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NYE TIDER OG NYE ANSIGTER
Som faglig organisation har vi også
udviklet os over de sidste 50 år. Med
overgangen til 2021 står vi overfor endnu
et kvantespring.
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SKAL DU ARBEJDE JUL OG NYTÅR?
Har du styr på reglerne om søgnehellig
dage, og de øvrige dage i forbindelse
med jul og nytår?
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EN BERETNING FRA MR-
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KLS PurePrint A/S – trykt CO2 neutralt

MR-forskningscenteret på Århus Universitetshospital forsker primært i hyper
polarisering af C13 . Thomas Hessellund er
ansat som projektradiograf og her kan du
læse om hans oplevelser.
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RADIOGRAF RÅDET IGENNEM 50
ÅR: KASSETTEN 2. ÅRGANG, 1973
Vi roder i arkiverne i tiden op til foreningens 50-års fødselsdag og bringe artikler
fra de første år, dengang vi hed FRD.
Denne gang kan du bl.a. læse om
xerografi fra 1973.
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FORMANDEN HAR

ORDET
ET UDFORDRENDE ÅR
Da vi tog hul på
2020 var der næppe
nogen af os, der
havde fantasi til at
forestille sig hvilket år det blev.
Coved-19 har fyldt det meste. Både
på arbejdet og i privatlivet og den har
tæret på energi, glæde, muligheder og
alt muligt andet. Men mest af alt, så har
virussen budt på et væld af bekymringer
og udfordrende krav til vores handlingsmønstre.
Bekymringer for risikoen for at blive
smittet og for at give smitten videre, til
patienter og til særligt udsatte pårørende m.fl. Bekymringer om hjemsendte
børn, mens man selv er kritisk personale
– både i de små klasser, på ungdomsuddannelserne og erhvervs- og videreuddannelserne.
Nye krav som udfordrer vores handlinger
fx på om vi har kunnet få vores unge mennesker til at agere efter retningslinjerne?
Hvad vi selv kan tillade os? Krav om isolation fordi der havde været kontakt med
smittede patienter, isolation af alle andre
og af private grunde. Måske er man oveni
købet endt i isolation eller smitte, selv
om man har fulgt alle retningslinjer og
bare været uheldig.
De nye og omskiftelige krav og udmeldinger skubber og puffer til os, ikke
kun i vores handlinger men også i vores
tankemønstre. Og det kan både være

udfordrende og opslidende at skulle
forholde sig til.
Måske er vi enige med regeringen og måske er vi enige med oppositionen. Nogle
føler testkravet som tvang og andre igen
har ikke tænkt tanken tvang. Og i mellem
tiden har regering og opposition fundet
den store ordbog frem og gør hvad de
kan for at polarisere befolkningen.

DE NYE OG OMSKIFTELIGE KRAV OG UDMELDINGER SKUBBER OG PUFFER
TIL OS, IKKE KUN I VORES
HANDLINGER MEN OGSÅ
I VORES TANKEMØNSTRE

Radiograf Rådet forlader sig på ministeriernes retningslinjer – det er ikke et valg,
det er muligheden. Og der er da uhensigtsmæssigheder, som vi har beklager
os over og får svar på. Og måske har det
ikke ændret noget, men blot tilvejebragt
nogle forklaringer.

situation ske, at vores arbejdsmiljø bliver
påvirket i negativ retning fordi alle har
brugt uanede kræfter på at spille ind i
den nye virkelighed. En virkelighed hvor
ingen for alvor kender dagen i morgen,
men påvirkes af den usikkerhed der var til
stede allerede i går.
Og det er her vi skal passe på! For tager
vi os ikke i agt, så begynder det manglende overskud at manifestere sig og
krybe ind ad alle sprækker.
Jeg siger ikke, at der ikke er noget at
være utilfreds med og at vi ikke skal gøre
noget ved det. Men vi skal passe på ikke
at sætte den negative spiral i bevægelse.
For resultatet af en sådan bevægelse vil
være der og være svær at slippe af med,
når alt er ”normalt” igen.
For der kommer en vaccine og en dag
efter Covid-19 hvor den kendte hverdag
indfinder sig på et niveau, der giver os
det liv vi længes efter lige nu.
Jeg ønsker og håber for alle at julefreden
sænker sig med hygge og traditioner i
den udstrækning, det lader sig gøre i forhold til de restriktioner, der gælder. Og
så kan vi se frem mod et 2021 og ønske
os, at det bliver mere forudsigeligt end
det vi forlader.
Glædelig jul og godt nytår.

Når krybben er tom, bides hestene, siger
et gammelt ordsprog. Og det kan i den
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KORT NYT
NYE REPRÆSENTANTER FOR LEDERNE
Der er valgt to nye lederrepræsentanter, der overtager posterne som repræsentant og suppleant fra
henholdsvis Jakob Westergaard Poulsen og Morten Kamp Ditlev
Ledende overradiograf på
Vejle, Middelfart og Kolding
sygehus. Radiograf igennem 14 år og leder igennem
de sidste 10 år. Jeg er især
drevet af forbedringer for
patienter og medarbejdere,
herunder arbejdsmiljø – også
for ledere. Forbedringer i
røntgenregi sker ikke uden
en udvikling af radiografien
og derfor bruger jeg en del af min tid på at bane vejen
for kontinuerlig mulighed for videreuddannelse i form af
etablering af en kandidat i r adiografi.

COVID-19
VACCINE
De første vacciner ventes klar til
brug i december, oplyste sundheds- og ældreminister Magnus
Heunicke. Og alle i Danmark,
Grønland og på Færøerne vil få
tilbudt vaccinen, som bliver gratis og frivillig. Vacciner frigives
først, når de er godkendt.
Når de første vacciner er
godkendt og klar til brug
er det planen, at front
personale på sundhedsog ældreområdet sammen med ældre og folk
med kroniske sygdomme, der er i særlig
risiko for at få alvorlige forløb, hvis de
får Covid-19, bliver
de første i køen.
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Afdelingsradiograf på OUH med
ansvar for interventionsafsnittet,
radiograf gennem 25 år, leder af flere
omgange gennem de sidste 14 år.
Jeg er især optaget af forandringsprocesser i forbindelse med sammenlægninger af afdelinger og udflytninger
til nye supersygehuse, hvor kultur og
trivsel for medarbejderne står mit
hjerte nært. Idet jeg mener, høj trivsel og et godt arbejdsmiljø samskabes mellem arbejdstager og
arbejdsleder, jeg arbejder for at forbedre vores arbejdsmiljø, til
glæde for patienter og personale.

