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KORT NYT

ULTRALYD AF POLYPPER I 
GALDEBLÆREN – ET 10-ÅRIGT 

OPFØLGNINGSSTUDIE
I Danmark forventes det at omkring 5% af 

den danske raske population har polyp-

per i galdeblæren (1,2). En galdeblære 

polyp er en forandring som vokser ud 

fra galdeblærevæggen og ind i lumen. 

Polypper i galdeblæren diagnosticeres 

typisk ved ultralyd.

RADIOGRAF RÅDET IGENNEM 
50 ÅR: KASSETTEN 1. ÅRGANG

Vi roder i arkiverne i tiden op til forenin-

gens 50-års fødselsdag og bringe artikler 

fra de første år. Dengang vi hed FRD. 

Denne gang kan du læse Lederen - Ferie-

ordningen i fare! Af Palle Mull Jørgensen 

fra Kassetten, 1. årgang, nr. 4, 1972.
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22 
KURSUSKALENDEREN
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STUDIESIDEN

WEBINAR SIVER FREM 
I SKYGGEN AF COVID 19

Da Covid 19 lukkede Danmark ned blev 

skolebørnene sendt hjem til en ny hver-

dag med online skole. Kurser, udlandsre-

jser og kongresser aflyst eller udskudt. 

Derved opstod en større efterspørgsel 

på webinar verden over. 
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MR-KOMPATIBEL YOYO 
TIL KORTHOLDER

Nye MR-kompatible yoyo’er giver glade 

MR-radiografer på Bispebjerg & Frederiks-

berg Hospital. Gør det nemmere at bruge 

deres medarbejderkort, når de skal ind og 

ud af de forskellige MR-zoner i MARS.

AN INSIGHT INTO DANISH 
RADIOGRAPHY AND THE 
WORK WITH ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE (AI)
Danish Council of Radiographers has asked 

two radiology departments in different 

part of Denmark to give their vision about 

AI in the future of radiology with focus on 

challenges and benefits.
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EN RADIOGRAFS VEJ 
TIL PH.D. – DEL 1: MIT FØRSTE 
BLOGINDLÆG (NOGENSINDE)

En blog af forskningsradiograf 

Christina Baun om hverdagsudfordringerne 

på vej mod en ph.d. Dette er mit første 

forsøg på et blogindlæg (nogensinde). Jeg 

er blevet opfordret til at dele nogle af mine 

hverdagsudfordringer på godt og ondt – 

uden det bliver for fagligt og tørt. 
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FORMANDEN HAR

ORDET

DER VIL HVER 
SØNDAG I ADVENT VÆRE 

ET 30 MINUTTERS 
WEBINAR MELLEM 

KLOKKEN 9 OG 9.30.

Aflysning på aflys-

ning. Kahytkuller og 

stilstand. Det er så 

sandelig underlige 

tider. Vores fagchef er ved at gå ud af sit 

gode skind, og vi vil så gerne bidrage 

til, at radiografernes faglige horisont til 

stadighed udvides. Men i trange tider 

opstår der også ideer til nytænkning. På 

den måde, så er der jo ikke noget, der er 

så skidt, at det ikke er godt for noget. 

Vi har lagt hovederne i blød og fundet et 

koncept, hvor både vi får gjort det, vi så 

gerne vil – udbredt radiograffaglig viden. 

Og I får noget, vi kan forestille os, at I 

tørster efter – stimuleret jeres behov for 

radiograffaglig viden. Win-win. 

Udfaldet er blevet en foredragsrække 

i december, som en adventskalender. 

Der vil hver søndag i advent være et 30 

minutters webinar mellem klokken 9 og 

9.30. Vi begynder med kommunikation 

og patientsikkerhed. Derefter er der en 

række på 2 om retsmedicin for endelig at 

slutte af med ortopædi. Så der er noget 

for enhver smag. 

THE SHOW 
MUST GO ON

Ens for alle foredragene er, at det er hur-

tigt og lærerigt. Et lille afbræk i søndags-

rutinerne, men ikke mere, end at dagen 

derefter sagtens kan bruges til at bage 

småkager, pynte op eller hente juletræ. 

vil være pæne præmier, som uddeles 

ved en quiz efter hvert webinar. Og en 

hovedpræmie, der udtrækkes blandt 

alle jer, der har deltaget i alle 4 advents-

webinarer. 

Webinarerne afholdes på platformen 

Zoom, som du skal have installeret inden 

webinaret. Quizzen foregår på Menti-

meter, og kræver ingen særlige down-

loads. Link til webinarene kan du finde 

på radiograf.dk.

Det er selvfølgelig vores fromme ønske, 

at I tager godt imod vores tilbud om 

faglig adspredelse. Gør det, så er der jo 

mulighed for at der kommer mere. 

Og så ønsker Radiograf Rådet jer alle en 

glædelig julemåned, hvor man også på 

de familiemæssige og sociale områder 

nok bliver nødt til at nytænke traditio-

nerne – hvilket traditioner også har godt 

af at blive i ny og næ. 

Hvis man er til den slags også. Der vil ef-

ter hvert oplæg også være mulighed for 

at stille spørgsmål. 

Og da det jo er en adventskalender, fra 

os til jer, så vil der også være advents-

gaver til de heldige (og de flittige). Der 
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35

KORT NYT 

En del medlemmer har erhvervet sig Radiograf Rådets sorte mundbind med logo de sidste 

dage, og enkelte har forespurgt om vask og materialer, da der opstod tvivl om de opfylder 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for stofmundbind.

Mundbindene kan vaskes ved 60 grader og lever med deres 3-lags tætvævede stof op til 

anbefalingerne for stofmundbind.

KÆRE RADIOGRAFER
Efter 35 år i Radiograf Rådet er det nu blevet min 

tur til at gå på pension.

Det har været spændende, interessant, lærerigt og 

nogle gange sjovt. Tak til alle og de bedste ønsker 

for medlemmerne og Radiograf Rådet.

Roland

Radiograf Rådets sorte mundbind lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Adventskalender
SÅ BLEV DET 

TUR
ROLANDS

Radiografernes verdensorganisation – ISRRT – har offentliggjort, at Verdenskongressen i 2024 går til 

Danmark, nærmere bestemt Aalborg.

Verdenskongressens titel bliver ”The Human Touch”. Titlen er valgt ud fra, at radiografer som mennesker i 

den rivende teknologiske udvikling, stadig spiller en hovedrolle i forhold til patienten, som gennemgår en 

billeddiagnostisk undersøgelse eller behandling i et af vores specialer. Og netop det er en nordisk disciplin, 

som vi kan inspirere verden med.

Verdenskongressen finder sted i Aalborg den 13. – 16. juni 2024.

RADIOGRAFERNES VERDENSKONGRES TIL AALBORG I 2024
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På Radiograf Rådets hjemmeside www.radiograf.dk under arrangementer finder du webina-
ret – her er der et link – OBS: du skal have Zoom installeret inden webinaret. Deltagelse på 
webinar forudsætter registrering. Du kan finde links til registrering på www.radiograf.dk.

29. NOVEMBER KL. 09:00-09:30 6. DECEMBER KL. 09:00-09:30

Uffe Jakobsen, MiV, lektor, uddannelsesfaglig 

v ejleder, Radiografuddannelsen UCL erhvervs

akademi og professionshøjskole

Kommunikation som patientsikkerhed. Kommuni-

kation spiller en vigtig rolle for patientsikkerheden i 

radiografens arbejde. Både etisk og juridisk.  Korrekt 

identifikation er afgørende for, at utilsigtede hændel-

ser undgås. Men det er ikke kun patienten, der skal 

identificeres. Informeret samtykke er både det etiske 

og juridiske fundament for patientens egentlige auto-

nomi, men hvordan og hvornår skal radiografen kom-

munikere om risici og fordele ved undersøgelsen?

Christina Carøe Ejlskov Pedersen,  

Retsmedicinsk  Radiograf, Institut for Retsmedicin,  

Retslægelig Afdeling, Aarhus Universitet

Døden skal jo have en årsag… en retsmedicinsk 

kategorisering. Når man i medicinens verden taler 

om at kategoriserer døden, taler man om døds-

måde og dødsårsag. Dette er særligt vigtig inden 

for retsmedicin. Store katastrofer kan synes at 

have en klar dødsmåde, her kan vi som radiografer 

være en vigtig medspiller. 

