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FORMANDEN HAR

ORDET
Medlemsdemokrati  
og covid-19

I starten af 2020 
havde vi troen på  

at vi bare skulle nå 
hen til sommeren, 
så blev alt normalt 

igen. Det gjorde det 
næsten også  

– for en stund. 

Ingen tvivl om, at covid-19 har påvirket 
radiografens arbejdsliv og radiografens 
privatliv. I over et år har vi ligget under 
for virussen og tilpasset os situationen i 
samfundet – på godt og på ondt.

I starten af 2020 havde vi troen på at vi 
bare skulle nå hen til sommeren, så blev 
alt normalt igen. Det gjorde det næsten 
også – for en stund. Men efteråret satte 
ind med nye restriktioner og stigende 
smittetal. Derfor valgte vi at afholde en 
del af Kongressen virtuelt. Vi behandlede 
de punkter, som skulle sikre at vi kunne 
fortsætte driften og vi udsatte debat-
punkterne i håb om, at vi i marts måned 
ville kunne tage debatterne med os alle 
fysisk til stede i samme rum i Middelfart. 
Beslutningen var, at hvis det overhovedet 
kunne lade sig gøre, så skulle den sidste 
del af Kongressen afholdes fysisk og helt 
ærligt, vi anså det for at være realistisk.

Men verden er anderledes end vi troede. 
Og selv om mange radiografer har fået 
det livgivende stik i skulderen, så er det 
helt urealistisk at tro at forsamlingsfor-
buddet lettes så meget at vi kan samle 
70 mennesker.

Så Hovedbestyrelsen har nu taget den 
beslutning, at den sidste del af Kongres-
sen bliver afholdt virtuelt. Er det en ud-
fordring for medlemsdemokratiet? Mit 
svar er: Nej, det er kun en udfordring 
hvis vi vil have det til at være en udfor-
dring og det vil vi ikke.

Vi har det bedste udgangspunkt. Vi kan 
fokusere på debatpunkterne og vedta-
gelse af lovforslag for alt andet er klaret 

i første ombæring. Der er væsentlige 
debatter, der skal tages. Sammensæt-
ning af Hovedbestyrelsen er nok den 
debat, der vil være mest følsom. Men 
der er også en debat om medlemsfor-
mer, som er væsentlig at få en beslut-
ning på plads omkring. Og så er der et 
indkommet forslag om en lovændring 
– det er sjældent at vi har indkomne 
forslag, så den debat skal naturligvis 
også tages.

de positive sider ved, at vi må afholde 
Kongressens 2. del virtuelt. Det er 
mega nemt for dig, der ikke er delege-
ret, og som aldrig før har deltaget i en 
kongres, at kigge ind og se hvad der 
sker og du slipper ovenikøbet for de 
”kedelige” punkter. Og du har faktisk 
mulighed for at give din mening til 
kende – det eneste du ikke kan er at 
stemme. Så lad det være en opfordring 
fra mig til dig: Deltag – du er hjerteligt 
velkommen.

Der er altid mulighed for at deltage 
som gæst også ved fysiske kongres-
ser, men her er adgangen bare lettere 
fordi du ikke behøver at transportere 
dig. Så udnyt muligheden og deltag 
i debatterne i det sædvanlige gode 
selskab, som radiografer jo er kendt 
for at være.

Beslutningen, der bliver truffet omkring 
Hovedbestyrelsens sammensætning, vil 
påvirke antallet af de valg, der skal ske 
på Regionsgeneralforsamlingerne, som 
skal afvikles efterfølgende.

Hold øje med hvordan din Regionsge-
neralforsamling afvikles. De afvikles 
på de datoer du kan se andet steds her 
i Radiografen, men det er endnu uvist 
om de kan afvikles fysisk eller også må 
afvikles virtuelt.

Det er dog sikkert at de bliver afholdt.
Lad os få det bedste ud af det. Hvis no-
gen kan, så er det da os.

I det år, der er gået i virussens skygge, 
har vi oparbejdet megen rutine i de 
virtuelle muligheder og jeg kan love, 
at vi nok skal forstå at udnytte mulig-
hederne, så vi får brede og grundige 
debatter, hvor alle kan give input.

Og når nu jeg har fået ja-hatten på, 
så vil jeg henlede opmærksomheden 
på at det er muligt at udnytte en af 
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MEDLEMSTJEK 
Hvornår har du sidst tjekke dine medlemsoplysninger? Er du sikker på at 
vi har din rigtige e-mailadresse eller telefonnummer?

Er du i tvivl, så anbefaler vi at du tjekker dem inden den 1. marts. Du kan 
ændre dine stamdata direkte fra hjemmesiden. Du logger ind på  
www.radiograf.dk/min-side med dit NemID og ændre dine kontakt -og 
medlemsoplys-
ninger direkte 
fra siden.

Så er du sikker 
på at få den rette 
støtte og at vi 
kan komme i 
kontakt med dig, 
fx i forbindelse 
med urafstem-
ningen.

TILLYKKE TIL DE DIMITTERENDE

 RADIOGRAFERNE 
HAR DE MEST 
 KLIMAVENLIGE 
 PENSIONER
Vidste du, at Radiograf Rådets 
pensionskasse, PKA, indtager før-
stepladsen i Verdensnaturfondens 
årlige rapport om danske pensions-
kassers fokus på klima?

Ifølge WWF er PKA den bedste 
klimainvestor blandt 
landets 16 største pensi-
onsselskaber foreningen 
kikkede på. Det går ikke 
ud over pengene i kas-
sen, men giver måske en 
god følelse i maven.

GIK DU GLIP AF?
Brev fra Magnus  Heunicke

På falderebet af januar modtog Formand 
for Radiograf Rådet, Charlotte Graun-
gaard Falkvard et brev fra Sundhedsmini-
ster Magnus Heunicke, med en dybfølt tak 
til radiograferne i forbindelse med indsat-
sen i kampen mod COVID-19.

Du kan finde nyheden, brevet og et link 
til Charlottes video på Facebook eller på 
hjemmesiden, under aktuelt.

Her kan du også få et overblik over bragte 
nyheder og artikler fra tidligere udgaver af 
Radiografen.

KORT NYT 
Meget har været anderles det sidste 
år, ikke mindst for de studerende. 
Alligevel har vi en række nyudklæk-
kede autoriserede radiografer at byde 
velkommen.

Radiografen har i mange år haft en 
god tradition i at bringe afgangsbille-
derne fra de dimitterende hold fra de 
tre skoler. Men COVID bringer dis-
ruption til selv små steder og dimissi-

onerne har ikke forløbet som de 
plejer – de har været digitale.

Derfor kan vi ikke bringe af-
gangsbillederne og det er vist en 
af de få gange i bladets historie. 
Men det skal ikke stoppe os i at 
byde de nye kolleger velkommen.

Stort tillykke til jer fra Radiograf 
Rådet.

00:04 / 01:19



FEBRUAR 2021   |   RADIOGRAFEN   |  5

SHADY KHALIL
Faglig konsulent

Jeg er Radiograf Rådets nye faglige 
konsulent. Mit navn er Shady Khalil, 
og jeg er 38 år. 

Jeg har både østeuropæiske og mel-
lemøstlige rødder, men har efterhån-
den været bosat i Danmark i over 30 år. 
Jeg har altid haft en kæmpe interesse 
for at arbejde med mennesker, hvilket i 
første omgang gjorde, at jeg havnede i 
IT-branchen, hvor jeg servicerede folk 

HOMMA YUSUF 
Juridisk konsulent

Jeg er Radiograf Rådets nye juridiske 
konsulent. Mit navn er Homma Yusuf 
og min fornemmeste opgave er at un-
derstøtte og betjene Radiograf Rådets 
medlemmer. vedr. udfordringer på det 

    NYE ANSIGTER
Radiograf Rådet har fået to nye ansatte. De har nu været i sving små to måneder. 
Her kan du møde dem igennem deres egne ord.

personalejuridiske- og ansættelses 
retslige område. 

Jeg tilstræber konstant at nå den bed-
ste løsning i mit arbejde. Det vil sige 
løsninger der er gode for Radiograf 
Rådets medlemmer og for vores Ho-
vedbestyrelse, Formandskab samt Se-
kretariat. Jeg brænder for at fastholde 
vores medlemmer i deres arbejde, og 
er det ikke muligt har jeg spidskompe-
tence på socialret, og forsøger at løse 
de sociale sager på så forsvarlig vis, at 
alle medlemmer reelt har et eksistens-
grundlag.

Med baggrund som proceskonsulent 
og underviser håber jeg meget at kunne 
bidrage til arbejdet, så det giver mest 
mulig værdi for det enkelte medlem. 
Jeg har kendskab til en bred vifte af 

juridiske fagområder og gennem min 
undervisningserfaring har jeg udviklet 
mig til en kompetent formidler, og som 
proceskonsulent har jeg stor erfaring 
med facilitering af grupper og gruppe-
processer.

Jeg brænder for at arbejde med råd-
givning, forhandling og jura og jeg 
brænder for at blive udfordret på min 
faglige viden, så hver arbejdsdag brin-
ger glæde i mit liv.

Jeg har tidligere arbejdet 10 år i fagbe-
vægelsen som juridisk forhandlings-
konsulent og 8 år på advokatkontor 
med egen klient portefølje.

Mit bedste ansættelsesretlige råd er: 
Sigt efter månen, for selvom du ram-
mer forbi, er du dog blandt stjernerne.   

ved at løse deres computerproblemer 
primært over telefonen. 

Da jeg efter et par år gerne ville have 
lidt mere personlig kontakt med men-
nesker ifm. mit arbejde, havnede jeg i 
restaurationsbranchen. Her service-
rede jeg mine medmennesker i ca. 8 år 
både som tjener og bartender, og fik til 
sidst lidt mere indflydelse som barchef, 
men det var som om, det ikke var nok. 