MEDARBEJDERE OG
LEDERE SÆTTER
INNOVATIONEN I GANG
Offentligt ansatte spiller en nøglerolle ni ud af ti gange, hvor der udvikles nye
idéer i den offentlige sektor til gavn for borgerne, skriver Fagbevægelsens Hoved
organisation. Det viser nye tal fra Center for Offentlig Innovation. Målingen viser
klart, at medarbejderne er en afgørende ressource, når der skal udvikles nyt.
Det er sikkert ikke ny viden for de fleste af jer, men nu er det også bevist.
Hvem eller hvad førte til, at arbejdspladses seneste innovation
blev sat i gang? (Fordeling i kategorier/procent).
Andel summer til mere en 100%, fordi det var muligt at vælge op til tre svarmuligheder.
Egen organitation

Andre aktører

Rammevilkår

Ledere på egen arbejdsplads

38

Medarbejdere på egen arbejdsplads

34

Organisationsforandringer

22

Nærmeste politiske ledelse

11

Borgere

12

Andre offentlige arbejdspladser

6

Vidensinstitutioner

6

Inspiration fra udlandet

3

Private virksomheder

3

Frivillige foreninger, fonde

4

Ny lovgivning/nationale politiske krav

18

Økonomisk pres

14

Ny teknologi

12

LEDER
REPRÆSENTANTER
HB-medlem:
Pica Ann Blackburn Andersen
Ledende Overradiograf
Røntgen og Scanning
Kolding Sygehus
E-mail:
Pica.Ann.Blackburn.Andersen@rsyd.dk
Suppleant:
Morten Vinther Nielsen
Afdelingsradiograf
Radiologisk Afdeling
Odense Universitetshospital
E-mail: Morten.Vinther.Nielsen@rsyd.dk

RADIOGRAF R
 ÅDETS 

UDSKUDT

50-ÅRS JUBILÆUM
Radiograf Rådets 50 årsjubilæumsfest udsat/
udskudt til 21. maj 2022.
Radiograf Rådets 50 års jubilæumsfest var planlagt til den 25.
september 2021, men pga. Covid-19 situation har det ikke været
muligt at få gennemført den nødvendig planlægning.
Festen skal stadig holdes på Vingstedcentret, og der bliver stadig planlagt efter at det ” blive et brag af en fest”
Håber vi ses den 21. maj 2022 på Vingsted, nærmere oplysning
følger når detaljerne er planlagt.

Ønsker om
en glædelig jul
og et godt nytår
ee
♥

Radiograf Rådet
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NYE TIDER OG
NYE ANSIGTER
Som det fremgår af de historiske artikler vi bringer som optakt til
Radiograf Rådets 50-års jubilæum, så bliver vi snart 50…. Vi kan vel
godt kalde os selv modne.
Charlotte Graungaard Falkvard, formand

Radiograffaget har udviklet sig i
retninger vi ikke forudså i den spæde
start, hvor vi også skulle kæmpe os ind
på det sundhedsprofessionelle marked,
som en helt ny profession. Der er fortalt
mange vilde historier om hvad vi har
måtte finde os i igennem årene. Men det
er slet ikke meningen at jeg skal fortabe
mig i kvoter, film/folier, mørkekamre,
dagslysfremkaldere, gennemlysning og
den slags lige nu.
Som faglig organisation har vi også
udviklet os, men ikke i samme hast som
faget. Med stor taknemmelighed til de
græsrødder, der skabte Foreningen af
Radiografer i Danmark, som siden er blevet til Radiograf Rådet, har vi nu nået en
størrelse og en kompleksitet, der i dag
kræver større professionalisme.
Vi er blevet flere, vi har fået flere specialer, mange flere modaliteter og mange
flere opgaver, både i klinikken og på uddannelserne. Som profession blander vi
os og bidrager på alle fronter på nationalt og internationalt plan, både politisk
og fagligt.
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De to nye konsulenter får lejlighed til at
præsentere sig selv i februarudgaven af
Radiografen. Begge har i øvrigt undervisningserfaring og formidlingserfaring.
Vi glæder os til at arbejde sammen med
dem og vi ved at I vil tage godt imod
dem begge.
Også forskningen er vokset og skal understøttes og prioriteres hvis vi fortsat
vil være en profession og det vil vi.
Det er tid til at tage et kvantespring.

NYE ANSIGTER I KENDTE STILLINGER
Når vi kommer ind i 2021, vil I møde nye
medarbejdere i Radiograf Rådet. Fra den
1. januar har vi ansat Homma Yusuf og
Shady Khalil som konsulenter.
Homma (der udtales Huma ligesom
Puma, som hun selv siger) er jurist med
lang sagsbehandlingserfaring fra forskellige organisationer også faglige.
Shady er radiograf og har lang TR-erfaring og han har ligeledes lang organisatorisk erfaring.

NY STILLING
Derud over har Hovedbestyrelsen sat en
proces i gang i forhold til at ansætte en
”sekretariatschef”. Anførselstegnene angiver, at der er tale om en arbejdstitel.
Formålet er i et vist omfang at adskille
det politiske fra det administrative, gøre
os mere professionelle og dermed også
skabe space til at konsulenternes primære opgave er at sagsbehandle.
Antallet af personsager er i kraftig vækst
og bliver også mere og mere komplekse
og det er en af vores væsentligste
kerneydelser. Vi er dog endnu ikke så
store at vi kan gøre helt rent i gaderne,

men tegningen bliver mere tydelig samtidig med at vi ikke lader nogen talenter
gå til spilde.
Det er afgørende for Hovedbestyrelsen
at vi finder den rette til denne nye funktion i Radiograf Rådet. Og opgaven med
at finde den rette person til stillingen
foregår i et samarbejde mellem Hovedbestyrelsen og rekrutteringsfirmaet
Genitor.
Det er også væsentligt at gøre Radiograf
Rådet så uafhængigt som muligt af personer. Det skal forstås på den måde, at
formand og næstformand er poster, der
besættes af radiografer og der er ingen
formelle krav ud over det. Det er derfor
vigtigt at kerneydelserne bliver leveret
uanset om der sidder en nyvalgt formand
eller en mangeårig næstformand. Vi kan
kalde det fremtidssikring. Det skal være
muligt at gå ind og tage over.
Det er en del af professionaliteten.

DET PROFESSIONELLE
RADIOGRAF RÅDET
Men jeg kan ikke bare tale om professionalitet. Opgaven er at Radiograf Rådet
bliver mere professionel både indadtil
og udadtil, men uden at give køb på
nærheden.
Jeg påstår, at vi primært lever af vores
nærhed, andre kalder det den flade
struktur. Men det handler om, at ingen
i organisationen er mere end et telefonopkald væk fra det enkelte medlem.
Så vi er ikke i gang med at bygge et hierarki op – det tror
vi ikke på. Den
direkte kontakt-mulighed
er et område
vi prioriterer
højt.

VI ER HVAD DU
HAR BRUG FOR
Et andet element, der rækker
ind i både professionaliteten

OPGAVEN ER AT RADIOGRAF RÅDET BLIVER MERE
PROFESSIONEL BÅDE INDADTIL OG UDADTIL, MEN
UDEN AT GIVE KØB PÅ NÆRHEDEN.

og nærheden handler også om at vi er
afhængige af dig!
Debatten omkring vores organisation
på Kongressen i 2017 bekræftede den
udfordring, vi i årevis har forsøgt at løse.
Nemlig at meget af det vi kaster os ud i,
kommer af tilfældigheder. Det kan være
noget fagligt, der dukker op hvis vi fx
mødes med radiografer i anden sammenhæng eller det kan være en mail,
der kommer fra en frustreret radiograf
over et eller andet emne.
Kendetegnende er det, at hvis ikke
tilfældighederne havde spillet ind, så
havde vi aldrig fået kendskab til problematikkerne. Nogle gode eksempler
er MR-safety og s-radiografers arbejdsvilkår. Andre gange er der tale om flere
henvendelser om samme emne.
Kongressen udstikker hvert tredje år retningslinjer for de områder vi overordnet
set skal arbejde med i kongresperioden
og de delegerede, der tegner Kongressen er selvfølgelig et
bredt udsnit af vores
medlemsskare og vi
har vores tillidsrepræsentanter langt
de fleste steder.
Men vi har brug for
input fra den enkelte
også. Både Hovedbestyrelsen, Regionsbestyrelserne, TR, AMR
og delegerede er alle
begrænsede af eget
personligt virke. Og

spektret for vores fag er blevet meget
bredt. Så hvis du tænker en tanke og slår
den hen med at det ved de godt inde i
Radiograf Rådet, så er det ikke virkeligheden. Selv inden for samme speciale
eller område er der lokale forskelle.
Så vi vil rigtig gerne høre fra dig. Hellere
én gang for meget end en gang for lidt.
Husk lige det.