13. DECEMBER KL. 09:00-09:30 20. DECEMBER KL. 09:00-09:30

Christina Carøe Ejlskov Pedersen, Retsmedicinsk 

 Radiograf, Institut for Retsmedicin,  

Retslægelig Afdeling, Aarhus Universitet

Hvad er retsmedicin – det daglige valg og 

 kompromiser. Hvilke udfordringer i forhold til CT 

og konventionel røntgen af de afdøde vi står med i 

dagligdagen, og hvordan kan vi bedste løse dem? 

Hvad gør vi med de udfordringer vi ikke kan løse af 

forskellige årsager, men simpelthen må acceptere 

og finde det bedste kompromis til?

Janni Jensen, Ph.d.student, forsknings radiograf, 

 Radiologisk Afdeling, Odense Universitets 

 Hospital

Positionering og patologi af det muskulo- 

skeletale røntgenbillede. Hvilken betydning har 

positionering af patienten for det diagnostiske 

udbytte af det muskuloskeletale røntgenbillede 

og hvad kan vi som radiografer gøre for at  

optimere den diagnostiske værdi.

1

3

2

4

Vi glæder os alligevel til denne jul.

Radiograf Rådet har en lækker adventspakke til dig.  Hver søndag i advent afholder vi et webinar, som 
du kan deltage i. Og måske er du den heldige vinder af adventspakken som kan vindes sidst i hvert 

 enkelt webinar.  Der er også en julegave der trækkes mellem dem der har deltaget i alle 4 webinarer.

Webinarerne varer ca. 30 min afholdes på platformen Zoom.  Der vil være mulighed for at stille spørgsmål. 

Vi har fundet 3 interessante radiografer med 4 mindst lige så interessante emner – fra os til dig:

Adventskalender



Hvad sker der, når 

Covid 19 ligger sig, 

som en usynlig tåge 

hen over landet og 

ligger veje, hoteller og konferenceloka-

ler øde hen? Disse elementer kom i spil 

i foråret, sammen med restriktioner om 

at blive hjemme og lukkede grænser, på 

opfordring fra regeringen. I skyggen af 

dette scenarie skinnede webbroen igen-

nem til den digitale undervisningsver-

den, hvor Heimdal står med netbrowse-

ren i hånden til vidensbiblioteket.

Alt kan opnås med teknologiens hjælp. 

Bedre levevilkår, godt helbred og højere 

uddannelse m.m. Teknologien rummer 

uendelige muligheder, og her ses en lille 

niche af uddannelsesmuligheder, som er 

startet - webinar er måske porten til revo-

lutionen indenfor uddannelsessektoren. 

Dets store potentiale er med fokus på, at 

dele information og diskutere information, 

her direkte med eksperten selv. 

Jeg siger ikke, ”at verden nyder godt af 

det jerngreb pandemien holder verden 

fast i”. Jeg siger ikke, ”at man skal læne 

sig tilbage og acceptere en bremsning 

af nationens frihed til at udvikle sig”. 

Jeg siger ikke, ”at man aldrig har set 

mage til, hvorledes en Føniks Fugl kan 

rejse sig af askens fangeskab”.

WEBINAR
Med nogle af de største uddannelsessy-

stemer i verdensklasse, har teknologien 

ikke stået stille på denne front. Her sker 

der et spring fra klasseværelset til web-

versionen. Dagens studerende er vel-

udstyret med teknologi og internet ved 

hånden. Det udvider horisonten for læ-

ring på verdensplan. Den store ændring 

sker i læringsvaner fra den traditionelle 

tavleundervisning i klasseværelset til 

nutidens web-version. Her er kridttav-

len/ smartboardet udskiftes med LCD 

skærme, et godt internet, og et velfun-

gerende lydsystem, så broadcastingen 

kan blive en succes.

Hvad er webinar? - En fælles union af web 

og seminar. Hvilket simpelthen betyder 

et online seminar over internettet WWW 

world wide web. Her er døren åben og 

tilbyder et væld af muligheder. Som del-

tager vil du se webinaret live fra din com-

puter, mobil eller tablet, hvor du møder 

en eller flere oplægsholdere og andre 

deltager direkte på nettet. Webinaret 

indeholder typisk en præsentation fra en 

host (vært), der styres fra en web server. 

Dette gøres via et link, som sendes til de 

tilmeldte på mail, hvorfra de kan logge 

på sitet til det angivende tidspunkt og 

deltage i præsentationen. Det anbefales 

via et test link, at teste forbindelse og 

browser inden selve seancen. Deltagerne 

kan herved så snuse til systemet, og ved 

eventuelle problemer kontakte udbyder 

for yderligere hjælp. 

Hosten inviterer de tilmeldte og op-

lægsholderen ind ca. 15 minutter før 

webinaret starter, og mens man venter, 

kommer der ikke underskøn ventemusik 

ud gennem højtalerne. Nej, her hel-

garderer man sig, for at panikken ikke 

breder sig, med en myndig stemme der 

siger; ”The Webinar will begin shortly, 

please remain on the line”(Webinaret 

begynder snarest, vær venligst på 

linjen). Så snart de åbner op for linjen, 

kommer der lige en sidste sætning fra 

den indspillede stemme ”The Broadcast 

is in all listner mode”. Her efter kommer 

den officielle velkomst fra hosten.

Webinar tilbyder tovejs kommunika-

tion, højere effektivitet, og involvering 

        Anni Damgaard
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WEBINAR SIVER 
FREM I SKYGGEN AF 
COVID 19
Da Covid 19 lukkede Danmark ned blev skolebørnene sendt hjem til en ny hverdag 
med online skole. Kurser, udlandsrejser og kongresser aflyst eller udskudt. Derved 
opstod en større efterspørgsel på webinar verden over.



       UDDANNELSESFONDEN OG WEBINARER 

På et møde den 22. oktober besluttede Radiograf Rådets Uddannelsesfond, at virtuelle 
kurser også kan søges, som hel eller delvis dækning af kursusafgifter. 

Det var Anni Damgaard – forfatteren af denne artikel – der var den første, som modtog 
støtte til dette. Vi håber at flere vil benytte muligheden, og ikke mindst dele deres 
viden med andre radiografer gennem artikler om dette. 

Du kan læse mere om uddannelsesfonden på 
www.radiograf.dk/fag-forskning-1/uddannelsesfonden. 
  

af publikum, da du undervejs kan stille 

spørgsmål i chatmodulet til eksper-

terne, som har mulighed for at svare. 

Nogle laver pauser undervejs og tager 

en seance med indkommende spørgs-

mål, hvor andre venter til hele præsenta-

tionen er slut. 

MULIGHEDERNE
Jeg benyttede mig af tilbuddet fra ESM-

RMB (European Society for Magnetic 

Resonance in Medicine and Biology), 

som havde håndplukket kvindelige 

og mandlige eksperter fra forskellige 

nationer og universiteter i Europa. De le-

verede et højt fagligt niveau og mange 

af dem krydrede præsentationen med 

nogle mini- quizzer på en sideløbende 

platform, for at skabe en mere dynamisk 

kontakt mellem kursister og oplægshol-

der. Samtidig gav det et vink til oplægs-

holderen om, hvorvidt kursisterne havde 

fået budskabet med fra undervisningen.

ESMRMB optager eksperternes præsen-

tationer, således har man som kursist 

mulighed for, at høre hele oplægget 

igen, og lave uddybende noter. De-

res intension er at gøre materialet fra 

oplægsholderen tilgængelige inden 

præsentationen, så man kan læse pro-

grammet igennem og forberede sig. 

Samtidig er der en gevinst i, at kursi-

sterne kan have det og lave egne noter 

igennem oplægget. ESMRMB’s webinar 

afsluttes med en online evaluering, samt 

multichoice test med 3 spørgsmål fra 

hver oplægsholder. Denne test tillader 

kun enkelte forkerte svar, for at opnå mi-

nimumskravet, til at bestå kurset og gå 

der fra med et kursusbevis i hånden. 