Jeg havde stadig lyst til at arbejde med 
mennesker, men der skulle ske noget 
nyt, noget helt andet. Kunne man mon 
kombinere teknologi, service og men-
nesker på sundhedsområdet? Det var 
lige netop dette spørgsmål, der ledte 
mig til uddannelsen på UCL i Odense, 
som blev afsluttet i sommer 2012. 

Kort herefter blev jeg ansat på Radiolo-
gisk afdeling i Svendborg som kvalitets- 
og udviklingskoordinator. En stilling 
som tog mig med bag kulissen på en ra-
diologisk afdeling, hvor jeg virkelig blev 
nysgerrig på sundhedspersonalets vilkår 

og rammer. En nysgerrighed der i 2014 
førte til en tillidsmandspost på afdelingen. 

Her voksede min fagpolitiske interesse, 
og min store nysgerrighed på området 
samt min udforskende natur sikrede mig 
både en udpegning som repræsentant 
for medarbejdere i hospitalsudvalget 
(FMU) samt i regionens hovedudvalg 
(HU), hvor jeg sad i lidt over 6 år. 

Sideløbende fik jeg opkvalificeret min 
faglige profil på SDU ifm. masterud-
dannelsen i offentlig kvalitet og ledelse 
(MPQM), hvor jeg lærte en masse om 
sundhedsjura, sundhedsøkonomi samt 
strategisk ledelse og kommunikation. 

Med ovenstående erfaringer og uddannel-
ser var det på tide at slå nogle solide rød-
der, som timingmæssigt passede perfekt 
med at Radiograf Rådet havde brug for 
nye kræfter, og skæbnen ville, at det netop 
var her, jeg skulle slå mine rødder. 

Så her er jeg – jeres alles nye faglige 
konsulent.
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WEBINARER
– er det noget for vores medlemmer?
Ingen af os ønsker kriser, men under kriserne finder vi nye veje og 
udviklingen går stærkere hvis det giver mening. 

        Claus Brix, fagchef

Vore strålebeskyttelse bygger i et vist 
omfang på data fra atomsprængnin-
ger og Tjernobyl og DR-udviklingen 
tog fart under Golfkrigen.  Covid-19 
har tvunget selv IT-novicer ud i we-
bmøder og undervisning, kurser og 
kongresser er i nogle tilfælde omlagt 
til webinarer, men hvordan tager vo-
res medlemmer imod denne lærings-
platform?

Efter aflysninger af de fleste kursusak-
tiviteter i 2020, besluttede Radiograf 
Kurser i november at afprøve web-
mediet som undervisningsplatform 
og satte radiograffagligheden som 
omdrejningspunktet i 4. korte webi-
narer. De blev afholdt hver søndag 
formiddag og lagt ind i form af en 
adventskalender på platformen Zoom, 
som er velegnet til møder med mange 
deltagere.

Vi valgte en model med registrering, 
der gav os mulighed for at styre hvem 
der deltog. Modellen kan senere udvik-
les til kurserne, der kan blive hel eller 
delvis webbaseret, afhængig af udbyt-
temålene for deltagerne.

Emnerne blev udvalgt efter så bred en 
målgruppe blandt vores medlemmer 
som muligt: Kommunikation, rets-

medicin og positionering/patologi i 
muskulo-skeletalområdet. Tidspunk-
terne for webinarerne blev diskute-
ret meget, da december i forvejen er 
en tidsmæssigt presset måned for 
mange, med konkurrerende julegave-
indkøb, julefrokoster og familie. 

Covid-19 situationen tog nok trykket 
af tømmermænd fra aflyste julefroko-
ster, men vi var alligevel overvældet 
over antallet af deltagere der lå mel-
lem 30 og 50 til hvert af webinarerne.  

Deltagerne var geografisk spredt fra 
hele landet og en lille trofast skare 

valgte at bruge alle 4. 
søndage, men vi har 
nået ca. 110 forskellige 
radiografer i perioden.

Vi havde vægtet at 
sende live webinarer 
for at give mulighed 
for dialog efter oplæg-
gene. Det lykkedes 

med så stor en succes at vi desværre 
overskred den afsatte tid betydeligt i 
starten.  

Konklusionen
Vores konklusion er, at der er en stor 
interesse blandt medlemmer til at 
deltage i faglige webinarer. De tek-
niske udfordringer lå ved enkelte 
medlemmers computere, men kunne 
løses i samarbejde med vores support.  
Efterfølgende medlems henvendelser 
gjorde os opmærksomme på, at der 
er et behov for senere at kunne hente 
webinarerne, og dette vil vi arbejde 
videre med.
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Det var svære forhandlinger, der ledte 
op til at parterne indgik en aftale med et 
forlig og en samlet økonomisk ramme 
på 6,75%. Aftalen dækker de generelle 
lønstigninger og sikrer de statsansatte 
lønstigninger på 4,42% over de næste 
tre år. 

Forhandlingerne om de såkaldte spe-
cielle krav udestår stadig, inden en 
samlet aftale er i hus. 
 
”Det er ikke et prangende forlig og 
forhandlingerne har angiveligt væ-
ret hårde. De statsansatte har nu en 
seniorordning og reallønnen er sikret, 
men jeg havde gerne set at de gene-
relle lønstigninger kunne garantere 
en løn-udvikling og det levnes der ikke 
meget plads til,” siger formand for Ra-
diograf Rådet, Charlotte Graungaard 
Falkvard.
 
Fakta om forliget
Foruden lønstigninger og en seniorord-
ning omfatter aftalen på det statslige 
område:
• Seniorbonus og en styrket seniorind-

sats.

URAFSTEMNING OK21 – ER DU KLAR?
Der ligger ikke en aftale for regionerne, men allerede nu skal du sikre dig,  
at du kan modtage en stemmeseddel.

AFTALE PÅ PLADS  
PÅ  STATENS  OMRÅDE
Sent lørdag den 6. februar nåede parterne frem til en aftale om overenskomstfornyelse for 
de næste tre år på statens område. 

• Forenkling af pension for faglærte og 
ufaglærte grupper m.fl.

• Videreførelse af Den Statslige Kom-
petencefond med særligt fokus på 
blandt andre seniorer og ufaglærte.

• Igangsættelse af et fælles initiativ om 
videreudvikling af statens nye lønsy-
stemer.

• Et styrket lokalt samarbejde.
• Medarbejderinddragelse i den grønne 

omstilling på arbejdspladserne.
• Fælles arbejdstidsaftale for undervi-

sere i staten.
 
Den udmeldte ramme på 6,75 %  
består af:
• 4,42 % generelle lønstigninger (kun 

0,02 over den skønnede prisudvikling)
• 0,63 % reguleringsordning (tallet er 

et skøn og vurderes at være lavt sat – 
det betyder at hvis det private arbejds-
marked kommer i gang igen, så kan 
tallet blive højere)

• 0,2 % andre formål (herunder de 2 
seniordage til medarbejdere på 62 og 
derover, sorgorlov)

 
Det giver 5,25 % og det er traditionelt 
det tal vi oplyser, når vi melder rammen 

ud på det regionale område. Men på 
statens område er der tradition for at 
tage reststigningen med, når rammen 
meldes ud, derfor er de sidste 1,5 % 
altså reststigning, det vil sige det, der 
forventes udmøntet i forbindelse med 
den lokale løndannelse.
 
Således ender tallet på 6,75%.
 
Staten sætter ofte rammen
Resultatet af de generelle forhandlinger 
på statens område er ofte retningsgi-
vende for forhandlingerne i kommuner 
og regioner. De forhandlinger er alle-
rede nu undervejs og du vil kunne følge 
dem på hjemmesiden.
 
 ”Nu kender vi rammen for statens 
forlig og så må vi se hvad det betyder 
for forhandlingerne på det regionale og 
kommunale område. Medlemmernes 
forventninger er høje og jeg forventer, 
at det bliver udfordrende for parterne at 
nå til enighed. Jeg tror, at de regionale 
forhandlere skal udfordres – og jeg tror 
også at de er mere begejstrede for det 
statslige forlig end vi er”, siger Charlotte 
Graungaard Falkvard. 

Urafstemningen foregår elektro-
nisk og vi sender stemmesedlerne 
ud til de e-mailadresser vi har i 
medlemssystemet. Derfor er derfor 
vigtigt, at du sikrer dig, at du har 

opdateret din kontaktmail og telefon-
nummer via hjemmesiden. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt vi har din 

korrekte e-mailadresse eller tele-
fonnummer, så log ind med NemID 
og opdater dine kontaktoplysninger 
inden den 1. marts.

NEJ JA



FEBRUAR 2021   |   RADIOGRAFEN   |  9

FORHANDLINGERNE 
PÅ DET REGIONELLE 
OMRÅDE
De regionale forhandlinger ligger 
efter de statslige forhandlinger 
og er netop nu undervejs.

I november 2020 sendte Sund-
hedskartellet de generelle krav til 
Forhandlingsfællesskabet, og de 
specielle krav omhandlende Sund-
hedskartellets grupper blev sendt 
direkte til arbejdsgiverne. Og i januar 
blev forhandlingerne skudt i gang. 

Men det er altså først nu, efter den 
statslige aftale, at parterne for alvor 
går ind i forhandlingerne for at finde 
en aftale om et forlig.

De konkrete krav kan du finde på 
hjemmesiden, hvor du også se en 
opstilling af parternes krav over for 
hinanden.

OK-ORDBOG
Bliv klogere på hvem og hvad du skal være opmærksom på,  
når forhandlingerne går i gang:

RADIOGRAF RÅDET 
I FORHANDLINGS 
 FÆLLESSKABET OG 
SUNDHEDSKARTELLET

FORHANDLINGSFÆLLESSKABET 
 består af 51 medlemsorganisationer 
og er den fælles forhandlingsorga-
nisation for Radiograf Rådet, Sund-
hedskartellet og en række andre 
fagforeninger. Tilsammen omfatter 
forhandlingsfællesskabet 564.000 an-
satte i kommuner og regioner.

