordi der 

endnu ikke findes en kandidat i radio-

grafi, men også fordi mange endnu ikke 

har opdaget styrken ved videreuddan-

nelse, når vores profession skal udvikles.

Alligevel fortæller flertallet af dimitten-

derne på de 3 uddannelsessteder i Dan-

mark om, at de på et tidspunkt ønsker 

at videreuddanne sig og gerne inden for 

en overskuelig årrække.

Jeg vil derfor igen gøre opmærksom på 

at Radiograf Rådet i samarbejde med 

KARRIERESAMTALER  
– ET TILBUD HVIS DU ER 
MEDLEM AF BÅDE RADIO-
GRAF RÅDET OG DSA
Radiografer søger i stigende grad videreuddannelse, enten for at kvalificere sig i funktionen eller 
for at få muligheder til andre jobs i radiografien eller måske noget i en helt anden branche.  

DSA, har et tilbud om karrieresamtaler 

som er et tilbud til dig, der er tæt på 

nyuddannet eller i job.

Book en karrieresamtale og få sparring og 

hjælp til at træffe de valg, der udvikler og 

rykker din karriere i den retning du ønsker.

Samtalen tager udgangspunkt i dig og 

din situation og har fokus på dine ønsker 

og forventninger i dit nuværende eller 

kommende arbejde.

Karrieresamtalen kan hjælpe dig på et 

komplekst arbejdsmarked, der stiller 

store krav til en individuel udvikling.

Der findes 3 typer af samtaler:

• Karrieresamtale – afklaring

• Karrieresamtale – jobsøgning

• Karrieresamtale – uddannelse

Samtalerne kan du booke på dsa.dk/ 

radiografkarriere hvor du bliver guidet 

ind til en vejleder. Som udgangspunkt 

vil du møde en konsulent fra DSA til de 

to første typer men den 3. varetages 

af  Radiograf Rådet, men afhængig af 

dit ønske og problematik vil vi søge at 

guide dig hen til den rigtige vejleder.

Samtalerne vil være telefoniske og af ca. 

30 minutters varighed.

        Claus Brix, fagchef
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Dato Seneste 
tilmelding Tema Sted Arrangør Information 

og tilmelding Pris

15-19/7 2020  
(kun virtuelt)

se link ECR 2020 Virtuelt ESR/EFRS www.esr.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       
OBS UDSAT til 2021           

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

31/8-1/9 2020 Først til mølle Stråleterapi Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 4700 NOK

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)

9/9 2020 28/8 2020
Årsmøde Kvalitets- og 

strålebeskyttelseskoordinatorer
Odense Radiograf Kurser www.radiografkurser.dk

kr. 660 (kr 990 ikke 
medlemmer)

13-15/9 2020 se link
2nd European MRSO/MRMD 

Course
London MRI Safety Matters

mrisafetymatters@btinternet.
com

GBP 400 + VAT

15-18/9 2020   
OBS AFLYST

se link Røntgenweckan Örebro
Svensk förening för 

 Röntgensjukskötersker mfl.
www.rontgenveckan.se AFLYST

17-18/9 2020 17/8 2020
PET CT/MR skandinavisk 

fagkursus
København

Radiograf kurser/Norsk 
 Radiografforbund

www.radiografkurser.dk dkr. 3750

23-25/9 2020 Først til mølle Barn Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 6900 NOK

24/9 2020 1/9 2020
Radiografisk 

 Forsknings netværk
Odense Radiograf Kurser www.radiograf.dk

kun for medlemer af 
netværk (gratis)

24-25/9 2020  
OBS AFLYST

se link Mammokonference Oslo se link
https://www.mammography-

oslo.com/
AFLYST

8-9/10 2020 se link DFIRs Årsmøde Nyborg DFIR www.dfir.dk se link

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 Midtjyl-
land

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

28/11-1/12 2020 se link ESTRO Wien ESTRO www.estro.org se link

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.
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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
Aarhus 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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