Hvad kan webinar, som et kursus med 

fysisk fremmøde ikke kan? Webinar kan 

række ud til dig i hjemmet. Her er ingen 

transport, ingen overnatninger i frem-

mede senge, og ikke mindst et tæt-

pakket auditorium. Her kan man holde 

afstand og opfylde restriktionerne for 

Covid 19. Synkront med opfyldelse af 

Covid 19 restriktionerne kan man spare 

udgifter til transport som fly og taxa, 

mad og hotelophold. Samtidig opret-

holdes en mere effektiv og produktiv 

præsentation, mens mulighederne for at 

være tæt på hjemmet, og stadig holde 

dagligdagen kørende med fritidsaktivi-

teter og børnepasning.

Teknologien rummer uendelige mulig-

heder, og den er en særlig gæst fra det 

hinsides, som påvirker, hvordan vi lever 

vores liv. Den vil præsentere en cocktail 

af, hvordan læring og vidensdeling vil 

forenes i det virtuelle klasseværelse i 

fremtiden by.  
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MR-KOMPATIBEL

TIL KORTHOLDER
        Maj Grevy Ejstrup, Klinisk uddannelsesansvarlig radiograf, Røntgenafdelingen Bispebjerg & Frederiksberg Hospital

I foråret under COVID19, fik jeg en fore-

spørgsel fra vores MR-radiograf Maren 

Aspvik om jeg ikke kunne bestille nogle 

MR-kompatible yoyoer hjem til vores 

MR-radiografer, som var trætte af at 

de ikke kunne bruge de yoyoer, som 

Region Hovedstaden hjemkøbte, da 

de er magnetiske. Maren havde selv 

fundet nogle hjemmesider i USA, 

hvor de solgte MR-kompatible yoyoer 

og spurgte om jeg ikke kunne købe 

dem hjem. Jeg undersøgte hjemmesi-

derne og enten sendte de ikke pakker 

til Europa eller også blev det voldsomt 

dyrt i porto. Jeg begyndte derfor at 

undersøge det danske marke-

det for yoyoer og faldt over et 

firma der måske kunne levere 

dem. 

Jeg kontaktede dem, og fik en 

snak med sælgeren om MR-kompatible 

yoyoer. De havde ikke før hørt om MR-

kompatible yoyoer, men de syntes det 

lød som en spændende opgave og 

ville godt undersøge markedet. 

I starten tog det lidt tid, da de prøver 

de skulle have hjem, kom fra udlandet 

og pga. COVID19, var der forsinkelser 

på leveringen. Men i løbet af som-

MR-sikkerhed står højt på 
Radiograf Rådets dagsorden. 
Vi har derfor fået produceret 
MR-kompatible yoyoer med det 
internationale symbol på, så den 
også kan hjælpe dig om at huske MR-
kompatibiliteten i arbejdet. Yoyoen 
er afprøvet i felter indtil 1.5T og vil 
komme til salg via vores kommende 
webshop. Du kan allerede nu kontakte 
mig med hensyn til evt. bestilling af 
disse.   

Venligst Claus Brix, 
fagchef claus@radiograf.dk

  

YOYO 

meren sendte de os flere forskellige 

yoyoer til afprøvning og Maren og nogle 

af de andre MR-radiografer afprøvede 

de forskellige yoyoer. Vi endte med en 

lille hvid yoyo, som var nem at sætte 

på tøjet og som også var nem at sætte 

på kortholderen. Firmaet og jeg var 

løbende i dialog både via mails og via 

Face time, om de forskellige yoyoers 

fordele og ulemper. Jeg syntes det har 

været fantastisk at opleve, hvor engage-

ret de gik ind i opgaven og det at vi fik 

mulighed for at prøve flere forskellige 

udgaver, inden vi fandt den rigtige yoyo. 

Da vi havde bestemt os for den lille 

hvide yoyo bestilt vi 100 stk. hjem til 

vores afdeling, så vi har til alle vores 

MR-radiografer og også til de Radiograf-

studerende som vi jo løbende har i MR. 

Vi fik vores ”trykkeri” på Hospitalet til at 

lave nogle små runde MR-klistermærker 

til at sætte på, så man kan se at yoyoen 

er MR-kompatibel. 

Vores MR-radiografer er rigtig glade for 

de nye yoyoer, som gør det meget nem-

mere, at bruge deres medarbejderkort, 

når de skal ind og ud af de forskellige 

MR-zoner i MARS (Midlertidig Akut- & 

Røntgen Satellit).
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The Power of
Relaxivity

PP-G
AD

-D
K-0014-1 Januar 2020   RAD

S0063 – Bilbo

Gadovist, gadobutrol, injektionsvæske, 1 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 604,72 mg gadobutrol. Terapeutiske indikationer: Dette lægemiddel er kun til diagnostisk brug. Gadovist er indiceret 
til voksne og børn i alle aldre, herunder fuldbårne nyfødte, og bruges til: Kontrastforstærkning ved cranial og spinal magnetisk resonans (MR) scanning.  Kontrastforstærkning ved magnetisk resonans (MR) 
scanning af lever og nyrer hos patienter, hvor der er stærk mistanke om eller bevis på fokale læsioner, for at kunne klassificere disse læsioner som benigne eller maligne. Kontrastforstærkning ved magnetisk 
resonansangiografi (CE-MRA). Gadovist kan også anvendes til magnetisk resonans (MR) scanning af patologier i hele kroppen. Gadovist gør det lettere at se abnorme strukturer eller læsioner og hjælper med 
til at adskille raskt væv fra sygt væv. Gadovist må kun anvendes, når den diagnostiske information er essentiel og ikke tilgængelig med ikke-kontrastforstærket MR-scanning (MRI). Dosering og indgivelses-
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        Forskningsradiograf Christina Baun

        Fagchef Claus Brix

Christina Baun er radiograf og uddannet i Odense 2007. 

Hun fik ansættelse på Nuklearmedicinsk Afdeling på 

Odense Universitets Hospital umiddelbart efter, og er i dag 

forskningsradiograf på afdelingen. Ved siden af sin gang på 

OUH er hun faglig rådgiver og strålebeskyttelsesekspert på 

Højgaard Hestehospital og strålingsansvarlig for Isotopla-

boratoriet på Radiografuddannelsen på UCL i Odense.

Christina skal snart i gang med en ph.d. Vejen dertil kan 

være snoet når arbejdet og livet ved siden af også skal pas-

ses. Radiograf Rådet har bedt  Christina om at dele hendes 

vej til hendes ph.d. med os, og Radiografen vil med jævne 

mellemrum bringe hendes blog med nogle af de bump der 

er på vejen dertil.

Dette er mit første forsøg på et blogindlæg (nogen-

sinde). Jeg er blevet opfordret til at dele nogle af 

mine hverdagsudfordringer på godt og ondt – uden 

det bliver for fagligt og tørt. 

Jeg er uddannet klassisk radiograf, hvorefter jeg 

startede på Nuklearmedicinsk Afdeling på Odense 

Universitetshospital. Med tiden har jeg fået møvet 

mig over i et ret unikt hjørne af vores speciale. Jeg 

arbejder ved den prækliniske scanner, hvor man ud-

vikler ny diagnostik og behandling til patienter ved at 

afprøve det på dyr. Igennem mit arbejde har jeg fået 

udviklet og brugt kompetencer, jeg ikke anede eksi-

sterede (Fx har jeg været på mikrokirurgi-kursus med 

en flok læger og syet aorta sammen på en mus med 

12 små suturer, der kun kunne ses under mikroskop).