SUNDHEDSKARTELLET består af 8 
sundhedsfaglige organisationer, der 
repræsenterer ca. 90.000 medlemmer 
på det danske arbejdsmarked. I Sund-
hedskartellet forhandles de krav, som 
er specifikke for Sundhedskartellets or-
ganisationer – det kalder vi de specielle 
krav. Det er f.eks. hér, der forhandles 
om løn til særlige grupper, pension, ar-
bejdstid, kompetenceudvikling mv.

RADIOGRAF RÅDET er en af de 8 orga-
nisationer i Sundhedskartellet.
Ved de specifikke forhandlinger er 
Dansk Sygeplejeråd og Radiograf 
Rådet i samme særlige gruppe og for-
handler sammen. 

FORKORTELSER OG  
 AKRONYMER I STATEN
Radiograf Rådet er sammen med 
Dansk Sygeplejeråd medlem af paraply
organisationerne CO10 og CFU, der tager sig 
af  forhandlingerne på statens område.

GENERELLE KRAV er de emner 
som forhandles i fællesskab gen-
nem Forhandlingsfællesskabet. 
Eksempelvis lønstigninger til alle, 
ferie, barsel, TR og MED. Kravene 
forhandles af formændene for de 
største organisationer, bl.a. Grete 
Christensen, formand for Sund-
hedskartellet.

LOKAL LØN er en løn der aftales 
ud over grundlønnen og en del af 
lønnen lokalt på arbejdspladsen. 
Det er oftest tillidsrepræsentan-
ten, der forhandler med ledelsen, 
og ca. 8-10 % af lønnen er i dag 
aftalt lokalt. Tidligere kaldte man 
lokal løn for ny løn.

REALLØN er værdien af dine 
penge i forhold til prisstignin-
gerne. Hvis priserne i samfundet 

stiger mere end din løn, falder 
reallønnen. Og omvendt.

REGULERINGSORDNINGEN er 
en ordningen der sikrer, at de 
private og offentlige lønninger 
følges ad.

URAFSTEMNING benyttes når 
der er indgået en ny overens-
komst. Så skal den sendes til 
urafstemning blandt medlem-
merne, der tager stilling til, om 
den er god nok og kan vedtages.

CO10: Centralorganisationen af 
2010 – CO10 – er en central for-
handlings- og paraplyorganisation 
for et stort antal faglige organi-
sationer, blandt andet Radiograf 
Rådet, Dansk Sygeplejeråd, Politi-
forbundet, Dansk Socialrådgiver-
forening og Centralforeningen for 
Stampersonel med i alt ca. 40.000 
medlemmer – alle ansat inden for 
statens område.

SKAF: Stats- og Kommunalt An-
sattes Forhandlingsfællesskab 

(SKAF) er et forhandlingsfælles-
skab for flere centralorganisati-
oner, herunder CO10 og Lærer-
nes Centralorganisation (LC).
 
CFU: Centralorganisationernes 
Fællesudvalg, CFU, er en samar-
bejdsorganisation, der løser fæl-
les problemer for statsansatte og 
forhandler de generelle aftaler 
på statens område med Finans-
ministeriet.
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BLOG
//02

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. 

Vejen dertil kan være snoet når arbejdet og livet ved siden af også skal passes. 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.

        Christina Baun, forskningsradiograf

En radiografs vej til ph.d. - Del2: 

FORDELENE VED AT 
SLUGE ET PAR KAMELER 
OG BARBERE EN GED
En blog af forskningsradiograf Christina Baun om hverdagsudfordringerne på vej mod en 
ph.d. Mit første blogindlæg havde en humoristisk tone, men nu bliver det seriøst.

Alle ved, at en ph.d. 
er hårdt arbejde, 
hvor man både må 
sluge en kamel 
eller to og indstille 

sig på at barbere en mindre flok geder. 
På min spæde vej har jeg allerede mødt 
de første kameler. Jeg havde ikke selv 
set dem komme, men nok forventet 
det i en eller anden grad. Jeg vil i dette 
afsnit dele min oplevelse af, hvordan 
man får det bedste ud af at sluge et par 
kameler samt tilfredsheden ved at have 
barberet sin første ged på fineste vis.

Som de fleste nok har på fornemmel-
sen, er en god hovedvejleder alfa og 
omega for, at ens ph.d.-forløb bliver en 
succes. Herudover er det optimalt, hvis 
man omgiver sig med et godt team af 
medvejledere, som kan bidrage med 
erfaring og viden, så niveauet højnes. 

Da jeg selv har haft en stor rolle i at 
skabe mit ph.d--projekt, har jeg også 
selv sammensat mit vejlederteam og 
således solgt min forskningsidé på 
bedste vis. Så glæden var stor, da jeg 
kom under vingerne af vores dygtigste 
prækliniske forsker i afdelingen. Jeg 
fik hurtigt suppleret med en erfaren 
og innovativ radiokemiker som med-

vejleder, han kunne hjælpe med op-
læring i de radiokemiske synteser og 
andre laboratoriefinesser. Jeg fik også 
afdelingens cellebiolog med på projek-
tet, så jeg fik sikret, at alle indledende 
in vitro forsøg og nænsom cellepleje 
blev af højeste kaliber. Sammen fik vi 
etableret et samarbejde med Enhe-
den for eksperimentel behandling 
på Onkologisk Afdeling, så vi havde 
patienterne i sigte. Nu manglede jeg 
bare en udenlandsk berømthed for at 
fuldende gruppen. 

Det receptor-specifikke PET-sporstof, 
som mit projekt omhandler, er udvik-
let af en super sej forskningsgruppe 
i Uppsala, så hvad var mere nærlig-
gende end at sende en forespørgsel 
derop. Gruppen ledes af et russisk 
ægtepar, Anna og Vladimir, som begge 
er professorer – og man er ikke i tvivl 
om deres russiske ophav, når man mø-
der dem. De har et imponerende CV 
og en arbejdsmoral og effektivitet, der 
er svær at hamle op med.  I forbindelse 
med mit arbejde ved dyrescanneren 
har vi gennem de seneste år lavet flere 
forskningsprojekter sammen, hvor 
de har fremstillet specielle nye PET 
sporstoffer, som vi har testet i dyr med 
scanninger og biodistribution. 

Professor Anna indvilligede uden tøven 
i at blive medvejleder på mit projekt, 
hun har selv to beskedne ph.d.-grader 
og mener, at med hårdt arbejde kom-
mer man langt. Anna forslog straks, at 
jeg skrev de seneste fælles data sam-
men til en publikation for at komme 
lidt i gang. Disse data omhandlede det 
specifikke sporstof, som jeg også skulle 

Min bibel, som beskriver hvordan man for-
mulerer de forskellige radiokemiske ting 
korrekt. Det går man altså meget op i……
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bruge, men i en meget nørdet radioke-
misk evaluering. Her anede jeg straks 
den første kamel ud af øjenkrogen…. 

Jeg ville virkelig gerne have Anna som 
medvejleder og havde selv været en 
del af projektet, meeen…. radiokemisk 
evaluering ligger trods alt et stykke fra 
min radiograf faglige baggrund. Jeg 
begyndte at se flere kameler dukke op 
ud af det blå. 

For det første skulle den kommende 
artikel have fokus på udvikling af de 
radiokemiske finesser ved sporstoffet 
til brug ved prostatakræft. Allerede dér 
var jeg på spanden, da jeg er fordybet i 
brystkræftområdet og ikke har nogen 
synderlig erfaring med diagnostik og 
udvikling af radioaktive tracere til  
prostatakræft. 

For det andet havde jeg aldrig (endnu) 
sat en fod i et radiokemi-laboratorie, 
og det er minimum 30 år siden, jeg 
har modtaget kemiundervisning (og 
dengang havde jeg mere travlt med at 
tænke på heste og spændende kæreste-
potentiale). 

MEN….. man kan bare ikke sige nej, vel 
– du vil jo gerne være med i klubben, 
Mulle - så naturligvis takkede jeg ja. 
Anna mente, at sådan en artikel burde 
være klar på 3 uger (fritid er stærkt 
overvurderet), her måtte jeg dog for-
klare, at jeg intet kendte til området, 
og for at kunne diskutere på et bare 
nogenlunde niveau skulle jeg bruge lidt 
tid på at læse op og desuden passe mit 
arbejde ved siden af. Så handlen blev 
lukket på 3 mdr. Og det blev 3 hårde 
måneder, hvor jeg bitterligt fortrød, 
at jeg ikke hørte mere efter i kemiti-
merne i skolen. Jeg har nu tygget på 
kamelerne i nogle måneder, og har fået 
diskuteret radiokemiske ting, jeg ikke 
anede eksisterede. 

Et radioaktivt sporstof består nemlig af 
flere delelementer; isotop (dén, vi kan 
detektere), chelator (dét, der sætter sig 
fast på sporstoffet) og linker (dét, der 
binder elementerne sammen) og til 
sidst vores sporstof (som binder sig til 
de specifikke receptorer) – crazy ik!. 

Alle elementer skal forfines og testes, 
inden man har et optimalt produkt, 
der kan udvikles til patienten. Derfor 
måtte jeg ud på de mest kringlede 
veje og diskutere graden af trans-me-
talation (når sporstoffet skilles fra 
isotopen ved nedbrydning i leveren), 
antagonister og agonister (om noget 

Et af de inspirerende kemi slides fra et on-
line møde. Jeg holdt mig bare på mute og 
forsøgte at nikke på de rigtige tidspunkter.

Opbygningen af et receptor specifikt radioaktivt sporstof.

binder uden på eller inden i cellen), 
HPLC-kromatogrammer (hvor rent 
dit sporstof er) og meget andet. 

Undervejs har jeg deltaget i virtuelle 
møder, hvor der kun fremgik pow-
erpoints af kemiske strukturer og 
andre fuldstændig uforståelige sean-
cer meget langt fra vores patienter. 
Desuden viser det sig, at det er en 
større videnskab at skrive kemiske 
betegnelser og radioaktive sporstof-
fer korrekt. 