OK21
Det der står for døren lige nu (altså ud
over julen) er overenskomstforhandling
erne. Når du læser dette, så har vi faktisk
udvekslet krav med arbejdsgiverne og
forhandlingerne går for alvor i gang
efter nytår. Det bliver en udfordrende
omgang kan jeg vist godt love allerede
nu. Jeg håber vi får lejlighed til at mødes
og drøfte situationen ansigt til ansigt,
når der er fremkommet et resultat, der
skal formidles og forklares.

STORE BEGIVENHEDER
På den lange bane skal jeg da lige
nævne at vi i 2024 skal været vært for
Verdenskongressen, som har fået titlen
The Human Touch. Det er en kæmpestor
opgave som forhåbentlig bliver en samlende begivenhed for alle os radiografer.
Men inden da er der selvfølgelig vores
50 års jubilæumsfest, der afholdes den
21. maj 2022 – et halvt år forsinket på
grund af den verdenskendte virus.
Og således nåede jeg tilbage til udgangspunktet efter en tur rundt i alverdens emner. Vi har fremtiden for os.
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SKAL DU ARBEJDE

JUL OG NYTÅR?
Har du styr på reglerne om søgnehelligdage, og de øvrige dage i forbindelse med
jul og nytår? Når der forekommer en søgnehelligdag (det vil sige en helligdag, der
ikke falder på en søndag), skal antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden/normperioden nedskrives med 7,4 timer for fuldtidsansatte. For
deltidsansatte foretages en forholdsmæssig nedsættelse (timetal/37).

HERUNDER KAN DU SE,
HVORDAN DAGENE FALDER I 2020.
JULEAFTENSDAG 24. DECEMBER 2020
Juleaftensdag falder i år på en torsdag. Dagen ligestilles med en
søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse. Normtimeregnskabet
nedskrives derfor svarende til ansættelsesbrøken for alle ansatte.

JULEDAG DEN 25. DECEMBER, 2. JULEDAG,
26. D
 ECEMBER 2020 OG NYTÅRSDAG DEN 1. JANUAR 2021.
Juledag og Nytårsdag falder på hverdage og er søgnehelligdage. Normtimeregnskabet skal derfor nedskrives svarende til
ansættelsesbrøken for alle.
2. juledag falder på en lørdag, og her gælder det ligeledes
normtimeregnskabet nedskrives tilsvarende ansættelsesbrøken.

NYTÅRSAFTENSDAG DEN 31. DECEMBER 2020
Nytårsaftensdag falder i år på en torsdag.
De ansatte skal så vidt muligt holde fri fra kl. 12 den
31. december.
Hvis man skal arbejde mellem kl. 12–24, får man søndagsbetaling. Normtimeregnskabet skal ikke nedskrives
(fordi den 31. december ikke ligestilles med en
søgnehelligdag), og der gives ikke erstatningsfri
for at arbejde efter klokken 12. Efter midnat er det
søgnehelligdag (se ovenfor).

Er du i tvivl? Spørg din tillidsrepræsentant eller se arbejdstidsaftalen på radiograf.dk.
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Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Radiograf Rådets
medlemmer skal bo godt.
Det gælder også dig
Radiograf Rådet ejer, sammen med en række andre faglige
organisationer, Lån & Spar. Derfor får du, som medlem, ekstra
gode vilkår hos os. Vi synes nemlig, der skal være kontante
fordele ved fællesskaber.
Du får en personlig rådgiver, som f.eks. hjælper med at
finde den bedste finansiering af din ejer- eller andelsbolig.
Vi har samarbejdet med Radiograf Rådet i en del år og kender
derfor din hverdag godt. Hver dag hjælper vi medlemmer af
Radiograf Rådet til en bedre økonomi.
Få rådgivning om din boligøkonomi i Lån & Spar. Der er tit
gevinst.

Tal boliglån
med Lån & Spar

Hør mere om dine medlemsfordele af Radiograf Rådet.
Bl.a. høj rente på lønkontoen.
Ring 3378 1987, book på
lsb.dk/frd eller skriv til
frd@lsb.dk

En beretning fra
MR-forskningscenteret Skejby
- en del af Aarhus Universitet

Den 1. januar 2020 forlod jeg for en periode Regionshospital Nordjylland Hjørring med henblik
på at blive projektradiograf på et forskningscenter på Århus Universitetshospital.
Thomas Hessellund, forskningsradiograf, AUH

Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt
om hvad man også kan lave som radiograf, når man f.eks. bliver ansat som
projektradiograf på MR-forsknings
center Skejby ved Århus Universitet,
og skifter hverdagens opgaver ud med
helt andre radiografiske teknikker og
patienterne med dyr.
Det var en spændende og helt ny verden, der skulle til at åbne sig for mig.
Det var noget helt andet end det jeg
kendte så godt og havde beskæftiget mig med i 15 år. Nu blev patienter
pludselig udskiftet med grise og rotter
og nogle frivillige forsøgspersoner. Da
jeg skulle omgås dyr, startede jeg med
at gå på dyreforsøgskursus. Således
jeg at havde den korrekte viden i forhold til det med at benytte dyr i forsknings øjemed. Det var et kursus der
varede en uge og foregik på Aarhus
Universitet. Nu befandt jeg mig plud-
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selig på skolebænken igen. Det var en
meget intensiv uge, der bød på alt fra
teori til praktiske øvelser, hvor vi skulle
operere på mus, og også aflive dem
(billede). Men det rustede mig også
godt til det jeg skulle i gang med.
MR-forskningscenteret forsker primært i hyperpolarisering af C13. Det
kan der læses mere om her: (https://
en.wikipedia.org/wiki/Hyperpolarized_carbon-13_MRI). Det er en utrolig
spændende teknik der, når den for
alvor slår igennem, efter min mening
vil kunne være med til at sende billeddiagnostikken kvantespring frem i
muligheden for billeddannelse.
Men som skrevet tidligere er det også
en helt anden verden, der åbnede sig
i kælderen på Aarhus Universitets
hospital. Fra at være vant til at sidde
og kigge på protonbilleder, var det

hele nu primært spektroskopi kurver,
og værdierne af disse. Og det helt og
aldeles uforudsigelige i, om forsøget
nu lykkedes den pågældende dag. For
der er mange ting der kan gå galt, når
man beskæftiger sig med forskning.
Men glæden ved det, når det lykkedes
og man fik et godt resultat, er omvendt også rigtig stor.
Hyperpolarisering bruges inden for
MR til at bestemme metabolismen i et
givet væv/organ. Det vil bl.a. muliggøre at bestemme om f.eks. en tumor
responderer på en kemobehandling
hurtigere end den gængse metode
i dag, hvor det er CT kontrol efter 3
mdr., da der vil kunne scannes umiddelbart inden behandling og kort tid
efter behandling. Og ud fra dette kan
det besluttes om der skal fortsættes
med den valgte behandling eller om
der skal sadles om.