I denne tid er jeg ved at starte min ph.d. op, som skal køre del-

tids ved siden af mit arbejde ved dyrescanneren. Jeg satser på 

at føre en stram kalender (jeg er kendt som en ultimativ tidsop-

timist- så jeg kan allerede mærke, at det bliver godt). Jeg er ved 

at samle penge ind, men det er hård omgang. Det er mit eget 

projekt, og der er derfor ingen hovedvejleder, som står klar 

med en pose penge. Men mon ikke det lykkes. Min ph.d. om-

handler en ny behandling mod resistent brystkræft, da dette er 

en stor udfordring klinisk. Første del foregår i cellelaboratoriet, 

som er et helt nyt domæne for mig. Det viser sig desuden at 

indeholde udfordringer af ukendt karakter. Hvem havde troet, at 

celler nægter at vokse, hvis de er for få! Alle har åbenbart brug 

for en ven. Til gengæld lægger de sig straks til at dø, hvis de er 

for mange, så man skal hele tiden holde øje, og føle sine celler 

FORORD

EN RADIOGRAFS VEJ 
TIL PH.D. – DEL 1: 
MIT FØRSTE BLOGINDLÆG (NOGENSINDE)

på tænderne - om de nu har de venner der skal til, den rigtige 

mad og for guds skyld ingen bakterier eller vira eller gær eller… 

Uha, uha, hvor slæber vi rundt på mange mikroorganismer! Jeg 

gik ellers og følte mig ren, men nu viser det sig, at jeg gavmildt 

forurener cellekolonier med mikroorganismer på trods af om-

klædning og ekstra hårvask… Nå, men jeg er ved at lære mine 

specielle resistente brystkræftceller at kende, og det tegner 

godt.  Dog giver brug af automatpipetter, omregning af molar 

aktivitet og koncentrationer i µl en del sved på panden. Stor 

respekt til dem der mestrer det biomedicinske speciale!

I dyrescanneren kører vi for tiden et projekt for Neurokirurgisk 

Afdeling på OUH, som omhandler autoimmun hjernebetænd-

else, da dette kan være en svær diagnose at stille klinisk. Derfor 

Flugtkongen efter besøg i scanner-
ens maskinrum.

Renvasket rotte efter afspritning,  
som har slettet alle spor.

BLOG
//01

Blog af forskningsradiograf Christina Baun om hverdagsudfordringerne på vej mod en ph.d.
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har jeg gennem noget tid scannet kæmpestore (500 g) 

hvide rotter med hjernebetændelse, som på trods af deres 

gemytlige væsen er blevet præget af deres sygdom og er 

lettere psykotiske.

Det resulterer i, at de er sværere og sværere at bedøve 

med isofluran forud for scanningen, men jeg syntes ellers 

at det gik okay, liiige indtil den anden dag, hvor jeg netop 

havde lagt første rotte klar på PET scanneren. Alt var i skøn-

neste orden, den sov fint - Tjek! Den var positioneret per-

fekt - Tjek! Og scanneren virkede upåklageligt (sjældenhed) 

- Tjek!  Jeg tror faktisk af og til, at der bor en ond ånd i scan-

neren, for den opfører sig ofte fuldstændigt uforudsigeligt. 

Nå, men rotten lå klar, og jeg går ind til betjeningspanelet 

og tjekker igen, at alt er, som det skal være inden start. Jeg 

ser til min rædsel på videoovervågningen, at rotten er væk – 

åbenbart vågnet på de få sekunder, det har taget mig at gå 

over til computeren. Rotten havde valgt at forlade lejet og 

hoppe ind i scanneren. Da det er en forskningsscanner, har 

vi intet cover på, så maskinrummet er helt åbent – her sad 

den store fede hvide rotte nu dybt nede og glanede blandt 

alverdens ledninger og teknik. Min første tanke var at få 

slukket alt ned – så der ikke skete noget, hvis den gav sig til 

at spise af ledningerne (rotten havde fastet over natten, da 

det var en FDG scanning, så den var bestemt sulten). Sam-

tidig ved jeg, at hvis man slukker scanneren ned en ekstra 

gang, kan det udløse fatale fejlmeddelelser, som kan trække 

dagens program ud til en sen aftenseance. Jeg kunne ikke 

umiddelbart nå rotten, da den var dybt inde i scanneren – 

forsøgte gentagne gange at trække den op med en lang 

isotoppincet uden held. Rotten var enormt samarbejdsvil-

lig, men havde sin tunge vægt imod sig, og det lykkedes 

ikke. Til sidst fik jeg kravlet halvt ind i scanneren og hevet 

ham ud. Han bar dog tydelige præg af at have været på 

afveje (hvid pels går bare dårligt sammen med maskinolie), 

hvilket jeg forsøgte at fikse ved at vaske ham i spritserviet-

ter - mit umiddelbare valg, da det ikke var for hårdt ved min 

rotteven og samtidig burde fjerne olie – ik? Jeg syntes selv, 

resultatet blev ret godt, men det er naturligvis op til den 

kritiske læser selv at vurdere.

Nå, men rotten blev scannet i anden omgang, og dagens 

program blev kun moderat forsinket, hvilket naturligvis 

skabte en dominoeffekt på alt fra afhentning af barn i skole 

til aftensmadsprojektet. Men jeg elsker bare mit arbejde : )

Flugtkongens ven som godt kunne finde ud af at blive på sin 
plads og få en lur under scanningen. Bemærk tape om maven 
– som åbenbart ikke er nok, hvis man virkelig gerne vil ned og 
har lidt vægt bag sin beslutning.
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Næste år fejrer vi at Radiograf Rådets runde fødselsdag – det vil du snart høre mere om, 
men mens vi varmer op til festen, roder vi lidt i arkivet og vil i tiden op til fødselsdagen 
bringe artikler fra de første 10 år af Radiograf Rådets tid – det var dengang vi hed FRD 
(foreningen af Radiografer i Danmark) og vores fagblad hed Kassetten og for- og bagside 
fremstod i sølv.  Der var plads til vittighedstegninger der i dag ikke er helt politisk korrekte 
og med annoncer der i dag nok ikke giver meget mening for mange af nutidens radiogra-
fer. Flere af ildsjælene fra dengang er stadig aktive, og vi lægger ud med lederen fra 1. 
årgang nr 4 hvor den daværende Formand Palle Mull Jørgensen kæmpede for bevarelsen af 
”stråleferien”.  Stråleferie ????   

        Fagchef Claus Brix

Der er en afløser 

for røntgenregle-

mentet på trap-

perne i form af et 

cirkulære, der skal hedde ”Cirkulære 

for røntgendiagnostikanlæg til medi-

cinsk brug”.

Cirkulæreforslaget er udarbejdet af 

Statens Institut For Strålehygiejne, og 

var den 27. oktober 1972 til drøftelse 

blandt de implicerede parter på et 

møde på instituttet.

Cirkulæreforslaget indeholder 

ingen bestemmelser om kvartals-

vise blodundersøgelser, kortere 

arbejdstid og særlig ferieordning i 

modsætning til det gamle røntgen-

reglement.

Instituttet har udeladt disse be-

stemmelser under henvisning til, at 

der ikke findes nogen strålehygi-

ejnisk indikation for denne særlige 

form for kontrol og beskyttelse under 

forudsætning af, at de i ICRP givne 

retningslinjer for strålebeskyttelse af 

personalet overholdes.

Disse retningslinjer givet af ICRP, 

er os desværre ikke bekendt, men de 

må formodes at være i overensstem-

melse med de retningslinjer, der 

beskrives i cirkulæret, og der er en 

stor ulempe ved disse regler - de kan 

ikke overholdes i praksis, hvis vi skal 

udføre de nødvendige undersøgel-

ser på en sådan måde, at billederne 

rent teknisk skal kunne anvendes 

        Af Palle Mull Jørgensen

Kasetten, 1. årgang, nr 4, 1972

LEDEREN - FERIE ORDNINGEN I FARE! 

RADIOGRAF RÅDET 
IGENNEM 50 ÅR: 
KASSETTEN 1. ÅRGANG

- RADIOGRAF RÅDET -
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til en sikker diagnostik. Hvor ofte 

er det f.eks. ikke nødvendigt, at vi 

opholder os i undersøgelsesrummet 

under såvel som eksponering, for at 

få brugbare billeder, eller i det hele 

taget for at få billeder (f.eks. ved us. 

på dårlige patienter, børn, us. på 

sengeafdeling er m.v.).

Cirkulæreforslaget er på mange 

punkter formuleret på en sådan 

måde, at undersøgelse med rtg. er 

umulig at udføre under iagttagelse 

af de foreskrevne beskyttelsesforan-

staltninger for såvel personale som 

patient.