Nu er jeg på den anden side – ka-
melerne er slugt, jeg måtte dog tage 
dem i mindre bidder og har stadig en 
lidt ulden staldsmag i munden. Ge-
den er barberet, og jeg syntes faktisk, 
den blev ret pæn. Jeg har nu et meget 
større indblik i og forståelse for det 
kæmpe arbejde, der går forud, inden 
et sporstof når til vores patienter. 
Artiklen er submittet, og nu er det 
bare at vente på reviewernes kritiske 
nedslag – så kommer der muligvis 
en kamel og en ged mere… men nu 
kender jeg vejen (og smagen). 



REGIONS-
GENERALFORSAMLINGER
Til foråret 2021 holder Radiograf Rådet generalforsamlinger i alle 5 regioner. Her kan du 
se datoer for opstilling til formand og afholdelse i de enkelte regioner.

Grundet COVID-19 er sted og form endnu usikker, men datoerne for 
de kommende regionsgeneralforsamlinger kender vi. Det samme med 
datoerne for opstilling til posterne som Regionsformand.

Sted, tid og dagsorden mangler endnu at falde på plads i de enkelte 
regioner. Coronaen gør forudsigelser og planlægning usikker. Men  
til Radiografens marts udgivelse vil der komme mere om de enkelte 
regioners generalforsamlinger, samt en udførlig dagsorden og t 
idsplan for hver enkel region.

Opstilling til regionsformand
Opstilling af kandidatur til regionsformand skal ifølge lovene være på  
Radiograf Rådets kontor senest 3 uger før generalforsamlingen. 

Såfremt du ønsker at stille op til formandsposten i din region skal du 
melde dit kandidatur på mail kontakt@radiograf.dk inden følgende 
deadlines:
• Region Sjælland                                       Onsdag den 17. marts
• Region Hovedstaden                              Torsdag den 18. marts
• Region Nordjylland                                 Mandag den 22. marts
• Region Midtjylland                                 Tirsdag den 23. marts
• Region Syddanmark                              Torsdag den 25. marts

Afholdelse af generalforsamlinger
Datoerne for generalforsamlingerne er allerede nu kendte, selvom den 
endelige dagsorden og form endnu er usikker.
• Region Sjælland                                     Onsdag d. 7. april                       
• Region Hovedstaden                             Torsdag d. 8. april
• Region Nordjylland                                Mandag d. 12. april
• Region Midtjylland                                 Tirsdag d. 13. april
• Region Syddanmark                               Torsdag den 15. april

Dagsorden
Radiograf Rådets love siger i  
§ 13 stk. 3:
Dagsorden udsendes til regionens medlem-
mer 2 uger før afholdelse og skal indeholde 
følgende punkter: 
• Valg af dirigent og referent
• Beretning
•  Fremlæggelse af regionens  

regnskab
• Indkomne forslag
• Valg af regionsformand 
•  Valg af næstformand  

/næstformænd
•  Valg af regionsbestyrelses- 

medlemmer
•  Valg af suppleanter til regions- 

bestyrelsen
• Valg af delegerede, jvf. § 15, stk. 6
• Valg af suppleanter for delegerede

• Eventuelt

Du kan læse mere om regions- 
generalforsamlingerne i Radiograf 
Rådets love under §13
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Stillingsopslag

HAR DU LYST TIL 
NYE UDFORDRINGER?

RADIOGRAF RÅDETS REGIONER 
søger interesserede radiografer til at stille op som delegerede 

og/eller regionsbestyrelsesmedlemmer samt som deltagere i regionsgeneralforsamlingerne.

På vores Regionsgeneralforsamlinger skal vi vælge de radiografer, der ønsker at tale deres 
kollegaers sag de næste tre år. Du vil få indflydelses, ikke blot på regionsbestyrelsens virke,

 men også de beslutninger der træffes i Radiograf Rådet centralt. 

Som regionsbestyrelsesmedlem og/eller delegeret, skal du have interesse i at følge  
med i Radiograf Rådets arbejde, lokalt såvel som centralt. I 2023 skal du deltage i 

Radiograf Rådets kongres.

Vi ønsker:
Radiografer med faglig og politisk interesse.

Radiografer som vil have indflydelse på Radiograf Rådets arbejde og udvikling.

Vi kan tilbyde:
Fællesskab med andre radiografer.

Inspirerende læsning om Radiograf Rådets virke.
Fri transport til kongressen og lækker fortæring.

Du kan stille op til alle poster på selve generalforsamlingen. Se hvornår din region 
afholder generalforsamling på et af de foregående opslag.

Vi glæder os til at se dig

Regionsformændene
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        Claus Brix, fagchef

        Af reservelæge Fledelius

OPVARMNING TIL 50-ÅRS JUBILÆUM

LYMFOGRAFI

- RADIOGRAF RÅDET -

Vi roder i arkiverne i tiden op til for-
eningens 50-års fødselsdag og bringe 
artikler fra de første år. Dengang vi 
hed FRD. Vi dykker vi denne gang 
ned i 3. årgang af ”Kassetten” (1973-
74) hvor bladet begyndte at kunne 
genkendes fra årgang til årgang.

Med en enkelt patient på dagspro-
grammet og med en ”god” sygehjælper 
på stuen, så kunne man næppe føle 
sig udbrændt efter en Lymfografi.  De 
første par timer gik med klargøring 
og ventetid på, at det blå farvestof 
gjorde de spinkle lymfekar synlige. De 
næste med at lægen kunne finde dem 
og den olieholdige kontrast fandt vej 
gennem patienten og så kunne man 
lige nå at tage billederne inden man 
kunne hjem.  Man kunne kede sig lidt 
på stuen hvis patienten ikke lige gad 
snakke, men så havde man jo syge-
hjælperen… 

Lymfografi er røntgenundersøgelse af 
større eller mindre dele af lymfesyste-
met ved hjælp af kontrast.

De første lymfografier blev udført af 
englænderen Kinmonth med vand-
opløseligt kontraststof, men først ved 
indførelse af olieformet kontrast- Li-
piodol ultra fluide (R)- i 1961 fik man 

den eksakte fremstilling af lymfekar og 
glandler, som er en forudsætning for 
vor nuværende anvendelse af under-
søgelsen. Indikationer for lymfografi 
er meget omfattende, idet man ved 
undersøgelsen får oplysninger om 
lymfekarrenes forløb og udseende og 
om lymfeglandlernes lejring, størrelse 
og struktur. 

Sædvanligvis foretages lymfografi 
på underekstremiteterne ved direkte 
punktur af et lymfekar, efter at dette er 
gjort synligt ved subcutan injection af 
et farvestof – Patent blue. Dette injice-
res i 1. tåinterstits og passerer efter få 
minutters forløb over i lymfekarrene, 
der ses som blågrønne striber gen-
nem huden. I KAS-Gentofte foretager 
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de henvisende afdelinger en test for 
overfølsomhed for farvestoffet forud for 
undersøgelsen, idet der kendes enkelte 
allergiske reaktioner herpå.

Selve undersøgelsen udføres ved i 
lokalanæstesi at lægge en lille incision, 
igennem hvilken et blåfarvet lymfekar 
kan isoleres og punkteres. Kontrast-
stoffer opsættes i en lodretstående 
glassprøjte med passende belastning. In-
jektionshastigheden kan direkte aflæses 
på sprøjten og må erfaringsmæssigt ikke 
overskride 1 ml/10 min. Hvis hastighe-
den øges, risikerer man, at en større del 
af kontrasten passerer uden om lym-
feglandlerne og via ductus thoracicus, 
vena anonyma og vena superior når ud i 
lungeblodkarrene. Herved øges risikoen 
for bivirkninger, uden at man opnår en 
bedre kontrastfyldning af lymfegland-
lerne. Lungekomplikationer sætter også 
en grænse for den absolutte kontrast-
mængde, som ikke bør overskrive 10 ml 
i hver underekstremitet.

Ved injektion på underekstremiteterne 
fremstilles hovedsageligt det antero-
mediale karbundt, desuden pelvine og 
retroperitoneale paraaortiske lymfekar, 
som bedst fotograferes umiddelbart før 
injektionernes afslutning.

Illustration1:
Normale lymfekar, som typisk indmun-
der i lymfeglandlernes sinus, medens 
de fraførende, lidt kraftigere kar forla-
der glandlerne i hilus.

Efter 24 timers forløb har kontrasten 
normalt forladt karrene og er for største-
delens vedkommende optaget i de regi-
onære glandler, dvs. ingvinale, pelvine 
og paraaortiske glandler. Kontrasten er 
deponeret her meget længe – op til et år- 
og kan umiddelbart røntgenkontrolleres.

Lymfografi kan også udføres på hals og 
overekstremiteter, medens det endnu 
ikke er lykkedes at fremstille viscerale 
eller thoracale lymfeglandler. Røntgen-
optagelser skal omfatte såvel karfasen 
som glandelfasen.

For karfasen: A-P-projektioner af under-
ekstremiteterne- begge på samme film.

Desuden A-P, lateral- og skråprojektio-
ner af både pelvine og paraaortiske kar 
og glandler. Skråprojektioner tages 
vinkelret på hinanden, og er meget vig-
tige, da de ønskede strukturer herved 
projiceres fri af underliggende knogler.

Hovedområder for lymfografi omfat-
ter påvisning af cancermetastaser og 
andre maligne forandringer i lymfe-
glandlerne, som lymfegranulomatosis 
maligna, også kaldet mb. Hodgkin, leu-
kæmier, reticulosarcom og flere andre. 

Illustration2:
Stor metastase visende sig ved kon-
trastdefekter i en forstørret paraaortisk 
glandel. Pt. Er en 46-årig mand med te-
stiscarcinom. Metastasens lokalisation 
i højde med v.L.II og dens udseende er 
typisk, medens der er tvivlsomme me-
tastaser i de nærliggende glandler. De 
distale glandler er normale.