Så de sidste 11 mdr. har været med til at
åbne helt nye døre for mig som radiograf. Vise en verden der som udgangspunkt ligger rigtig langt væk fra den
trygge boble vi bevæger os rundt i på
vores respektive afdelinger, med patienter i et væk. En verden der er foranderlig
og hvor ikke 2 dage er ens, selvom det
er det samme forsøg man kører. For som

skrevet tidligere, ved man aldrig helt
hvad der sker når man starter.

men en masse erfaringer rigere, som jeg
ikke ville have været foruden.

Men jeg har også måtte sande at min
daglige køretur fra Hjørring til Skejby,
der tur/retur tog 4 timer, var for meget. Så nu er jeg tilbage i de trygge
omgivelser på Regionshospital Nordjylland Hjørring. Jeg er kommet hjem,

Er du interesseret i at vide mere om hvad
de går og laver dernede i kælderen, så
er jeg sikker på de gerne vil fortælle om
det. Så ring eller skriv til dem og evt.
arranger et studie besøg. Og se lidt om
hvad fremtiden byder på inden for MR.

RADIOGRAFISK FORSKNINGSNETVÆRK
Forskningsnetværket er et aktiv for professionen som Radiograf Rådet støtter.
Charlotte Graungaard Falkvard, formand og Claus Brix, fagchef

Da de første hold radiografstuderende
startede i 2001 med en bachelor som
mål 3½ år senere fik professionen
en mulighed for et kvantespring da
dørene til videreuddannelse for alvor
åbnede sig. Vi står nu knap 17 år senere
og vi er nået meget længere og det
rykker lige nu inden for den radiografiske forskning.

i den radiografiske forskning, hvor de
arbejder sammen med andre professioner og/eller støtter andre radiografer i
forskning og udvikling. De hjælper med
at bære dansk forskning og udvikling ud
til gavn for samfundet nationalt og internationalt. Med andre ord er de med til at
profilere vores profession og høste den
anerkendelse vi alle fortjener.

Mange af vores medlemmer arbejder
efter endt uddannelse i de enkelte
specialer med den ballast som uddannelsen har givet dem, men der er også
flere der tager en videreuddannelse
som for eksempel en ph.d. og denne
gruppe er i hastig vækst i Danmark.

Vejen til en ph.d. kan være hård – der
er ingen afmærket vej at følge og der
skal skaffes økonomi til at leve samtidig
med at indsatsen i perioder er spredt
ud over de fleste af døgnets timer.

Der er i 2019 og 2020 holdt netværksarrangementer, og den 30.
november 2020 blev der tafholdt et
møde hvor en mere formel strukturering af netværket blev drøftet. Det
er essentielt at vi øger synligheden
og effekten af radiografisk forskning
nationalt og internationalt og at vi
udnytter ressourcerne i netværket når
kræfterne forenes.

På opfordring samlede Radiograf Rådet
i efteråret 2018 radiografer med ph.d.
og ph.d.-studerende med henblik på
en kortlægning af, hvordan vi i fællesskab får sat radiografisk forskning på

Radiograf Rådet støtter radiografisk
forskningsnetværk og faciliterer strukturprocessen. Vi forventer at netværkets struktur og formål er endeligt på
plads i starten af 2021.

Der er i skrivende stund ca. 15 medlemmer af Radiograf Rådet med eller
på vej mod en ph.d. De er grundpillen

verdenskortet og hvad der skal til. Det
er af afgørende betydning for vores
profession at udviklingen baserer sig
på vores egen forskning.

DECEMBER 2020 | RADIOGRAFEN | 11

- RADIOGRAF RÅDET -

Opvarmning til 50-års jubilæum.
Vi roder i arkiverne i tiden op til foreningens 50-års fødselsdag og bringe
artikler fra de første år. Dengang vi hed FRD. Denne gang kan du læse

RADIOGRAF RÅDET IGENNEM 50 ÅR:
KASSETTEN 2. ÅRGANG
Claus Brix, fagchef

Denne gang graver vi lidt i 2. årgang af Kassetten. I 1. årgang havde redaktionen slået et for stort
brød op og må nu desværre reducere bladets omkostninger. Den forkromede forside er erstattet
af et kartonomslag og læserne får en ”røffel” i lederen for ikke at indsende materiale til bladet.
Steen Schak Larsen ”ansættes” til illustrationer og i et af bladene finder vi en artikel om Xerografi.
Xerografi var ukendt begreb da jeg
startede uddannelsen ca 10 år senere,
men mon ikke at nogle radiografer i
dag kan se at der er tråde fra Xenografi
til billeddannelsen i dag. Havde der
bare været en god computer til at udnytte teknikken i 1973.
Også i 1973 var radiografer efter
tragtede i medicoindustrien der havde
store forventninger til ansøgernes intelligent og opførsel i deres stillingsopslag.
Og lige et gensyn med afgangshold
ene i 1973 fra Radiograf skolerne i
Odense og Herlev – vi ses vel til Radiograf Rådets 50 års jubilæumsfest?

XEROGRAFI
Radiograf, Eva Heimbürger, Rank Xerox A/S
Kassetten, 2. årgang, nr. 3, 1973

Navnet Xerografi dækker en ny proces, der går ud på elektronisk optagelse af røntgenbilleder
på en opladet selenplade. Systemet lader sig let forene med standard – røntgenudstyr, og det
kan i løbet af 90 sekunder fremstille papirbilleder af meget høj kvalitet.
Rank Xerox System 125 består af to
kompakte enheder, Conditioner og
Processor, som i stor udstrækning er
automatiske. De kræver kun normal
strømforsyning og kan anbringes på
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ethvert bekvemt sted, uden at der er
brug for mørkekammer. De sensibiliserede plader kan bruges igen og igen,
idet deres levetid er meget lang, og de
genoplades før hver optagelse, så der

består ikke noget problem med hensyn
til forringelse eller tilfældig påvirkning af
lys eller røntgenstråler.
Hvorledes hver af de enheder fungerer
vises i de følgende illustrationer:

CONDITIONEREN
1 Operatøren indsætter en opbevaringsboks indeholdende Xerogram plader
i Conditioneren og aktiverer pladens
opladningssekvens.
2 Pladerne passerer automatisk gennem en ovn, hvor deres selenoverflade
løsnes – (dvs. at alle tilbageblevne
ladninger fjernes) og dernæst ind i opbevaringskammer 3.
Når der er klar til optagelse, vælger
operatøren den nødvendige billed
kontrast på forsidens kontrolpanel.
Ved at indsætte en tom kassette ind i
Conditioneren på dennes forside, tages
der på en plade fra opbevaringskammeret, og denne passerer gennem område
4, hvor den elektriske ladning anbringes
på selenoverfladen. Pladen føres derpå
ind i den lystætte kassette 5, som fri
gøres, klar til optagelse.