Instituttet blev under mødet gjort 

bekendt med dette, men man ville 

nødigt ændre formuleringen, for ikke 

at svække denne. Vi må nu spørge, 

hvad er et cirkulære værd, når alle 

ved, det ikke kan overholdes?

Vil det ikke blot medføre, at reg-

lerne ikke vil blive overholdt, også på 

de punkter, hvor det faktisk er muligt 

om end besværligt? Jeg frygter, at 

man i det daglige arbejde simpelt-

hen vil miste respekten for reglerne 

i almindelighed, tilsidesætte dem i 

unødvendigt omfang og derved for-

øge risikoen for skadevirkninger.

Hvordan kommer instituttet så til 

det resultat, at der ikke længere er 

strålehygiejnisk indikation for disse 

særlige bestemmelser?

For det første forudsætter man det 

umulige – at reglerne for strålebeskyt-

telse under arbejdet skal overholdes.

Dernæst laver man en statistisk 

beregning over den stråledosis, vi 

modtager på følgende vis:

Man fordeler den stråle dosis, vi 

modtager på hele befolkningen, el-

ler på hele den fertile del af befolk-

ningen, og kommer derved til det 

resultat, at man rent statistisk ikke 

kan registrere de skadelige virkninger 

såvel direkte skadevirkninger, som 

genetiske skadevirkninger, i befolk-

ningen som helhed.

Dette er en slutning, som kun 

kolde statistiske hjerner kan bruge 

som argumentation – hvad med 

den stråleudsatte? Ham tager man 

ikke hensyn til, til trods for, at man 

gang på gang fastslår, at vi ikke kan 

fastsætte nogen nedre grænse for 

skadelig stråledosis – man ser dog 

stadig i ekstreme tilfælde eksempler 

på stråleskader blandt personalet, 

men ser vi de genetiske skader – nej, 

for det er umuligt at konstatere dem i 

de lettere tilfælde.

Har disse genetiske skader da slet 

ingen betydninger? Vi ved dog, at 

der er en forøget risiko for at frem-

bringe dem – nej, de har åbenbart 

ikke betydninger for statistikeren og 

for befolkningen som helhed, men de 

kan have væsentlig betydning for de, 

de direkte berører.

Får vore efterkommere i næste 

generation eller næste igen men af 

disse skjulte skader? Ingen kan be-

svare dette spørgsmål benægtende 

med god samvittighed, end ikke de 

dygtigste eksperter.

Tør instituttets medarbejdere tage 

det fulde ansvar for disse mulige ska-

der? Kan de? - Kan de vurdere betyd-

ningen af den længere ferie i forhold 

til mængden og størrelsen af ska-

derne i almindelighed og de geneti-

ske, latente skader i særdeleshed?

NEJ!

Tiden går mod større og større 

sikkerhedskrav på alle områder i sam-

fundet, og vi bestræber os dagligt på 

at nedsætte risikoen for såvel os selv 

som for patienterne – Er det i denne 

sammenhæng rimeligt at slække på 

kravene? Tør vi gøre det?

FRD vil ikke godkende, at man 

slækker på sikkerhedsforanstaltnin-

gerne i unødvendigt omfang, og vi vil 

gøre vort til, at det ikke sker.      

  PMJ.
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ULTRALYD AF POLYPPER I GALDEBLÆREN 
– et 10-årigt opfølgningsstudie

Malene Roland V. Pedersen, PhD, Forskningsradiograf

Peter Obel Otto, Forskningsradiograf 

Røntgen afdelingen, Vejle Sygehus – en del af Sygehus Lillebælt.

Søren R. Rafaelsen, professor, overlæge, dr med

Tilladelse til oversættelse samt brug af resultater af DMJ.Find originalartiklen her 

(Dan Med J 2020; 67(10):A06200414: https://ugeskriftet.dk/dmj/long-term-

ultrasound-follow-patients-small-gallbladder-polyps)

METODE
Studiet blev gennemført som et ko-

hortestudie, hvor abdominale ultra-

lydsbeskrivelser fra 2007 til 2009 blev 

gennemgået retrospektivt. Patienter 

diagnosticeret med galdeblære polyp-

per <6 mm blev inviteret til ny ultralyds-

undersøgelse på Vejle Sygehus (under-

søgelserne foregik fra oktober 2019 til 

og med februar 2021). 200 patienter 

blev inviteret, og 154 patienter ønskede 

at deltage i studiet (se figur 1). 

ULTRALYDSUNDERSØGELSERNE
Alle undersøgelser blev udført på 2 

identiske ultralydsmaskiner. En konveks 

transducer (1-5 MHz) blev benyttet til 

alle undersøgelserne. Patienterne fa-

stede mindst 4 timer før undersøgelsen. 

 En polyp blev kategoriseres som en 

ægte polyp såfremt læsionen ikke var 

mobil, og der ikke var akustisk slag-

skygge. Polypvækst blev karakteriseret 

som 2 mm eller mere. Figur 2 viser et 

ultralydsbillede af en galdeblærepolyp 

på 7 mm uden akustisk slagskygge.  

DATA
Patienternes køn, alder, antal polypper, 

polypstørrelse, galdesten og vækstrate 

blev noteret. 

Det nationale patologiregister blev 

gennemgået, for at undersøge om der 

var patienter som havde fået fjernet 

galdeblæren (kolecystektomi). Ultra-

lydsundersøgelserne blev gennemført 

af sundhedspersonale med mellem 1 og 

op til 20 års ultralydserfaring (radio-

grafer udførte 99% af skanningerne og 

radiologer 1%).

STATISTIK
Data blev analyseret ved hjælp af Mann-

Whitney U test. En p-værdi på 0.05 eller 

mindre blev anset som statistisk signifi-

kant. Data var normal fordelt. 

RESULTATER
I alt blev 154 patienter inkluderet (54 

mænd (35%) og 100 kvinder (65%)). Me-

dianalderen var 62 år (22-89 år). Galde-

I Danmark forventes det at omkring 5% af den danske raske population har po-

lypper i galdeblæren (1,2). En galdeblære polyp er en forandring som vokser ud 

fra galdeblærevæggen og ind i lumen. Polypper i galdeblæren diagnosticeres 

typisk ved ultralyd. Benigne polypper udgør størstedelen af alle polypper, og 

består typisk af kolesterolpolypper, folder i galdeblæreslimhinde eller er en in-

flammationstilstand. Maligne neoplastiske polypper består typisk af adenokarci-

nomer. Det kan være vanskeligt at vurdere om patienten har en ægte polyp, eller 

om det blot er en fold i slimhinden. Det kan nævnes at ultralydselastografi og 

brug af ultralydskontrast er nye  diagnostiske metoder (3–5). Konventionel ultra-

lyd (B-mode) er dog stadigvæk den mest benyttede metode, da den vurderes 

reproducerbar (6). Nuværende retningslinjer (7) anbefaler kirurgisk fjernelse af  

galdeblæren såfremt polyppen er >10 mm (på grund af risikoen for at polyppen 

udvikler sig til cancer i galdeblæren). Polypper 6-9 mm anbefales årligt ultralyds-

kontrol. Polypper <6 mm anbefales det at lave 3 ultralydskontroller (efter 1, 3 og 

5 år), hvorefter patienten afsluttes. 

I dag findes der ikke meget videnskabelig viden om vækstraten hos patienter 

med mindre galdeblærepolypper < 6mm. 

Formålet med dette studie er at undersøge vækstraten hos patienter med polyp-

per på 6 mm eller mindre, og risikoen for udvikling af galdeblærecancer. 

INTRODUKTION
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ULTRALYD AF POLYPPER I GALDEBLÆREN 
blærepolypper blev diagnosticeret i 101 

patienter (65.6%), og hos 53 patienter 

(34.4%) blev polyppen ej genfundet. Po-

lypperne målte i gennemsnit 4.0 mm (2-6 

mm) til baseline skanningen, og uændret 

ved opfølgningsskanningen 4.0 mm (1.7-

15 mm), p = 0.05). Galdesten diagnosti-

ceret hos 1 patient (0.7%) ved baseline, 

og ved opfølgningsskanningen var der 21 

patienter med galdesten (13.6%).

Ud af de 101 patienter med polypper 

havde 49 én enkelt polyp (31.8%), og 52 

(33.8%) havde multiple polypper. Tabel 1 

viser vækstraten.