Lymfekarrenes antal, kaliber og 
forløb ændres på mere eller mindre 
karakteristiske måde ved forskellige 
patologiske tilstande, et forhold, der 
dels benyttes i diagnostik af lymfe-
glandelsygdomme, dels i udredning af 
underekstremitetsødem.

Typisk lymfe-ødem med snoede lymfe-
kar og kapillærfyldning.

Til slut kan næves at lymfografi ikke 
alene har rent diagnostisk værdi, 
men også er vejledende for tera-
peuterne. Eksempelvis kan næves 
radioterapi, hvor terapeuten direkte 
kan begrænse sine strålefelter efter 
glandelmetastasernes udbredning 
og efterhånden formindske felterne i 
takt med skrumpning af glandlerne, 
hvilket særlig har betydning ved 
bestråling i nærheden af nyrerne. 
Et andet eksempel er klassifikation 
af Mb. Hodgkin, som stadieinddeles 
efter sygdomsudbredning og behand-
les herefter på ensartet måde i hele 
landet, dels med stråleterapi, dels 
med medicamina.

Illustration1

Illustration2

FEBRUAR 2021   |   RADIOGRAFEN   |  15



16   |   RADIOGRAFEN   |   FEBRUAR 2021  

Hvad er det nu, en 
radiograf er? De må 
arbejde inde hos 
Danmarks Radio. 

Eller er det dem, der sætter radioma-
ster op? Det er ikke alle, der har styr 
på det, selvom ordet har mere end 50 
år på bagen. Det er fastelavn en god 
mulighed for at gøre noget ved.

I Radiograf Rådet har vi lavet et lille 
eksperiment i forbindelse med faste-
lavn den 14. februar 2021. Med 
Face book som platform og engage-
rede medlemmer gennemførte vi en 
 happening med fokus på at udbrede 
viden om erhvervet som radiograf. 
Noget, der især er vigtigt i en tid med 
overenskomstforhandlinger.

Radiograf under masken
Radiografer landet rundt klædte sig i 
dagene op til fastelavn ud og lagde et bil-
lede op på Facebook af deres kostumer. 
Denne gang var det professionen og ikke 
personen bag, som radiografernes Face-
book-venner fik til opgave at gætte.

KAN I GÆTTE, 
HVEM VI ER?
Det er bestemt ikke alle, der er klar over, hvad en radiograf er,  

men det  benyttede vi fastelavn til at lave om på.

Som ledetråde lagde de billeder fra de-
res arbejdsdag ud i kommentarsporet, 
hvor Facebook-vennerne havde mu-
lighed for at gætte, at de inden under 
kostumet var... radiograf.

Happeningen kulminerede på faste-
lavn søndag den 14. februar, hvor 
medlemmernes professionen blev 
afsløret, og de kunne dele en artikel 
fra Radiograf Rådets hjemmeside, 
hvor Charlotte Graungaard Falkvard, 
formand i Radiograf Rådet forklarer 
happeningen.

En profession, der bliver  
glemt i sundhedsdebatten
Charlotte Graungaard Falkvard forkla-
rer, at det er vigtigt, at der også blandt 
den brede befolkning er kendskab til, 
hvad en radiograf er, og hvad han eller 
hun laver.

Uanset om folk ved, hvad en radiograf 
er og laver, får de jo de samme be-
handlinger af høj kvalitet af os ude på 
afdelingerne, men det er vigtigt for os 

radiografer, at vi også er anerkendte. 
Det gør ondt, når der gang på gang re-
fereres til læger og sygeplejersker, og 
vi aldrig bliver nævnt.

I dag er der flere, der ved, hvad en 
radiograf er, end for 20 år siden. Men 
det er ifølge Charlotte Graungaard 
Falkvard stadig vigtigt at gå politikerne 
på klingen.

De kan jo ikke nævne alle sundheds-
grupper på hvert eneste pressemøde 
eller henvise til alle kritiske funktioner 
i den generelle sundhedsdebat, men 
det er træls at være dem, der bliver 
glemt hver gang. Derfor er det vigtigt 
for os at gøre noget for at vise, hvem 
vi er.

Medlems-ide med et twist
Charlotte Graungaard Falkvard forkla-
rer, at hun gerne tog æren selv, men 
det kan hun desværre ikke.

Jeg fik en opringning fra et medlem, 
der havde fulgt med i aktiviteten på 

        Jonatan Steengaard, studentermedhjælper
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 vores Facebook-side omkring jul og 
nytår, hvor vi blandt andet havde ad-
vents-webinarer og en adventskalen-
der. “Kunne man ikke lave en faste-
lavnskampagne?”

Det er altså en medlemsgenereret 
ide, selvom vi har twistet den lidt. Det 
er lige præcis den måde, vi kan være 
konstruktive på. Jeg tror ikke på, vi 
bare kan læne os tilbage og forvente, at 
verden finder ud af, hvem vi er.

Opmærksomhed på Facebook
Mange af Radiograf Rådets medlem-
mer er på Facebook, og selvom det 
ikke er det mest hotte for vores unge 
medlemmer, har vi en god kontakt 
med en stor del af vores medlemmer 
der, forklarer Charlotte Graungaard 
Falkvard.

Vi har før skabt en sød og sjov aktivi-
tet på Facebook sammen med vores 
medlemmer, og det ville vi gerne 
genskabe og give folk et lille smil på 
læben.

Den lille happening har samtidig været 
en mulighed for radiograferne for at 
vise, hvordan en arbejdsdag kan se ud i 
billeder. Og så er billeder bedre at dele 
på Facebook, end et langt opslag er. 
Det er sjovere at se et billede af en, der 
er klædt ud, end at læse et opslag, der 
forklarer, hvorfor vi gør det.

Opbakning i en OK-tid
Alt sundhedspersonale har været pres-
set og har været det gennem længere 
tid. Og nu kommer OK21 oven i hatten, 

som også vil trække noget energi ud 
blandt vores radiografer.

Jeg tror, det her er en god optakt til 
at skabe et fællesskab, som også vil 
gavne os i forbindelse med overens-
komstforhandlingerne.

Vi vil gerne som faggruppe skille os 
ud. Vi har et godt ry, og det vil vi gerne 
gøre en indsats for at stadfæste. Det 
er det signal, vi gerne vil sende, siger 
Charlotte Graungaard Falkvard.

Det gør ondt, når der gang på 
gang refereres til læger og 
sygeplejersker, og vi aldrig 

bliver nævnt.

Sandie 
Dyreborg

Christian Gøttsch Hansen Karina Frolich
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Sundhedsstyrelsens 
opgaver på strålebeskyttelses-
området i 2019
Som led i den nye strålebeskyttelseslov er årsberetningen, offentliggjorde 
Sundhedsstyrelsen i december 2020 en årsberetning, der sammenfatter de 
vigtigste opgaver og resultater på strålebeskyttelsesområdet i 2019

        Claus Brix, fagchef

Det er et meget omfattende værk på 
knap 100 sider, hvoraf en del omfatter 
radiografernes områder og jeg vil her 
trække noget af indholdet frem som 
kunne være interessant.

Sundhedsstyrelsen er placeret under 
Sundheds- og Ældreministreriet, og 
blev i 2020 omorganiseret i 5 faglige 

enheder/centre; Planlægning, Forebyg-
gelse, Evidens,uddannelse og bered-
skab, Ældre og demens og endelig 
Strålebeskyttelse der er organiseret i 3 
faglige sektioner:  Industri, Forskning 
og Miljø (IFM), Medicinsk anvendelse 
(MED) og Persondosimetri (PSD). 
Deres opgaver er beskrevet grundigt i 
årsrapporten.

Nye love og regler
I rapporten omtales også evalueringen 
og opdateringen af det nye regelværk 
på strålebeskyttelsesområdet og man 
har her tilføjet krav til viden, færdighe-
der og kompetencer for strålebeskyt-
telseseksperter samt præcisering af, 
hvornår man skal rådføre sig med en 
strålebeskyttelsesekspert.

Omkring tilsyn af strålekilder har 
man nu ændret praksis, det betyder, at 
tilsyn gennemføres efter en gradueret 
tilgang således, at der udføres flere og 
mere omfattende tilsyn hos de virk-
somheder, der bruger strålekilder, hvor 
der er størst risiko for stråledoser og 
færre tilsyn, hvor risikoen er mindre. 
I rapporten fremgår det overordnet 
hvordan der prioriteres. 

Særlige indsatsområder
Sundhedsstyrelsen har også haft 
særlige indsatsområder i 2019 på 
strålebeskyttelsesområdet, men det 
har primært været industrielle bestrå-
lingsanlæg som er kraftige eller gene-
ratorer som involverer mange arbejds-
tagere som fx strålesterilisering – på 
det medicinske område var det særligt 
gennemførelse af systemtilsyn på de 
kardiologiske afdelinger med længere-
varende anvendelse af røntgenstråling 
til gennemlysning forbindelse med 
eksempelvis fjernelse af blodpropper 
i hjerte eller hjerne.  Dette fokus fort-
satte i 2020. Resultater ved tilsyn viste 
et behov for yderligere opbygning af 
kvalitetssystemet på de kardiologiske 
afdelinger, en proces der blev igangsat 
i forlængelse af tilsyn. 
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Ved tilsyn blev det yderligere konsta-
teret, at patientdoser indberettes til 
diverse centrale registre, men at der 
var behov for øget fokus på efterføl-
gende opfølgning. Det blev desuden 
konstateret, at de kardiologiske afde-
linger generelt havde en god kultur 
for anvendelse af værnemidler i for-
bindelse med strålebeskyttelse.

Sundhedsstyrelsens anfører under 
”vigtigste observationer ved tilsyn” 
at der ved tilsyn i 2019 typisk blev 
konstateret mindre afvigelser ift. 
kravene i strålebeskyttelseslovgivnin-
gen. Den overordnede vurdering var, 
at virksomhederne i al væsentlighed 
efterlevede kravene i strålebeskyttel-
seslovgivningen. Krav på baggrund af 
tilsyn blev derfor stillet med henblik 
på yderligere optimering af strålebe-
skyttelsen.