3

RØNTGENSTRÅLEKILDE
Kassetten, som indeholder en opladet
plade, eksponeres på samme måde som
film. Røntgenstrålerne og ladningen på
den xerografiske plade påvirker hinanden, hvorved der dannes et latent elektrostatisk billede.

4

5

6

7

PROCESSOREN
1 Den eksponerede plade, stadig i kassetten, indsættes i Processoren, og
operatøren vælger på kontrolpanelet
den krævede billedtæthed samt positiv eller negativt billede.
2 Den eksponerede plade, der nu er ført
ud af kassetten, transporteres til fremkalderkammeret, hvor fint toner-pulver
”blæses” hen over pladen. Den elek-

trostatiske ladning trækker pulveret
fast til pladen, proportionalt med det
latente billede.
Pladen bringes nu i kontakt med det
plastikbelagte papir, der trækkes op
fra papirmagasinet. Når plade og papir
kommer i kontakt med hinanden, bevirker en vending af det elektrostatiske
felt, at ”pulverbilledet” forlader pladen
og klæber sig til papiret.
Papiret bevæger sig nu gennem en
”ovn”, hvor pulveret smeltes permanent
ind i plastikoverfladen, så der dannes et
fuldstændigt holdbart billede.
Det færdige Xerogram føres ud, tørt
og klar til at blive studeret med det
samme – fremstillet på kun 90 sekunder. Det tager lidt længere tid at fremstille negative billede.
Pladen føres igennem en ”rensningsstation”, hvor eventuelt resterende
tonerpulver fjernes.
Til sidst returneres pladen automatisk
til opbevaringsboksen. Når denne er
fuld, er den klar til igen at blive indsat
i Conditioneren, så hele cyklus kan påbegyndes igen.

OPERATØREN
Operatøren skal blot sikre, at udstyret er
fuldt forsynet med papir og tonerpulver
samt koncentrere sin erfaring og sine evner om at vælge den optimale indstilling
af tæthed og kontrast i forhold til den undersøgte genstand. Med systemet følger

en udtømmelig håndbog til operatørens
vejledning.
Xerografi er et nyt begreb, der allerede har bevist sin enorme værdi inden
for mammografiområdet, hvor metodens
enestående opløsningsevne kan skabe
en mere nøjagtig diagnose. Metoden har
endvidere en udstrakt anvendelighed
inden for hele røntgenområdet.
Vi vil her give et overblik over de
hidtil opnåede fordele samt medtage
kommentarer fremsat af radiologiske
forskere.

ET SAMMENLIGNENDE STUDIUM:
John N. Wolfe MD fra Hutzel Hospital i
Detroit Fremlagde på den 7. nationale
cancer-konference, der blev holdt i Los
Angeles i 1972, en afhandling, hvis resultater resumeredes som følger:
Xeroradiografi giver flere fordele sammenlignet med konventionel mammografi. Den sammenlignende undersøgelse
vi ser metodens overlegenhed mht. diagnosens nøjagtighed. Af andre åbenbare
fordele kan nævnes den lethed, hvormed
man kan reproducere teknisk tilfredsstillende billeder, og den lethed, hvormed
radiologer kan tyde billederne. Det sammenlignende studium viste, at radiologer
til aflæsning af et brystxerogram kun
brugte ca. 40% af den tid, det tog at tyde
et konventionelt filmmammogram, til trods for at de ikke var
fortrolige med xeroradiografi.
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VIGTIGHEDEN AF KANTSKARPHED:
Følgende uddrag er fra en afhandling, der blev
bragt i ”The British Journal of Radiology” og er
udarbejdet af J.W. Beag DSc, FInstP, FIEE, A.J. Stacy
BSc, MInstP, og R. Davis AIST fra Institute of Cancer
Research and Royal Marsden Hospital i London.
Uddrag:
Ved xeroradiografi optages den røntgenstrålestyrke, som en genstand lader passere, som
et ladefortætningsmønster på en halvledende
selen-plades overflade. Det anvendte apparaturs
karakteristika beskrives, og der gives begrund
else for det specielle ”kant-skarphedsmønster”,
der er resultatet af pulverfremkaldelsesmetoden.
Denne kantskarphed forøger synligheden af alle
fibrøse og vaskulære strukturer i blødt væv og
er derfor særlig velegnet til mammografi. Der
fremlægges mangfoldige eksempler på bryst
xerogrammer. I fedtrige bryster er blodkarrene
meget skarpe i konturerne. Cyster kan let skelnes fra ondartede svulster……….
Xeroradiografi af operationsprøver er nyttige
til bekræftelse af, at hele læsionen er fjernet, og
hvis der tages steroskopiske fotografier, kan det
vaskulære net i og omkring svulsten, der er bragt
frem i forgrunden, ses i tre dimensioner.

N Y T

RØNTGENSYSTEM
PRECISION i5

YDERLIGERE EKSPLORERENDE
ANVENDELSESMULIGHEDER:

Motoriseret vægstand

Arbejdet med anvendelse af xeroradiografi inden
for perifer kontrastangiografi udført på fakultetet for radiodiagnostik på University of Liverpool
samt på fakultetet for fysik på Institute of Cancer
Research og Royal Marsden Hospital resumeres
som følger:
Xeroradiografi, dvs. brugen af fotoledende
selen-plader i stedet for film som optagelsesmiddel bevirker, at man får gode arteriogrammer
og venogrammer ved brug af betydelig mindre
koncentration af kontrastmiddel end normalt,
hvilket formindsker den smerte, patienten udsættes for. Fordelene og begrænsningerne ved
denne ny metode beskrives og illustreres.
Xeroradiografi af knogler, led og bløddelsvæv
beskrives udførligt i en afhandling af John N.
Wolfe MD. De væsentligste fordele beskrives
som følger:
Man kan aflæse flere data af et enkelt xerogram end af et tilsvarende filmbillede.
Tæthedsforskelle, såsom frakturlinier eller
bløddelsforkalkninger accentueres inden for den
undersøgte struktur. Metoden tillader stor bevægelsesfrihed mht. bestrålingsfaktorer, især ved
lav mA og høj KV.

Nyt design på røntgenrøret
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Enkel og let betjening
Ergonomi og workflow i særklasse
Frigør rotation, vinkling og
x/y-planet i én knap!
Kontakt Santax Medico for at høre mere
www.santax.com

Bredskifte Allé 11
8210 Århus V

Produktionsvej 3
2600 Glostrup

Tlf: 7013 3020
www.santax.com

OK21:
KRAVUDVEKSLING
DEN 15. DECEMBER 2020
Forud for selve overenskomstforhandlingerne udveksler arbejdsgivere og organisationer overenskomstkrav – altså ønsker til ændringer og forbedringer af den eksisterende overenskomst.

Troels Jeppesen

GENERELLE FORHANDLINGER:
Forhandlingsfællesskabet har med KL og

DECEMBER

2020

RLTN aftalt, at udveksling af generelle
OK21-krav sker den 15. december 2020.
Herefter indledes forhandlingerne på de

FORHANDLINGSFÆLLESSKABET
UDVEKSLER KRAV MED ARBEJDSGIVERNE

generelle aftaler den 18. december 2020

Vi møder arbejdsgiverne første gang ved
kravudvekslingen. Det er startskuddet til selve
forhandlingerne, og der er her, at begge sider
ridser deres væsentligste krav op.

men en præsentation af kravene.
Selve forhandlingerne starter først i det
nye år og er tilrettelagt, så de forventes
afsluttet senest den 20. februar 2021 på
RLTN-området. Det er dog ingen garanti, da
datoen kan ændre sig, hvis forhandlingerne
går i hårdknude.