I alt havde 53 patienter ikke længere 

polypper (35.5%), hos 11 (7.1) var po-

lyppens størrelse uforandret, hos 39 

(25.3%) var polyppen blevet mindre, og 

hos 51 (33.3%) var polyppen vokset med 

mindst 2 mm. 

HOS 3 PATIENTER VAR POLYPPEN 
VOKSET BETYDELIGT. 
En mandelig patient på 66 år oplevede, 

at en polyp voksede 10 mm (fra 5 mm i 

2008 til 15 mm i 2019). Patientens næst-

største polyp målte 4.7 mm. Galdesten 

blev ligeledes diagnosticeret. Patienten 

blev anbefalet, at få fjernet galdeblæ-

ren, men ønskede ikke dette indgreb. 

Patienten blev også anbefalet, at få flere 

opfølgningsultralydsskanninger, men 

dette fravalgte patienten ligeledes. 

En kvinde på 43 år oplevede en polyp-

vækst på 5.4 mm. Tilbage i 2008 indeholdt 

galdeblæren op til 6 polypper, hvor den 

største målte 5.9 mm. I 2019 målte den 

største polyp 11 mm, og den næststørste 

9 mm. Patienten havde ingen galdesten. 

Patienten blev anbefalet fjernelse af gal-

deblæren og fik foretaget en CT-skanning 

af abdomen. Her målte polyppen 4-5 mm. 

Patienten fravalgte operation. 

En 36-årig mand fik diagnosticeret gal-

deblærepolyp på 3.6 mm. I 2019 var po-

200 patients dianosed with a a small
gallbladder polyps by ultrasonography 
during 2007-2009

170 patients with gallbladder polyp(s) 
invited to an ultrasonography follow-up 
scan

154 patients were enrolled in the study

16 patiens declined the invitation

30 patiens excluded: 3 left the country,
10 cholecystectomy, and 17 deceased

Figur 1.

Figur 2.

I ALT BLEV 154 PATIENTER INKLUDERET 
(54 MÆND (35%) OG 100 KVINDER (65%)). 

MEDIANALDEREN VAR 62 ÅR (22-89 ÅR)
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lyppen vokset med 5.4 mm og målte nu 

9.0 mm. Patienten havde multiple po-

lypper, og den 2. største målte 7.0 mm. 

Patienten havde ikke galdesten. Pa-

tienten blev tilbudt en ekstra ultralyds-

skanning 4 måneder efter, og her målte 

den største polyp 12 mm. Fjernelse af 

galdeblæren blev anbefalet, men dette 

afviste patienten. 8 måneder efter sid-

ste ultralydsskanning har patienten det 

godt, og er fortsat sund og rask. 

DISKUSSION
Dette studie bekræfter hypotesen om 

at små galdeblærepolypper (< 6 mm) 

har en meget lav risiko for at udvikle 

galdeblærecancer, og giver klinisk ind-

sigt i hvordan små galdeblærepolypper 

udvikler sig over tid. Studiets resultater 

er i overensstemmelse med et nyere 

20 årig kohorte studie, som fremhæ-

ver at risikoen for at udvikle galdeblæ-

recancer er ens uanset om patienter har 

galdeblærepolypper eller ej (8). Studiet 

fremhæver også, at det er helt naturligt 

at polypper vokser 2 mm eller mere. Et 

systematisk review fandt at vækst hos 

små galdeblærepolypper varier mellem 

1-23 % til (9). I 2012 blev det foreslået at 

nedbringe ultralyds follow-up skannin-

ger hos patienter med polypper <6 mm 

(10). Et review beregnede sandsynlig-

hed for at polypper forandrede sig til en 

malign tilstand til nul hos patienter med 

polypper <4.15 mm (11). 

Polyp udmåling skal udføres præcist 

ellers har ultralydskontrollen ingen 

værdi. Hos 53 patienter blev galdeblæ-

repolyppen ikke genfundet (34.5%). 

Det er muligt at baseline polypperne 

aldrig var ægte polypper, men i stedet 

var f.eks. en hudfold af galdeblære-

væggen, galdesten eller blot misfor-

tolkning. Det er dog ofte vanskeligt i 

klinisk praksis at skelne mellem pseudo 

Polypstørrelse

Baseline
Antal polypper

Follow-up
Antal polypper

Ingen polypper 1 polyp Flere end 1 Ingen polypper 1 polyp Flere end 1

< 6 mm - 83 71 53 47 40

6-9 - - - - 2 10

>10 - - - - - 2

og ægte polypper. Ligesom vores stu-

die, fandt Heitz et al 48.1% af tidligere 

diagnosticerede polypper ikke kunne 

genfindes ved follow-up ultralydsskan-

ningen (5). Corwin et al fandt i et studie 

fra 2011 at 34% af polypperne var opløst 

(12).

Forekomst af galdeblærecancer varier 

signifikant imellem forskellige popula-

tioner. Hos indfødte amerikanere ses en 

høj forekomst af galdeblærecancer (27 

ud af 100 000 personer) (13), hvorimod 

forekomsten er lavere i Danmark (7 ud af 

100 000) (14). Den lave risiko kan være 

argument for at udelade ultralydskontrol 

hos patienter med smågaldeblærepo-

lypper <6 mm, fordi galdeblærecancer 

er en sjælden sygdom, og næsten ingen 

polypper udvikler cancer. Vi foreslår 

derfor at udelade ultralydskontrol hos 

patienter med små galdeblærepolypper 

(< 6 mm.). 

STYRKER OG SVAGHEDER
Størrelsen på studiepopulation er relativ 

lille. Alle patienterne var asymptomati-

ske på follow-up skanningstidspunktet, 

det er muligt at resultaterne ville være 

anderledes i en population med symp-

tomatiske patienter. 

Det er en styrke at størstedelen at alle 

skanningerne (99%) blev udført af radio-

grafer med ultralydsuddannelse og stor 

klinisk erfaring (flertallet har over 5 års 

erfaring). Radiograferne udfører abdo-

minale ultralydsskanninger dagligt.

KONKLUSION
Studiet viser at galdeblærepolypper < 

6 mm har en meget lav sandsynlighed 

for at vokse. Ingen af polypperne havde 

udviklet sig til cancer i den 10-årige pe-

riode. Behov for opfølgning med ultra-

lydsskanninger hos patienter med små 

galdeblærepolypper synes tvivlsom. 
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The Danish Healthcare System is one of the most developed in the world and with free hospital 
service to all citizens, we welcome AI as the technology which can make the best use of resour-
ces for the benefit of the patient, the diagnostics and treatment.

Danish Council of Radiographers has asked two radiology departments in different part of Den-
mark to give their vision about AI in the future of radiology with focus on challenges and benefits.

New technologies are moving forward 

and we, Radiographers need to keep 

our focus on how these inventions can 

increase patient care or help us increase 

patient care. 

As we speak, the population of citi-

zens above the age of 80 is growing and 

by 2057, estimated one in ten citizens in 

Denmark will be 80 years + compared 

to today where 4,4 % of the population 

are above 80 years old . Currently the 

4,4 % of 80 + years old’s use 10 % of the 

local GP’s capacity  so this means we 

need to prepare our healthcare system 

to embrace the increased demands the 

future holds. In Radiology, this will result 

in more scans and increased demand for 

interventional radiology, more requests 

for mobile radiology such as bedside 

ultrasound, X-rays performed in nurs-

ing homes and other time-consuming 

ASPECTS OF ARTIFICIAL  
INTELLIGENCE (AI) IN RADIOGRAPHY

patient related tasks. With no increase 

in government funding, we must find 

ways to improve our organizations and 

start working towards identifying areas 

where AI can help us create the neces-

sary time and prevent radiographers 

and other professionals in radiology 

departments get ill from stress related 

symptoms. 

So where and how can we start? We 

can for instance start by identifying 

which time-consuming tasks we perform 

today and continue by identifying which 

of these tasks new technologies/AI can 

manage. 