Utilsigtede hændelser (UTH)
UTH i det medicinske område er 
også medtaget i rapporten. Det 
samlede antal hændelser, der invol-
verede ioniserende stråling, var 541, 
hvoraf 70% (379) af hændelserne 
blev vurderet relevante for Sundheds-
styrelsen, Strålebeskyttelse. Flest 
hændelser er indberettet for strålete-
rapi, efterfulgt af røntgendiagnostik, 
nuklearmedicin og dentalrøntgen. 
Dette vurderes primært at være ud-
tryk for forskelle i indberetningskul-
tur snarere end forskelle i reelle antal 
hændelser. For alle afdelingstyper var 
den hyppigst kategoriserede årsag 
en bevidst eller ubevidst omgåelse af 
henvisninger, instrukser eller proce-

durer, efterfulgt af andre menneskelige 
fejl samt svigt af udstyr eller strømaf-
brydelser.

UTH Røntgendiagnostik 
Der er ikke set hændelser indberettet 
fra kiropraktorer, og kun få hændelser 
er indberettet af privathospitaler, men 
de UTH der omtales er bla refleksion 
over uberettigede undersøgelser, f.eks. 
henviseres mangelfulde kendskab 
til tidligere undersøgelser eller ned-
brud på mobile strålingsgeneratorer, 
CT-skannere og gennemlysningsappa-
ratur samt manglende plads på lokale 
harddiske eller netværksdrev.

UTH Stråleterapi
En stor andel af de indberettede 
hændelser ved gennemgangen blev 
vurderet irrelevante, da disse primært 
omhandlede mindre forsinkelse af 
behandlingsplaner og lignende, som er 
generende i det kliniske arbejde, men 
som ikke har strålebeskyttelsesmæs-
sig konsekvens. Enkelte hændelser 
omhandlede patientombytning ved 
lejring eller match trods omfattende 
procedurer til sikring heraf. Ved en-
kelte fremgik det, at fejl, der opstår tid-
ligt i processen (f.eks. under behand-
lings- eller dosisplanlægning), opdages 
sent til trods for omfattende tjeks og 
kontroller imellem de efterfølgende 
delprocesser. 

UTH Nuklearmedicin 
Generelt ses der relativt få hændelser 
for nuklearmedicin. I 2019 vedrørte 
hændelserne hyppigst bevidst eller 
ubevidst omgåelse af henvisninger, 

instrukser og procedurer, efterfulgt af 
hændelser under injektion og menne-
skelige fejl.

Persondosimetri
Årsrapporten afsluttes med årsstati-
stik for persondosimetri 2019, og her 
må man konstatere at radiografers 
dosisbelastning for det meste ligger  i 
den meget lave ende (1691 ud af 2119) 
modtager under 0.1 mSv/år, og 363 
mellem 0.1 og 0.5 mSv/år. Kun en radi-
ograf har modtaget over 5mSv/år (43,7 
mSv !!). Det lykkedes ikke at finde ud af 
årsagen trods stort opklaringsarbejde, 
men Sundhedsstyrelsen fastsatte på 
grundlaget en lavere dosisgrænse for 
pågældende arbejdstager de efterføl-
gende fem år.

Strålebeskyttelses 
koordinatorer (SBK)
Ifølge den nye lovgivning skal der være 
SBK tilknyttet, men i rapporten frem-
går det ikke, om det er radiografer der 
varetager funktionen.

Jeg har bedt Sundhedsstyrelsen om 
at uddybe dele af rapporten, og de har 
velvilligt forsynet mig med tabeller 
som viser at der i 2019 blev godkendt 
nye radiografer som SBK på 46 afde-
linger. Der kan være personoverlap 
på afdelingerne, så tallet er nok lidt 
lavere.

Årsberetningen ”Sundhedsstyrelsens 
opgaver på strålebeskyttelsesområdet 
i 2019” kan i sin fulde længde læses 
på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 
www.sst.da

Jeg har bedt Sundhedsstyrelsen om at uddybe 
dele af rapporten, og de har velvilligt forsynet mig 

med tabeller som viser, at der i 2019 blev godkendt 
nye radiografer som SBK på 46 afdelinger.
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Validering af diffusionsvægtet 
MR som effektmål ved axial 
spondylartrit og kronisk 
nonbakterial osteit.
Ved behandling af artritter og osteitter bruges MR påvist knoglemarvsødem ofte som 
effektmål. Måske kan diffusionsvægtet MR også bruges. Dette har været undersøgt i et 
Ph.d. studium.

Indledning
Radiologiske undersøgelser bliver brugt til at hjælpe med at diagno-
sticere og behandle patienter. Men radiologiske undersøgelser bliver 
også i høj grad brugt til at kontrollere, om behandlingen virker. Et 
eksempel kan være kontrol af et knoglebrud, hvor der tages regelmæs-
sige røntgenbilleder for at kontrollere knoglenydannelsen og dermed 
helingen af bruddet. Et andet eksempel kan være kontrol efter fjer-
nelse af uretersten, hvor der foretages CT-urografi for at kontrollere, 
at det nyreudskilte kontraststof kan passere ureter igen. I det sidste 
eksempel med ureterstenen er det radiologiske udkomme, også kal-
det effektmål (engelsk: outcome measure), om der er kontrastpassage 
gennem ureter eller ej. I eksemplet med knoglebruddet er effektmålet 
gradueret, idet der er forskellige stadier i knoglehelingen, som kan ses 
på røntgenbillederne med varierende grader af callusdannelse.

Ved nogle sygdomme kan det være ønskeligt at monitorere sygdom-
men tættere. Måske er det ikke muligt at kurere sygdommen, og det 
kan derfor være interessant at vide, om sygdommen er i ro, eller der 
er progression. Til denne vurdering er det nødvendigt at have nogle 
pålidelige effektmål. Det kan være rent metriske mål som f.eks. målin-
gen af venstre hjertekammers pumpeevne eller aortas tværsnitsmål. 
Det kan være ændringer i tumorstørrelser, som bruges i RECIST 
kriterierne [1], ændringer i antal cerebrale læsioner ved dissemineret 
sklerose [2], eller en kombination af flere forskellige mål lagt sammen 
til et resultat som i Myeloma Response Assessment and Diagnosis 
System (MY-RADS) [3], hvor et tal mellem 1 og 5 beskriver sandsyn-
ligheden for progression af sygdommen.

I de inflammatoriske artritter (reumatoid-, psoriasis- og spondylartrit) 
ses respons i knoglemarven som et ødem i knoglemarven på fedtunder-
trykte væskefølsomme sekvenser såsom fedtsaturerede T2-vægtede 
og STIR sekvenser. Knoglemarvsødem vurderet ved MR skanning af 
sakroiliakaleddene og columna er meget brugt som effektmål for in-
flammation i kliniske forsøg med patienter, som har axial spondylartrit 
[4]. For at bruge knoglemarvsødem som effektmål er det nødvendigt 
at standardisere metoden som bruges til at vurdere billederne. Flere 
forskellige grupper har gennem tiden udarbejdet scoringsmetoder, 
hvor Berlin- [5] , Aarhus- [6] CanDen- [7] metoderne har været brugt i 
kliniske forsøg, men specielt Spondyloarthritis research Consortium of 
Canada sakroiliakaled inflammations index (SPARCC-BME) [8] er vel 
valideret og har været brugt i flere randomiserede kontrollerede klini-
ske studier. SPARCC-BME metoden bygger i korthed på antal, størrelse 
og signalintensitet af knoglemarvsødemer.

OMERACT
I reumatologien bruges radiologiske undersø-
gelser ofte som effektmål i kliniske studier, og 
det er derfor nødvendigt, at disse effektmål er 
validerede. Når de er det, kan de bruges til at 
bekræfte eller afvise opstillede hypoteser i kli-
niske studier. OMERACT (Outcome Measures 
in Rheumatology) er en faglig organisation, der 
arbejder med validering af effektmål i reumato-
logien. OMERACT kalder deres retningslinjer 
for et valideringsfilter, som har tre kriterier: 
sandhed (truth), diskriminant (discrimination) 
og gennemførlighed (feasibility) [9].

Sandhed. Videnskabelige spørgsmål der knytter 
sig til dette punkt: Er effektmålet sandt, dvs. 
måler det, hvad det er intetionen at måle? Er re-
sultatet fejlfrit (un-biased) og relevant? Dermed 
indeholder dette punkt elementer af overflade-, 
indholds-, begrebs- og kriterie-validitet.

Diskriminant. Kan effektmålet skelne mellem 
to relaterede sygdomme på samme tidspunkt 
med henblik på diagnose, klassifikation eller 
prognose, f.eks mekaniske og inflammatoriske 
rygsmerter,? Kan effektmålet skelne en syg-
dom på forskellige tidspunkter med henblik 
på f.eks. vurdering af behandlingsrespons? En 
høj diskriminant validitet kræver, at måleusik-
kerheden er lav, og at effektmålet overstiger 
måleusikkerheden, således at kliniske rele-
vante ændringer i sygdommen kan fastlægges. 
Derved omfatter diskriminant-validiteten store 
dele af pålideligheden som f.eks reproducerbar-
hed i form af test-retest reproducerbarhed samt 
inter- og intra-observations  
reproducerbarhed.

Gennemførlighed. Er effektmålet realistisk at 
bruge mht tidsforbrug? (både for undersøgel-
sen men også tolkningen) Er undersøgelsen 
noget, som kun kan foretages få steder? Er det 
økonomisk overkommeligt?