ORGANISATIONSSPECIFIKKE
FORHANDLINGER:
Vores organisationsspecifikke krav præsen-

JAN/FEB

2021
FORHANDLINGERNE KØRER
Over cirka to måneder mødes vi med arbejdsgiverne for at forhandle forbedringer. Det er en
proces præget af mange og lange forhandlinger, hvor begge sider arbejder målrettet for at
sikre sine vigtigste krav.

teres først den 8. januar 2021 og forhandlin-

ULTIMO
FEBRUAR

gerne ligger senere i processen i forhold til

2020

de generelle krav. Det forventes at forhandlingerne begynder den 21. februar 2020.

OVERENSKOMSTFORLIG FORVENTES
Hvis parterne bliver enige, så forventer vi, at
der ligger en aftale klar i slutningen af februar.

INDMELDELSESFRIST OK21
I forbindelse med
overenskomstfor-

MARTS

2021

handlingerne, så
er sidste frist for at
indmelde sig, for dem der ønsker hjælp
i forbindelse med udfordringer ved en
konflikt og konfliktunderstøttelse, den
31.12 2020.

DU SKAL STEMME OM
DE NYE OVERENSKOMSTER
Du var med til at fastsætte kravene, og det
er også dig, som er med til at godkende de
endelige aftaler. De aftaler, som vi når frem til
i forhandlingen, bliver derfor sendt til urafstemning hos alle aktive radiografer.

N E J JA
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N E K R O L O G
Vores kære kollega Karin Lind Jørgensen er efter en længere sygeperiode stille
sovet ind den 2-12-2020. Karin blev ansat i afdelingen i 1986 hvor hun har ydet en
stor indsats blandt andet som superbruger i ct og intervention.
Karin var altid tro mod sig selv og os andre, hun var vellidt, og hun var en
stor personlighed som vil blive savnet.

Ære være Karins minde.
En sidste hilsen fra Radiograferne på Slagelse Sygehus.

5

TING DU SKAL VIDE
OM DEN NYE FERIELOV

1

2

Året går på held og lige om lidt er det juleferie og apropos ferie.
Så får du her fem hurtige om den nye ferielov.

Med den nye model kan lønmodtagerne afholde betalt ferie
inden for samme år, som den
optjenes. Det kaldes samtidighedsferie. Ferien optjenes over
12 måneder – optjeningsåret går
fra 1. september til 31. august.

Den nye ferielov sikrer
dig ret til 25 dages ferie
om året, dvs. præcis det
samme som nu. Det svarer
til, at man optjener 2,08
feriedage om måneden –
eller 0,07 feriedag pr. dags
beskæftigelse.
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4

Mens ferien optjenes over 12
måneder, kan den afholdes over
16 måneder (1. september til 31.
december året efter – dvs. optjeningsåret plus de følgende fire
måneder). Lønmodtageren kan
kræve, at mindst fire uger placeres inden for optjeningsårets 12
måneder.

Man har ret til tre ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til
30. september – også kaldet hovedferieperioden. Arbejdsgiver kan dog
placere hovedferien uden for denne
periode, hvis man selv samtykker

3

5
Du kan holde ferie på
forskud, hvis du vil holde ferie på et tidspunkt,
hvor du ikke har nået at
optjene tilstrækkeligt
med feriedage. Du har
således mulighed for
at aftale med din arbejdsgiver, at du ’låner’
feriedage til at afholde
betalt ferie.

ANNONCEBETINGELSER OG PRISER FOR 2021
LEVERING AF MATERIALE

OPSÆTNING

Al materiale til radiografen skal leveres til
redaktion@radiograf.dk, i et højtopløseligt filformat, enten som pdf., eps., eller
jpg.

Redaktionen kan, mod et gebyr på 500 kr.,
hjælpe med opsætningen af annoncer til
både blad og web. Det vil stadig være op
til annoncøren at levere fyldestgørende
tekst –og billedmateriale, samt evt. logo.

Annoncer skal overholde bladets annonceformat og mærkes med korrekt formatbetegenelse.
Kræver det indsendte materiale yderligere
opsætning for at kunne indgå i radiografens design, vil der automatisk blive pålagt
et opsætningsgebyr på 500 kr.

DEADLINE
Deadline for indlevering af materiale til
Radiografen er den sidste hverdag i måneden før en given udgivelse.

Må en aftalt annonce udgå af produktion som følge af overskridelse af den, i
produktionsplanen angivende deadline
for den pågældende udgivelse, hæfter
annoncøren for det fulde beløb. Samme
forhold gælder også i tilfælde af, at der er
aftalt en alternativ senere deadline med
redaktionen.

BETINGELSER
Udgiver forbeholder sig ret til at afvise
annoncer, der af redaktionen vurderes til
ikke at leve op til bladets grafiske standart, være i strid med redaktionen vision
for bladet, eller ikke er endelig godkendt
af redaktionen inden deadline.

Annoncører kan frit tilbagekalde en
booket annonceplads inden deadline
for den pågældende udgivelse. Ønsker
annoncøren at tilbagekalde en booket
annonce efter deadline hæfter annoncøren for annoncens fulde beløb.

Kan en annonce forveksles med en redaktionel tekst, forbeholder redaktionen
sig ret til at forsyne annoncen med ordet
”annonce”.

BETALING
Alle priser er i DKK og oplyses eks. Moms

ANNONCEPRISER
Kommercielle

1/1 side –kant

1/1 side

1/2 side -tvær

1/2 side -høj

1/3 side

Pris eks. moms

8.806 kr.

8.806 kr.

4.403 kr.

4.403 kr.

2.935 kr.

1/1 side –kant

1/1 side

1/2 side -tvær

1/2 side -høj

1/3 side

10.000 kr.

10.000 kr.

5.000 kr.

5.000 kr.

3.333 kr.

Stilling
Pris eks. moms

Annoncepriser

Opsætning af materiale 500 kr. pris eks. moms

Stillingsannonce på hjemmesiden, alene 4.000 kr. pris eks. moms

NET ANNONCER
Alle stillingsannoncer der bringes i Radiografen kan også
bringes på Radiograf Rådets hjemmeside (en kopi af blad
annoncen). Mod et tillæg på 2.250 kr. kan der på hjemmesiden,
ved samtidig annoncering i radiografen, frit vælges blandt
stillingsannonceformaterne.

Alle stillingsannoncer ligger ca. en måned på hjemmesiden eller
til ansøgningsfristen udløber.
Hvis man kun ønsker sin stillingsannonce på hjemmesiden,
koster det en enhedspris på 5.500 kr. og der kan frit vælges
format fra radiografens stillingsannoncer.

STILLINGSANNONCER

KOMMERCIELLE ANNONCER
8.806 kr.

8.806 kr.

4.403 kr.

1/1 side til kant
Format 210x297 mm

1/1 side
Format 186,6x264,3 mm

1/2 - tværformat
Format 186 ,6x132 mm

10.000 kr.