Here are a few examples of tasks we 

spend time doing and instead we can use 

this time to create excellent patient care:

• We spend time positioning the pa-

tients correctly in CT scanners. If the 

scanners can be built to identify the 

correct iso-center for the patient, the 

correct start and finish for the scout 

image and corrections for any abnor-

malities, the radiographers can con-

centrate on the patient

• We spend time finding blood test 

results prior to patient examinations. If 

an AI system can identify which blood 

tests we need for a given examination, 

send a notification to the patient and 

the laboratory and place the results in 

the RIS system, the radiographer and 

the booking personal can save time. 

• We spend time creating reconstruc-

tions of CT scans. This should be an 

easy task for AI. 

The radiologists and radiographers 

spend time measuring vessels prior to 

interventional radiology. If AI can mea-

sure vessels from the CT/MRI scans and 

        Claus Brix, Director of Professional Policy, Danish Council of Radiographers

AN INSIGHT INTO DANISH 
 RADIOGRAPHY AND THE  
WORK WITH ARTIFICIAL 
 INTELLIGENCE (AI).

Pica Andersen, Chief Radiographer, Kolding 

Hospital, Sygehus Lillebaelt

Helle Precht, PhD, University of Southern 

 Denmark/Kolding Hospital, Sygehus Lillebaelt

ARTIKLEN ER FRA ISRRTS ENGELSKE WORLD RADIOGRAPHY DAY UDGIVELSE

18   |   RADIOGRAFEN   |   NOVEMBER 2020  



Radiography is changing and it is chang-

ing very fast!

The development and use of Artifi-

cial Intelligence (AI) is growing rapidly 

these years and it is, without any doubt, 

here to stay. In the following, I will try 

to describe, how we work with AI at my 

department, and how we think it will 

elevate the Patient Care in the years to 

come. By Patient care I mean the quality 

of examinations, images and reports but 

also the possibilities that the technol-

ogy gives radiographers to increase the 

quality of the specific way we treat and 

take care of patients. 

As we all know, the imaging options 

are increasing, and to help us all manage 

the increasing numbers of examinations 

and images, not to mention the lack 

of radiologists, we need to find areas, 

where AI can help us save more time 

and, at the same time, increase quality 

of all we do.

In the Capital Region of Denmark, 

where I work, there are a lot of initiatives 

to develop and implement AI directly 

into clinical practice. Many of these 

initiatives are performed as private and 

public cooperation and many of the hos-

pitals and radiology departments in the 

region is involved in the process. These 

initiatives are performed in the areas of 

neuro-, abdominal-, thoracic- and mus-

culoskeletal radiology.

At my department, almost all of the 

work related to AI is handled by our Pro-

fessor and his staff. He is a very broadly 

embracing and innovative radiologist, 

and therefore a lot of the work is han-

dled as a fusion of the classic way of 

research and modern innovation. The 

benefit for our patients is obvious. We 

seek to implement AI on the fly and as 

soon as we trust the results. At the mo-

ELEVATING PATIENT 
CARE WITH ARTIFICIAL 
 INTELLIGENCE 

Jakob W. Poulsen, Chief Radiographer at Bispebjerg and Frederiks-

berg Hospital, Copenhagen

ment, most of our projects is performed 

in the area of musculoskeletal radiology 

and we work closely with private part-

ners and developers. 

The professionalism of radiography 

is changing rapidly and the transition 

from 2D to 3D is going to change our 

profession even more, I think. We will 

still perform a certain amount of conven-

tional images, but I think we will see a 

huge increase in 3D-images in both the 

musculoskeletal area as well as in the 

thoracic area. In this transition, AI will 

have a big impact. And we must not fear 

this transition – we need to embrace it!

AI will help us all optimize workflows 

and precision in the outcome. It will help 

radiologists so they can spend their 

time more wisely and put their efforts 

where it is needed. But it will also help 

radiographers to be able to concentrate 

more efficient on the patientcare itself, 

and thereby to focus even more on the 

humanity part of our job. 

In my point of view, AI will have the 

following value and effect:

It will promote the; – quality, effi-

ciency, patient safety, speed and preci-

sion.

It will reduce the; – lack of radiolo-

gists, radiation doses, use of contrast 

agents, image noise, number of retakes 

and errors, costs and moral injury (burn-

out) of staff.

As radiographers in the ongoing tran-

sition, we must not forget the humanity 

part of our job and we need to secure, 

that we are up to speed with the upcom-

ing technologies. Let us embrace AI.

And on top of the comments above, I 

have not even mentioned the arrival of 

robots in radiography/radiology. Who 

knows – we might even end up with a 

self-service CT-scanner? 

identify the equipment we need for the 

operation, this can free a lot of time 

Quality assurance is another area 

where AI can help us create a safer en-

vironment for our profession and our 

patients:

• Help guide to correct positioning 

when taking X-ray images

• Help guide for the exact correct 

amount of mA, time and kV for each 

patient examination according to the 

potential diagnosis asked for in the re-

ferral, meaning another image quality 

is required for scoliosis than for chest 

examination or between a first time 

image and a control image of a fracture

• Automatic identification of right and 

left according to  the patients anat-

omy, and prevent wrong side markers

• Let the system report if the dose prod-

uct for an examination changes ac-

cording to the normal used protocols

Also, in the booking process, AI can 

contribute:

• Ensure that patients needing reoccur-

ring control scans get booked in the 

same scanner or x-ray room

• Book certain patient studies such as 

children, dementia patients or other 

specialized patient categories on days 

where specially trained radiographers 

are at work. 

• Ensure that patients needing reoccur-

ring imaging are booked to meet the 

same radiographer each time they 

come

• Overview and note on the screen for the 

radiographer if the patient has experi-

ence with the specific examination re-

ferred to, to optimize the radiographers 

communication and possibilities to help 

the patient thought he examination

We also need to think ethics into areas 

where AI can contribute and remember 

to think the patient experience into the 

equation. An example can be software in 

MRI that helps decide the amount of fre-

quencies required for correct diagnosis. 

If the software detects any pathology in 

the first frequency it will decide for more 

frequencies, but if it finds no pathology 

the scan will end. This software will save 

time but can potentially give the patient 

an idea of the result according to the 

length of time spent in the scanner and 

cause the patient anxiety.
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IES DEN
Glædelig  jul 
Kære alle! 

Så går vi ind i december. Vi 

håber i får en fantastisk 

 december, bliver klar 

til eksaminer og 

forhåbentligt får 

en hyggelig ju-

letid. 

M A N G L E R  D U  E N 
S T U D I E  F O R S I K R I N G ? 
Så er Bauta forsikring måske lige noget for dig. 

Hvis du er medlem af Radiograf Rådet som studerende, kan 

du få en studieforsikring hos Bauta forsikring.

Studieforsikringen indeholder:

• Indboforsikring inkl. elektronikdækning 

• Rejseforsikring med afbestilling 

• Ulykkesforsikring inkl. farlig sport 

Som medlem af Radiograf Rådet får man ovenikøbet: 

Studieforsikring EKSTRA med tre kontante fordele: 

• 0 kr. i selvrisiko på cykeltyveri 

• Heltidsdækning på ulykkesforsikringen 

• Et helt års ekstra studierabat, når man er færdig uddannet 

Så tjek det ud!

V I R T U E L 
RADIO GRAFIENS DAG
Den 8. November var det radiografiens 

dag. Den fejrede vi i år virtuelt pga. hele 

Covid -19 situationen. 

Der for konkurrencer på facebook, samt 

 andet gøgl. 

 

Vi håber i havde en god dag og fik fejret 

 faget en lille smule. 
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I fagbevægelsen kæmper vi for gode løn- og 
arbejdsvilkår for alle. Uanset køn, seksuel orien-
tering, oprindelse og religion. Vi kæmper for lige 
adgang til uddannelse, job og pension. For social 
mobilitet, lige muligheder og ligestilling mellem 
kønnene. Det har vi gjort i rigtig mange år.

Som fagbevægelse kæmper vi også for ar-
bejdspladser med et godt arbejdsmiljø. Vi er  
forkæmpere og garanter for arbejdspladser, hvor 
offentlige og private lønmodtagere bliver mødt 
med og behandlet med respekt af arbejdsgivere. 
Og hvor medarbejdere tilsvarende møder hin-
anden med respekt, rummelighed og tolerance. 
Arbejdspladser, hvor der er plads til alle, og hvor 
der ikke sker forskelsbehandling på grund af 
køn, etnicitet og tro. Vi vil ikke tolerere krænken-
de adfærd!