        Jakob M Møller, forskningsradiograf Ph.D.
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Diffusionsvægtet MR 
som effektmål
En diffusionsvægtet sekvens er i sin simp-
leste form en T2-vægtet spin ekko sekvens 
(lang repetitionstid, TR og lang ekko tid, 
TE), hvor der er påtrykt to gradienter på 
hver side af 180 graders RF pulsen. Den 
første gradient vil få vandmolekyler til at 
defase, og den anden gradient vil få dem til 
at refase. Hvis vandmolekylet har bevæget 
sig i tiden (diffunderet) mellem de to gradi-
enter, vil det ikke kunne refase fuldstændigt, 
hvilket resulterer i et mindre signalrigt ekko 
i forhold til, hvis vandmolekylet havde ligget 
fuldstændig stille og dermed var fuldt refa-
set. Derved kan diffusionsvægtning betrag-
tes som et billede af vandmolekylers hastig-
hed i væv. Denne hastighed kan beregnes 
og kaldes diffusionskoefficienten (apparent 
diffusion coefficient – ADC).  

Da vandmolekyler ikke frit kan diffundere 
igennem cellemembraner, foregår bevæ-
gelsen mellem cellerne, kaldet det inter-
cellulære rum. Hvor der er langt mellem 
cellerne, bliver diffusionen høj, hvorimod den 
bliver hæmmet ved korte afstande mellem 
celler. Indirekte kan ADC således betragtes 
som et udtryk for cellulariteten, dvs. antal cel-
ler pr voxel, og dermed muligvis bruges som 
et effektmål for inflammation.

Til at validere ADC som effektmål med 
OMRACT filteret ved axSpa og kronisk 
non-bakteriel osteit blev ADC testet i tre 
prospektive studier. Det første studie var et 
tværsnitsstudie af sakroiliacaleddene hos 
axSpA patienter og raske kontrolpersoner, 
hvor alle blev skannet 2 gange med en uges 
mellemrum [10, 11]. Det andet studie et 52 
ugers åbent interventionsstudie af sakro-
iliakaleddene hos axSpA patienter, hvor 
patienterne blev behandlet med biologisk 
medicin og skannet ved start, uge 4, 16 og 
52 [12]. Det tredje studie var et 36 ugers 
randomiseret kontrolleret studie (RCT) af 
patienter med kronisk non-bakteriel osteit, 
som blev behandlet med enten pamidronat 
eller placebo, og fik lavet helkrops MR ved 
start samt efter 12 og 36 uger [13]. 

Sandhed
Overflade- og indholdsvaliditet
Overfladevaliditeten for ADC er ikke umid-
delbar indlysende. Hvorfor er et mål for 
cellulariteten sammenligneligt med inflam-
mation i knoglemarv? I prostatacancer stu-
dier har det vist sig at ADC korrelerer med 
Gleason scoren [14], som siger noget om 
aggressiviteten af tumoren, og i lymfomer 
korrelerer ADC med Ki-67, som er et vækst 

▲

Sagittalt reformateret diffusionsbillede (b=800) af en patient med kronisk 
non-bakteriel osteit. Multiple knoglemarvslæsioner ses som signalrige områder i 
cervial og thorakal kolumna samt manubrium og sternum.



22   |   RADIOGRAFEN   |   FEBRUAR 2021  

index [15]. På den baggrund synes 
det plausibelt, at antallet af inflamma-
toriske celler i et knoglemarvsødem 
udtrykt ved en ADC værdi er et mål for 
den totale inflammation, og dermed 
har ADC overfladevaliditet.

Knoglemarvsødemer i patienter med 
kronisk non-bakteriel osteit er ofte 
lokaliseret mange steder i kroppen, og 
selvom ikke alle disse ødemer forår-
sager smerter, betragtes de som lige 
vigtige i vurderingen af sygdommen. 
Derfor har helkrops MR i stedet for 
sædvanlig regional MR mulighed for at 
vise hele sygdomsudbredningen i en un-
dersøgelse og dermed høj indholdsva-
liditet.  Hos patienter med axSpA, hvor 
ADC måles i sakroiliakaleddene, er der 
formentligt ligeså høj indholdsvaliditet 
som for den sædvanligt brugte metode 
– SPARCC-BME, men dette skal dog 
valideres yderligere.

Begrebsvaliditet
Hvis ADC skal have begrebsvaliditet, 
skal ADC være relateret til andre inflam-
mationsmål. I tidligere tværsnitsstudier 
er der i nogle studier fundet korrelation 
med C-reaktivt protein [16, 17], mens 
det modsatte er fundet i andre [18, 19]. 
I et enkelt longitudinelt studie er der 
rapporteret statisk signifikante fald i 
C-reaktivt protein og ADC, men eventuel 
korrelation er ikke angivet [20]. I tvær-
snitsstudiet fandtes ingen korrelation 
mellem C-reaktivt protein og ADC men 
der i det longitudinelle studie fandtes en 
positiv korrelation til de tidligere ændrin-
ger (uge 0 til 4) i C-reaktivt protein og 
ADC. For at uddybe begrebsvaliditeten 
bør disse forskelligrettede resultater 
undersøges nærmere.

Kriterievaliditet
Referencestandard og samstemmende 
validitet
Den ideelle referencestandard for både 
axSpA og kronisk non-bakteriel osteit 
vil være histologi baseret inflammation 
fundet ved knoglemarvsbiopsier. Imid-
lertid er der ikke publiceret sådanne 
studier, hvorfor en anden reference-
standard må bruges. Histologisk fundet 
inflammation og gadolinium kontrast-
forstærkning ved axSpA er korrelerede 
[21], og gadolinium kontrastforstærk-
ning er korreleret til knoglemarvsødem 
[22], hvorfor knoglemarvsødem synes 
plausibel at bruge som referencestan-
dard. Både i tværsnitsstudiet og ved 

første skanning i det longitudinelle 
studie var ADC korreleret med SPAR-
CC-BME, hvilket er sammenligneligt 
med tidligere studier [18, 23], men også 
ændringerne i ADC og SPARCC-BME 
mellem de enkelte tidspunkter i det 
longitudinelle studie var korrelerede, 
hvilket resulterer i høj sammenstem-
mende validitet. I studiet af patienter 
med non-bakterielle osteitis fandtes 
ingen sammenhæng mellem ADC og 
knoglemarvsødem, og yderligere under-
søgelser er nødvendige.

Prædiktion
I det longitudinelle studie af axSpA 
patienter var det ikke muligt for ADC 
ved første skanning og ved ændringer 
i ADC mellem de følgende skannin-
ger at forudsige det kliniske udfald 
efter 52 uger. Dog skal det nævnes, at 
der ved uge 52 ikke var nogen forskel 
i ADC mellem de patienter, der kli-
nisk responderede på behandlingen, 
og dem, der ikke gjorde. Der er ikke 
andre studier, som har undersøgt den 
prædiktive værdi af ADC hos axSpA 
patient, men enkelte studier har under-
søgt den prædiktive værdi af SPAR-
CC-BME scoren. Her er der vist at en 
højere score ved start af behandlingen 
giver bedre klinisk udkomme [24, 25]. 
Den prædiktive validitet af ADC er me-
get sparsomt undersøgt, og fremtidig 
validering af dette er velkomment.

Diskriminant validitet
Test-retest reproducerbarhed
I tværsnits-studiet blev alle deltagere 
skannet to gange med en uges mel-
lemrum. Reproducerbarheden som 
udtrykt ved korrelationen mellem 
første og anden skanning (IntraClass 
Corellation Coefficient, ICC) var god 
for axSpA patienter, mens den var 
dårlig for de raske kontrolpersoner. 
Den absolutte overensstemmelse 
mellem første og anden skanning 
(Bland-Altmann plots) viste en meget 
lille systematisk bias og snævre 95% 
grænser for overensstemmelse (limits 
of agreement). Ingen andre har rap-
porteret test-retest reproducerbarhe-
den for axSpA, men da 95% grænsen 
for overensstemmelse er lavere end 
hvad andre har rapporteret af behand-
lingsinducerede ADC ændringer [18, 
22], er måleusikkerheden lavere end 
klinisk relevante ændringer, og derfor 
kan ADC opfattes som et reproducer-
bart effektmål.

Interobservations reproducerbarhed
I tværsnitsstudiet blev der målt mo-
derat reproducerbarhed (ICC = 0,71) 
hvilket var lavere, end andre har rap-
porteret [26, 27]. I studiet af non-bakte-
rielle osteitter var reproducerbarheden 
dårlig. En årsag til den dårlige repro-
ducerbarhed var sandsynligvis mang-
lende skriftlig beskrivelse af frem-
gangsmåden og manglende kalibrering 
af bedømmerne.

Intraobservations reproducerbarhed
I studiet af de non-bakterielle osteitter 
var reproducerbarheden høj (ICC = 
0.86). Ligeledes i tværsnitsstudiet var 
der høj intraobservations reproducer-
barhed (ICC > 0,85), hvilket er i overens-
stemmelse et andet studie af axSpA [18].

Følsomhed
For at ADC i praksis kan bruges som 
effektmål, kræves det, at behand-
lingsrelaterede ændringer i ADC på 
populationsniveau er større end 95% 
grænsen for overensstemmelse, som 
bestemt i tværsnitsstudiet; yderligere, 
er større end den mindste detekterbare 
ændring, som beregnet i tværsnits- og 
RCT-studiet og har stor følsomhed 
(responsiveness), som beregnet i det 
longitudinelle studie.

I studiet af de kroniske non-bakterielle 
osteitter sås en ændring i ADC, men 
den var ikke større end måleusikker-
heden, og det kan derfor ikke siges, at 
ADC ændringerne var forårsaget af be-
handlingen. I det longitudinelle studie 
fandtes ADC med ligeså høj følsomhed 
som SPARCC-BME, hvilket også har 
været vist i et tidligere studie [18].

Sammenfattende er diskriminant-vali-
diteten høj for ADC ved undersøgelser 
af axSpA patienter, mens den ikke er 
mulig at vurdere for kroniske non-bak-
terielle osteitis patienter.