1/1 side til kant
Format 210x297 mm

10.000 kr.

5.000 kr.

1/1 side
Format 186,6x264,3 mm

1/2 - tværformat
Format 186 ,6x132 mm

4.403 kr.

2.935 kr.

5.000 kr.

3.333 kr.

1/2 - højformat
Format 93,3x264,3 mm

1/3 side
Format 186,6x88 mm

1/2 - højformat
Format 93,3x264,3 mm

1/3 side
Format 186,6x88 mm

Radiografen
Årgang 49

UDGIVELSESÅR 2021
1 (feb)

2 (mar)

3 (maj)

4 (juni)

Deadline for indlevering til redaktionen

31/1

28/2

30/4

29/5

Husstandsomdeling fra

21/2

21/3

21/5

22/6

5 (aug)

6 (sep)

7 (okt)

8 (dec)

31/7

31/8

30/10

27/11

21/8

20/09

22/11

20/12

DECEMBER 2020 | RADIOGRAFEN | 17

CORONAVIRUS
hvad betyder det for dig
Hvordan forholder du dig, hvis du skal arbejde med Coronavirus?

?

Nu nærmer vi os årets afslutning og de fle-

Som radiograf arbejder du under de samme

DSR vedligeholder løbende siden og

ste af os har opnået en del erfaringer med

vilkår som sygeplejerskerne. Og hvis du

opdaterer den ud fra de sidst gældende

at arbejde under forhold, hvor virussen

står og har brug for en hurtig vejledning,

retningslinjer.

øver indflydelse. Men der kan stadig opstå

så anbefaler vi at du besøger DSRs side

usikkerhed på hvordan det lige er med det

med Questions & Answers (Q&A) omkring

ene eller andet.

Coronavirus.

Du finder et link på vores hjemmeside.

HVORNÅR KAN MIN
ARBEJDSGIVER KRÆVE,
AT JEG BLIVER TESTET
FOR COVID-19?
FÅ SVAR PÅ
DINE COVID-19
SPØRGSMÅL I
FH-VEJLEDNING
Vejledning er udformet som
spørgsmål og svar og har til hensigt at svare på nogen af de oftest
stillede spørgsmål om corona og
COVID-19.
Følgende er et eksempel fra
Fagbevægelsens Hovedorganisation på en Questions & Answers
(Q&A) omkring Coronavirus.
Teksten er typisk bredt beskrivende
og du skal selv fortolke din egen
situation ind i vejledningen. Men
den kan ofte lede dig på rette vej i
forhold til din konkrete situation.
Du finder FHo’s vejledning på
www.fho.dk eller vi vores
hjemmeside.
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Din arbejdsgiver kan pålægge dig at
blive testet, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder
arbejdsmiljøhensyn, eller i det væsentlige driftsmæssige hensyn, der foreligger i relation til din arbejdsplads.
Det er din arbejdsgiver, der ud fra driftsmæssige hensyn skal kunne underbygge, at der i situationen foreligger
et væsentlig hensyn til virksomhedens
drift for at pålægge testen. Pålægger
din arbejdsgiver test på baggrund af
offentlige myndigheders retningslinjer
og anbefalinger, vil kravet om test oftest
være sagligt.
Pålægger arbejdsgiver dig at blive testet, opfordrer vi til, at du kontakter din
tillidsrepræsentant.

?

Hvornår vil en test ikke være sagligt
begrundet?
Rammes en bestemt afdeling eller
produktionsenhed i virksomheden af
smitteudbrud, men er øvrige dele af virksomheden ikke ramt, vil det ikke nød-

vendigvis være
sagligt at kræve
yderligere testning af
personale uden for afdelingen. Det vil dog i sidste ende
være en konkret vurdering.

?

Skal min arbejdsgiver begrunde
årsagen til test?
Når din arbejdsgiver beslutter at pålægge dig en test, skal du have besked
om dette og om begrundelsen herfor.
Det skal ske på skrift.

?

Gælder loven både offentlige og
privat arbejdsgivere?
Loven gælder både offentlige og private arbejdsgivere.

?

Hvor meget har min arbejdsgiver
krav på at få vide?
Har du fået pålagt en test, skal du dokumentere over for arbejdsgiver, om
testresultatet er positivt eller negativt.
Din arbejdsgiver har samtidig krav på at
få vide, hvornår testen er foretaget. Du
skal dokumentere testresultatet over for
din arbejdsgiver, og udgives den ikke

elektronisk, kan resultatet videregives
ved eksempelvis tro- og loveerklæring.

?

Hvad kan min arbejdsgiver kræve,
at jeg bliver testet for?
Din arbejdsgiver kan kun kræve, at du
bliver testet for COVID-19. For arbejdsgiver er det derfor ikke muligt at kræve,
at du fx får lavet en antistoftest eller
lignende.

?

Hvor, hvornår og hvordan skal
testen foretages?
Din arbejdsgiver kan kræve, at testen
foretages hurtigst muligt. Testen skal
så vidt muligt gennemføres i din sædvanlige arbejdstid, men det kan også
ske uden for normal arbejdstid, fx hvis
formålet med test ellers vil blive forspildt, eller hvis du indgår en aftale med
din arbejdsgiver herom. Arbejdsgiver
har muligheden for at henvise dig til et
normalt testcenter men kan også kræve,
at testen foretages på arbejdspladsen.
Foretages testen på arbejdspladsen,
skal det ske i overensstemmelse med
myndighedernes regler om test. Det
vil sige, at testpersonalet skal have den
rette uddannelse, og testen skal ske på
en professionel og betryggende måde.

?

Hvad har jeg ret til af betaling, hvis
arbejdsgiver pålægger mig at blive
testet?
Arbejdsgiver skal dække alle relevante
udgifter i forbindelse med din test. Du
skal samtidig kompenseres økonomisk
for den tid, der bruges på testen. Foretages testen uden for normal arbejdstid,
skal arbejdsgiver stadig dække relevante udgifter, og du skal også
honoreres i form af sædvanlig
løn, overarbejdstillæg etc.
Har du fået foretaget en test
af egen drift, har du ikke krav på betaling fra din arbejdsgiver.
Der er forskellige former for tests –
heriblandt ”quicktests”. Er der krav
til selve testen?
Det er FH’s opfattelse, at både lønmodtager og arbejdsgiver har en interesse i,
at resultatet af testen er så præcist som
muligt. Der er dog i loven ikke krav til
selve testens validitet. Testen skal dog
udføres af en testudbyder, der er godkendt af sundhedsmyndighederne.

?

Det er dog stadig arbejdsgivers ansvar
at sikre et sundhedsmæssigt forsvarligt
arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

?

Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg
videregiver svaret på en COVID-19
test, der er foregået uden min arbejdsgivers vidende?
Har din arbejdsgiver givet pålæg om at
blive orienteret ved en positiv COVID-19
test, som du på eget initiativ har fået
foretaget, skal du orientere arbejdsgiver, såfremt testresultatet er positivt.
Pålægget gælder også fremadrettet.
Vi anbefaler dog, at du ved en positiv
test under alle omstændigheder orienterer din arbejdsgiver og følger myndighedernes anbefalinger ift. isolation mv.

?