Vi er kommet langt, men vi er desværre langt 
fra i mål endnu. De seneste mange ugers eksem-
pler og vidnesbyrd om fysiske overgreb og andre 
former for sexchikane på danske arbejdspladser 
taler for sig selv.

Som toppen af fagbevægelsen stiller vi os 
forrest i kampen for at gøre op med den uac-
ceptable adfærd og sexistiske kultur, der stadig 
findes. Vi ønsker at sætte øget fokus på arbejds-
givernes ansvar ved at skærpe ligebehandlings-
lovens bestemmelser om seksuel chikane.  

Konkret foreslår vi at indføre et ’indirekte objek-
tivt arbejdsgiveransvar’, således at arbejdsgivere 
fremover skal hæfte for chikane, der udøves af 
kolleger, ledere, kunder, klienter og andre, som 
den ansatte i kraft af arbejdet kommer i kontakt 
med, medmindre arbejdsgiveren kan godtgøre, 
at der forud for chikanen har været iværksat 
passende forholdsregler. Tanken er at skabe et 
stærkere incitament hos arbejdsgiverne til at 
leve op til forpligtelsen om at forebygge seksuel 
chikane.

Vi vil i fagbevægelsens top gå forrest for at 
bidrage til den kulturændring, der skal til. Og 
vi skal også se indad. For de samme sexistiske 
kulturer og strukturer kan også findes hos os 
selv – i de fagpolitiske magtrum og på arbejds-
pladserne i fagforeningerne.

Vi forpligter os ligeledes til at tage ledelsesan-
svaret for, at alle trygt kan henvende sig, hvis de 
oplever sexistisk adfærd. Vi vil håndtere det lige 
så professionelt og kompromisløst, som vi gør 
det, når vi repræsenterer fagbevægelsens med-
lemmer, og vi vil håndtere det konsekvent.

Vi har et kæmpe ansvar for at stå op for  
kampen for ligestilling og for at bekæmpe sex- 
isme og fremme en kultur, hvor alle behandles 
med respekt og værdighed.

Det skriver vi under på:

Toppen af fagbevægelsen  
vil gøre endeligt op  
med seksuel chikane  

i vores samfund
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Henrik Kristoffersen, Danmarks Kordegneforening. Joan Andersen, Danske Bandagister – Lønfraktionen. Tina C. Christensen, Danske fodterapeuter.  

Martina Jürs, Danske Bioanalytikere. Mark. O. Madsen, Dansk Elitesportsudøveres Forening (DEF-Sport).  
Jeppe Lund Curth, Spillerforeningen. Lean Bach-Nielsen, Håndbold Spiller Foreningen. Christa Ceré, Cabin Attendants Union.



Dato Seneste 
tilmelding Tema Sted Arrangør Information 

og tilmelding Pris

17-18/11 2020  UDSAT OPTAGET - venteliste
Ortopædisk Radiografi 

- det perifere skelet
Odense Radiograf Kurser www.radiograf.dk

3695 kr. (5495 kr. ikke 
medlemmer)

18-19/11 2020 Først til mølle Strålevern i fremtiden Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 4700 NOK

25-27/11 2020 OPTAGET - venteliste CT avanceret Århus Region Midtjylland www.rm.plan2learn.dk fra kr. 4432

29/11 2020 09:00-09:30       
1. søndag i advent

se link
Kommunikation som 

patientsikkerhed
Webinar Radiograf Kurser www.radiograf.dk GRATIS

6/12 2020 09:00-09:30  
2. søndag i advent

se link
Døden skal jo have en årsag… 

en retsmedicinsk  
kategorisering.

Webinar Radiograf Kurser www.radiograf.dk GRATIS

13/12 2020 09:00-09:30 
3. søndag i advent

se link
Hvad er retsmedicin – det 

daglige valg og kompromiser. 
Webinar Radiograf Kurser www.radiograf.dk GRATIS

20/12 2020 09:00-09:30     
4. søndag i advent

se link
Positionering og patologi 
af det muskulo-skeletale 

røntgenbillede.
Webinar Radiograf Kurser www.radiograf.dk GRATIS

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

2021
27-29/1  2021 (AFLYST) AFLYST Billeddiagnostisk Årsmøde Odense DRS/Radiograf Rådet mfl aflyst aflyst

3-7/3 2021 se link ECR 2021 Wien ESR/EFRS www.myesr.org se link

18-19/3 2021 se link
BIR Annual Radiotherapy and 

Oncology Meeting 2021
London BIR www.bir.org.uk se link

23/3 2021 23/2 2021 Børn Aarhus Radiografkurser www.radiograf.dk
kr. 1250 (kr. 1875 ikke 

medlemmer)

24-25/3 2021 24/1 2021 Reporting Radiographers København
Radiograf Kurser/InHelath 

London
www.radiograf.dk

kr. 2250 (kr. 3375 ikke 
medlemmer)

15+29/4  2021 15/3 2021 Farmakologi / Stråleterapi Frederiksberg Radiografkurser www.radiograf.dk
kr. 2250 (kr. 3375 ikke 

medlemmer)

maj 2021   EKSTRA
på vej - der optages 

på venteliste
Ortopædisk Radiografi 

- det perifere skelet
Odense Radiograf Kurser på vej

kr. 3695 (kr. 5495 ikke 
medlemmer)

 2021 flyttes til 2022 se link
Nordic Congress of Radiology 

2021
Helsinki NCR/NSR ncr2021.fi se link

15-21/5 2021 se link
ISMRM & SMRT Annual 

Conference & exhibition
Vancouver, Canada ISMRM/SMRT www.ismrm.org/21m/ se link

9/6 2021 9/5 2021
Årsmøde Kvalitets- og 

strålebeskyttelses-
koordinatorer

Odense Radiograf Kurser www.radiograf.dk
kr. 660 (kr 990 ikke 

medlemmer)

17-21/8 2021 se link World Congress ISRRT Dublin ISRRT/Irland www.irsstdublin2020.ie 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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SKAL DIN 
STILLINGSANNONCE 
VÆRE HER?

KÆRE LEDER
Radiografen er det medie, der når direkte ud til 

radiograferne. Derfor ville det også være naturligt 

at annoncere efter nye kolleger her. Ikke kun de 

kolleger, der er aktivt jobsøgende. Også de kolle-

ger, hvis interesse din annonce kunne vække!

Du kan læse om annoncebetingelser på 

radiograf.dk/radiografen. 

Radiografer 
kan selv få brug 
for at få scannet  
deres karriere

Din Sundhedsfaglige A-kasseTryghed giver overskud

 Din Sundhedsfaglige A-kasse  
er Danmarks billigste a-kasse.  

Vi giver dig tryghed og overskud 
til at følge dine drømme.

Mød os på dsa.dk
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Afsender: Radiograf Rådet, H.C.Ørstedsvej 70, 2. sal, 1879 Frederiksberg C

Sorteret Magasinpost SMP

ID nr. 42779

Radiograf Rådets Hovedbestyrelse:

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

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

Lederne:

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

Region Hovedstaden:

REGIONSFORMAND
Stinne Lausten Munthe-Brun
T: 2074 0093
E: stinne.lausten.munthe-
brun@regionh.dk 

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

2. NÆSTFORMAND
Anette Rosenklint
T: 2065 4848
E:  anro@geh.regionh.dk
a.rosenklint@webspeed.dk  

Region Sjælland:

REGIONSFORMAND
Peter Butty
T: 2134 1790
E: ptb@regionsjaelland.dk

Region Syddanmark:

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

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

Region Midtjylland:

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

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

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

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

KOMMUNIKATIONS-
KONSULENT
Troels Jeppesen
T: 3537 4339
M: 2214 2414
E: troels@radiograf.dk

Radiograf Rådets Kontor:

H. C. Ørstedsvej 70, 2. sal • 1879 Frederiksberg C • T: 3537 4339 • F: 3537 4342 • Giro: 2 22 35 03 • E: kontakt@radiograf.dk • www.radiograf.dk