Gennemførlighed
MR skanning af axSpA og kronisk 
non-bakteriel osteitis foretages rutine-
mæssigt ved udredning og opfølgning 
med T1 vægtede og STIR sekvenser. 
Den ekstra DWI sekvens varede i de to 
axSpA studier mellem 3 og 5½ minut, 
mens det i helkrops studiet tog ca 3 x 5 
minutter. Vurderingen af billederne var 
meget tidskrævende i tværsnitsstudiet, 
da sakroiliakaleddene blev gennem-
gået systematisk, mens vurderingen i 

▲
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 Nyt design på røntgenrøret
 Enkel og let betjening
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de to andre studier var læsionsbaseret 
og således væsentligt mindre tidskræ-
vende. Samlet set vurderes det at bru-
gen ADC som effektmål for inflamma-
tion i knoglemarven er gennemførligt.

Konklusion
ADC som effektmål er valideret til brug 
i kliniske studier med axSpA patien-
ter, men ikke til patienter med kro-
nisk non-bakteriel osteitis. Yderligere 
validering er ønskeligt for specielt den 
prædiktive værdi af ADC.

Implikation for radiograf praksis
Diffusionsvægtet MR skanning af in-
flammeret knoglemarv med ADC som 
effektmål er ikke klar til klinisk praksis 
idet flere spørgsmål mangler afklaring. 
Derfor er implikationen for klinisk 
radiografpraksis endnu ikke stor. 
Derimod er implikationen for radio-
grafforskning stor. I de ovenstående tre 
studier er der brugt single-shot echo-
planar diffusionssekvenser. Disse bør 
sammenlignes med specielt turbo spin 
ekko diffusionssekvenser i fremtidige 
studier for at måle sammenlignelighed 
i ADC værdier og susceptibilitetsarte-
fakter. Yderligere bør andre snitplaner 
og feltstyrker undersøges, ligesom 
prædiktion af strukturelle langtidsska-
der bør studeres.

Engelsk Dansk

Face Overflade: Måler effektmålet det som det ønskes målt? 

Content Indhold: Dækker effektmålet alle de ting som ønskes dækket?

Construct Begreb: Repræsenterer effektmålet  
den underliggende tilstand som ønskes undersøgt? 

Criterion Kriterie: hvor god er effektmålets  
korrelation til en reference standard?

Concurrent Samstemmende: hvor godt korrelerer effektmålet med en refe-
rencestandard målt samtidigt?

Predictive Prædiktiv: hvor god er effektmålet til at forudsige en reference 
standard hændelse?

Discriminant Diskrimination: Kan effektmålet måle klinisk relevante ændrin-
ger?

Engelsk Dansk

Feasibility Gennemførlighed. Er effektmålet realistisk at bruge tidsmæs-
sigt, tilgængelighedsmæssigt og økonomisk?

Test-retest repeatability Test-retest reproducerbarhed. Graden af overensstemmelse af 
effektmålet målt ved to skanninger udført med samme apparatur 
med kort tid imellem skanningerne.

Inter-rater reliability Inter-observations reproducerbarhed. Graden af overensstem-
melse af effektmålet målt af to observatører på den samme 
skanning.

Intra-rater reliability Intra-observations reproducerbarhed. Graden af overensstem-
melse af effektmålet målt af den samme observatør to gange på 
den samme skanning.

Smallest detectable change Mindste detekterbare ændring. Den mindste statistisk signifi-
kante ændring i effektmålet, der kan måles.

responsiveness Følsomhed. Hvor godt kan effektmålet vise kliniske  
relevante ændringer.

Tabel 1: Validitetsbegreber

Tabel 2: Pålidelighedsbegreber
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Stort tillykke med at være færdig. Så kom 
tiden hvor i skal ud i det virkelige liv og 

have et ”voksen-job”. 

Os fra RSD’s bestyrelse er så glade for, at 
i bliver uddannet og vi glæder os til at se 

jer på  hospitalerne. 

Så igen: STORT TILLYKKE! 

STEEN SCHAK  
STUDIEPRIS
Anders er valgt som modtager af studieprisen af sine 
medstuderende på hold RAO E-17.

Anders har igennem studietiden været en yderst hjælp-
som person, som har haft stor betydning for klassens 
trivsel, både i forhold studiet og sociale arrangementer.

Anders har altid udvist godt humør og er en rigtig god 
person at snakke med.

Stort tillykke til Anders og held og lykke med fremtiden 
som radiograf.ADVENTS

KONKURRENCEN! 
Tak til alle der deltog i adventskonkurrencen! 

Det var sjovt og hyggeligt! 
 
Der blev trukket fire vindere, som alle har fået  besked. 

Vinderne blev: 
1. ADVENT: Ida Stelzner Danielsen 
2. ADVENT: Emil Dalager Hussner
3. ADVENT: Sine Dyrhave Jakobsen
4. ADVENT: Linea Spang Hansen 

D I M I T T E N D  
– HAR DU MELDT DIG  
IND I EN A-KASSE?
Heldigvis, så bliver lang de fleste medlemmer af 
DSA som studerende. Dermed er de sikret medlem-
skab inden for 14-dags fristen når de dimitterer. Du 
kan også melde dig ind nu. Det er gratis som stude-
rende, hvis du er under 30 år. Og melder du dig ind 
senest et år før, du er færdig med din uddannelse for 
at få ret til dagpenge dagen efter din sidste eksamen.

KONKURRENCE TID
Lige om snart kommer der en konkur-
rence på RSDs Facebook side, så hold øje 
der inde: RSD – Radiograf studerende i 
Danmark 

RSD – RADIOGRAF  
STUDERENDE I  DANMARK
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Dato Seneste 
 tilmelding Tema Sted Arrangør Information 

og tilmelding Pris

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 UDSAT Børn Aarhus Radiografkurser www.radiograf.dk
kr. 1250 (kr. 1875 ikke 

medlemmer)

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

www.radiograf.dk
kr. 2250 (kr. 3375 ikke 

medlemmer)

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

medlemmer)

23/4 2021 15/3 2021 DUDS Årsmøde København DUDS www.duds.dk
gratis (medlemmer af 

DUDS prioriteres)

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

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 

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

6-10/9 2021 se link CT Aarhus
Center for kompetence-
udvikling/Region Midt

rm.plan2learn.dk se link

27/9-1/10. 2021 30/8 2021 mammografiscreening København
Københavns Professions-

højskole
phmetropol.dk/kurser kr. 7300

28-30/9 2021  
(flyttet fra maj 2021)

se link Mammografi (215238) Aarhus
Center for kompetence-
udvikling/Region Midt

rm.plan2learn.dk 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 modta-
get fra arrangørerne, ligesom flere muligvis er ændret efter Radiografens deadline. Tjek derfor også ved arrangørens hjemmeside.

NUKLEARMEDCIN  
- STRÅLEBESKYTTELSE

CT MR Nuklear Konventionel røntgen Stråleterapi Ultralyd

a
b c d e f

Som radiograf i det nuklear-
medicinske område har du 
et stort ansvar for stråle-
beskyttelsen.  Radiograf  Rådet 
er med i EFRS (European 
Federation og  Radiographers 
 Societies) hvor deres nuklear-
medicinske ekspertkomité nu 
er klar med en række nuk-
learmedicinske webinarer i 
 foråret 2021

24. februar  Radiation Risk communication for 
 paediatric NM patients

24. marts  Radiation Protection in SIRT procedures

14. april  Equine Bone Scanning: Radiation  protection 
measures

28. apri  Gallium-68 PSMA: Practical Radiation 
 Protection measures

Alle webinarer begynder kl. 20:00
Webinarerne er arrangeret I samarbejde med IAEA og EANM 
Indhold og tilmelding på : www.efrs.eu/webinars 



I Radiografen december 2020 omtalte 
vi grundlaget for at opstarte Radio-
grafisk Forskningsnetværk. Nu er 
strukturen på plads og kan i sin fulde 
form ses på Radiograf Rådets hjem-
meside, men her kan du læse lidt om 
netværket og nogle af dets formål.

Formålet med Radiografisk 
 Forskningsnetværk er blandt 
andet:
• Udbrede kendskabet til radiograf-

forskning og Ph.d. arbejdet.
• Støtte studerende og radiografer på 

vejen til Ph.d. 
• Platform til vidensbank/deling 
• Hjælp til søgning af fonde
• Post doc info om blandt andet 

 lønforhold mm.
• Rådgivende netværk.
• Støtte arbejdet med at ruste fremti-

dens radiografer til at møde virke-
ligheden.

Medlemmer i netværket er ph.d. og 
ph.d.-studerende. Præ-studerende 
kan søge om optagelse i netværket. 
Det er et krav at man er medlem af 
Radiograf Rådet.

Medlemmer af Radiografisk Forsk-
ningsnetværk vælger en Chair og en 
Vicechair der varetager rollerne for 
en 2-årig periode ad gangen.

Radiograf Rådet etablerer et årligt 
heldagsmøde for medlemmerne af 
Radiografisk Forskningsnetværk og 
indholdet sammensættes af Chair 
og Vicechair i samarbejde med 
 Radiograf Rådet.

         Claus Brix, fagchef

Her kan du få en opdatering på det nyopstartede Radiografisk Forskningsnetværk. 
 Netværket skal bl.a. understøtte og udbrede forskningen inden for det radiograffag
lige  område 

Chair og Vicechair i   
Radiografisk  Forsknings netværk 

INDKALDELSE  
AF   KANDIDATER
Er du med i Radiografisk Forsknings netværk 
så husk, at du senest den 1. marts 2021 
kan indsende dit kandidatur til Chair eller 
Vicechair i netværket hvorefter vi  etablerer 
valg. Du kan finde detaljerne på vores 
hjemme side under fag og forskning.  Du er 
også  velkommen til at kontakte Claus Brix, 
fagchef 53373806 for flere oplysninger.
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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

Ledernes repræsentant:

LEDERREPRÆSENTANT
Pica Ann Blackburn Andersen   
E: Pica.Ann.Blackburn.
     Andersen@rsyd.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 

Radiograf Rådets Kontor:

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

JURIDISK KONSULENT
Homma Yusuf
T: 27892360
E: homma@radiograf.dk

FAGLIG KONSULENT
Shady Khalil
T: 26211940
E: Shady@radiograf.dk
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