Har jeg ret til betaling, hvis
arbejdsgiver sender mig hjem,
indtil jeg får et resultat?
Hvis du sendes hjem på arbejdsgivers
foranledning, er det FH’s opfattelse, at
du har krav på fuld løn i perioden, også
selvom du ikke har krav på løn under
sygdom.

?

Hvad hvis jeg ikke efterlever min
arbejdsgivers pålæg om test eller
om orientering ved positivt test
resultat på COVID-19?
Hvis du ikke efterlever din arbejdsgiver
pålæg om at blive testet, kan det have
ansættelsesretlige konsekvenser for dig
i form af påtale, advarsel og i alvorlige

tilfælde afskedigelse. Ønsker arbejdsgiver at sanktionere dig for manglende
efterlevelse af pålægget, er det dog et
krav, at han forinden har orienteret dig
om konsekvenserne ved ikke at efterleve et pålæg om test. Har han ikke det,
kan det ikke have ansættelsesretlige
konsekvenser for dig.
Efterspørger din arbejdsgiver et svar fra
en test, du har fået lavet af egen drift,
og er resultatet positivt, har du ligeledes pligt til at orientere ham herom.
Efterlever du ikke det, kan det ligeledes
have ansættelsesretlige konsekvenser.
Det er stadig et krav, at arbejdsgiver
forinden har orienteret om konsekvenserne ved ikke at efterleve videregivelse
af det positive testresultat. Har han ikke
det, kan det ikke have ansættelsesretlige konsekvenser for dig.

?

Hvad hvis arbejdsgiver ikke overholder reglerne for test mv.?
Pålægger arbejdsgiver dig at lade dig
teste, uden at betingelserne herfor
er oplyst, eller uden at det er sket på
en tilstrækkelig professionel måde,
kan det påhvile ham at tilkende dig en
godtgørelse.
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STU DIE

S DEN
GODT NYTÅR
2020 har virkelig været et anderledes år. Ikke kun for RSD,
men også for skolerne og fritid og alt hvad der hører til livet.
Vi i RSD’s bestyrelse håber på at se jer i 2021. Vi glæder os
til at se hvad det næste år bringer.
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!
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HELD OG
LYKKE MED
EKSAMINERNE
Kære alle
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Vi i RSDs
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Vi i RSDs bestyrelse
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ed
m
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held og lykke med eksaminerne. Vi krydser

for jer alle!

fingre for jer alle!

Advents
KONKURRENCERNE

Tak til alle der deltog
i vores advents
konkurrencer. Vi
glæder os til flere
gode konkurrence
til næste år!

– STATUS LIGE NU
Mange radiografer holder vejret lige nu omkring ECR2021, da vi ikke kender situationen
omkring Covid-19. Her er hvad vi ved lige nu.

Claus Brix, fagchef

Ifølge sidste opdatering, er der stadig
lidt håb at spore, og Radiograf Rådet
håber stadig at der bliver mulighed for
at besøge os på vores stand.
AuntMinnieEurope.com
1. December 2020:
“Don’t give up on the idea of attending
a “real” conference in the spring. That’s
the message of European Society of Radiology (ESR) President Prof. Dr. Michael
Fuchsjäger, who remains optimistic
about a face-to-face congress happening in Vienna between 3 and 7 March
2021. A mass COVID-19 testing program
is underway in the Austrian capital,
and the outcome of the testing and the
availability of vaccines look set to influence the final decision.”
“Should an onsite congress happen
in March, the safety and wellbeing
of delegates will be paramount, said
Fuchsjäger, who is professor and chair

of radiology at the Medical University
of Graz. “Your safety is the ESR’s first
priority, and we will strictly follow all
decisions and recommendations of the
Austrian authorities.”
The Austria Center is still reserved for
the congress, so should regulations
alter and/or vaccines become avail-

able, it is entirely feasible that an onsite
meeting under strict local criteria could
still take place, he added.
If ECR 2021 has to be virtual, however,
delegates can expect “a completely
new level of interactivity” for an online
event. “That means, if you cannot come
to us, we will bring ECR to you,”.

POP-UP WORLD TOUR
When you cannot come to ECR. We will bring ECR to you.  

ECR 2021 will feature a brand-new congress concept – the Pop-Up World Tour.
This unique format will see sub-events
hosted by the ESR’s closest institutional

and industry partners in a variety of locations across the world. National onsite attendance at these events will be possible
for specially invited guests and speakers.

The Pop-Up World Tour will see a unique
programme in each location, which will
be streamed live to congress attendees,
making ECR 2021 a truly global event.  
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KURSER OG KONFERENCER
På grund af Covid-19-krisen er kalenderen kun opdateret med de aflysninger og udsættelser af kurser og kongresser som vi har modtaget
fra arrangørerne, ligesom flere muligvis er ændret efter Radiografens deadline. Tjek derfor også ved arrangørens hjemmeside.

Dato

Seneste
tilmelding

Tema

Sted

Arrangør

Information
og tilmelding

Pris

17-18/11 2020 UDSAT

OPTAGET - venteliste

Ortopædisk Radiografi
- det perifere skelet

Odense

Radiograf Kurser

www.radiograf.dk

3695 kr. (5495 kr. ikke
medlemmer)

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

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

25-27/5 2021

se link

Mammografi (215238)

Aarhus

Center for kompetenceudvikling/
Region Midt

rm.plan2learn.dk

se link

8-9/6 2021

se link

Canon CT Brugermøde

Nyborg

Tromp medical

trompmedical.dk

se link

9/6 2021

9/5 2021

Årsmøde Kvalitets- og
strålebeskyttelseskoordinatorer

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

27/9-1/10. 2021

30/8 2021

mammografiscreening

København

Københavns Professionshøjskole

phmetropol.dk/kurser

kr. 7300

22-24/11 2021

se link

CT avanceret

Aarhus

Center for kompetenceudvikling/
Region Midt

rm.plan2learn.dk

se link

2021
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BØRNERADIOGRAFI
Formål:
At udvikle egen viden og kompetence i optageteknik med barnet og dets forældre og dermed opnå en optimering af billedkvaliteten.

Målgruppe:
Radiografer der arbejder med børneradiografi
Indeholder blandt andet:
•
•
•
•
•
•

teknik/kvalitetssikring/strålebeskyttelse
monitorer–kvalitet–strålebeskyttelse
anerkendende tilgang til børn på røntgen og betydningen af denne
Children Centered Care – hvordan leg bruges til gennemførelse af MR-scanning
børnethorax, det normale thorax, krav til en optimal thoraxoptagelse
The Battered Child inkl. de højspecifikke tegn på fysisk mishandling

Undervisere:
•
•
•
•
•

Palle Andersen, Medicoteknisk Rådgiver, Region Midtjylland
Nicolai Krag-Nielsen, specialist i radiologi, Fineman A/S
Jannie Bøgh Steinmeier Larsen, Pædiatrisk Udviklings- og implementeringsradiograf, AUH
Karin Kastberg Petersen, Overlæge, Røntgen og Scanning, AUH
Tine Abildgaard Poulsen, Radiograf, Kolding Sygehus

Tid og sted:
23. marts 2021 på AUH, Aarhus.
Find flere oplysninger om kurset på www.radiografkurser.dk
Kurset er arrangeret af RadiografKurser
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