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meget mere
end knaptrykkere
sum. Bogen er også allerede ude over
Danmarks grænser, idet ’Humanisme
i Radiografi’ er blevet bekræftet som
pensum på radiografuddannelsen i
Tromsø. Første oplag er nærmest revet
væk og vi har selvfølgelig bestilt et nyt
oplag. Ambitionen er at kunne udgive
antologien som e-bog. Jeg har desuden
fået en international opfordring til at
lave en engelsk udgave af bogen.

en 20. september passerede vi en milepæl i vores professions historie: Antologien ’Humanisme i Radiografi’ blev
udgivet fra Radiografiens Forlag. Når
man er radiograf i hjertet, er det altså
svært ikke at blive rørstrømsk.
Antologien er skabt af professionen til
og for professionen. 15 forfattere har
bidraget. De tre uddannelsessteder
har alle bakket op om projektet, og udgivelsen er fremadrettet en del af pen-

Alle er enige om, at det er vigtigt
med en bog om de menneskelige
dimensioner i radiografens arbejde,
om relationen og om kommunikationen med patienten. Men hvorfor
egentlig? Det spurgte vi regionsbestyrelserne om, da vi mødtes i september.
Her er en håndfuld svar, som jeg synes
rammer plet.
”Det at arbejde med mennesker og
teknik på samme tid er en helt speciel
opgave. Etik, kommunikation og teknologi skaber radiograffaget og derfor
skal bogen findes!”
”Det er vigtigt at vi har en teoretisk
søjle for hvordan og hvorfor vi radiografer er de bedste til at forene høj-

teknologisk arbejde med patienten i
centrum. Denne bog understøtter, at
vi radiografer i fremtiden udlever radiografi på højeste niveau. For praksis
uden teori er som at gå i blinde. Denne
tid er nu ovre – af hjertet tak!”
”Vi skal vise politikere og befolkning at
vi er andet og mere end knaptrykkere.
Vi har en bred menneskeligt relateret
uddannelse, som kommer borgere og
samfund til gode… og det skal vi vise
frem.”
Bedre kan det ikke siges. Radiografer
er virtuose på teknologien. Men vi er
også humanister. Læs mere i artiklen
på side 18, hvor vi interviewer tre af
bogens forfattere.

PS: Som du måske har lagt mærke til,
har vi sprunget en udgave af Radiografen over. Til gengæld kan du glæde
dig til vores store fødselsdagsnummer,
som kommer i december og fejrer
vores profession ved at stille skarpt på
fagets fremtid.
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KORT NYT
Dansk formand bliver
europæisk præsident
Den 12. november indtager Radiograf Rådets formand CHARLOTTE
GRAUNGAARD FALKVARD posten som præsident for EFRS, den
europæiske sammenslutning af radiografforbund.
EFRS repræsenterer, fremmer og udvikler radiograffaget inden for hele
spektret af medicinsk billeddannelse, stråleterapi og nuklearmedicin på
europæisk plan.
Charlotte Graungaard Falkvard var med til at stifte EFRS, som repræsenterer 110.000 radiografer og 8.500 studerende fordelt på 37 lande.
EFRS repræsenterer 47 nationale organisationer og 67 uddannelsesinstitutioner.

KOM TIL
JUBILÆUM I MAJ

Du inviteres hermed til Radiograf Rådets 50 års jubilæumsfest i maj 2022.
Festen er en hyldest til faget, foreningen og alle jer medlemmer.
Jubilæumsfesten afholdes lørdag den 21. maj 2022,
Vingsted hotel & konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.
Arrangementet inkluderer blandt andet velkomstdrink, treretters gourmetmenu med vin, vand og øl ad libitum, samt kaffe og natmad, underholdning,
fri bar. Transport til og fra Vingsted. Læs mere på www.radiograf.dk.

KONKURRENCE:
Mit faglige forbillede

I 2021 fejrer vi Radiografiens Dag på
en helt ny måde: Med en konkurrence
som sætter fokus på vores fantastiske
faglighed.
Hvem af dine radiograf-kolleger er allermest fagligt inspirerende? Hvem har
gjort den største faglige forskel for dig?
Hvem går du til, når du skal opdateres på
den nyeste viden inden for dit felt? Hvem
forbinder mest professionelt teknologi
med de menneskelige dimensioner
Nominer din dygtige kollega ved at
sende os en indstilling med motivation
til event@radiograf.dk. Skriv hvorfor
lige din kollega skal modtage prisen. Giv
gerne konkrete eksempler på, hvordan
din kollega bruger sin faglighed. Du må
også gerne skrive et par ord om, hvilke
kompetencer der er vigtige for dig generelt. Skriv navn, stilling og ansættelsessted på den, du nominerer – og dit eget
navn samt dine kontaktoplysninger.
Indstillingerne skal være os i hænde
senest 1. november kl. 10. Præmien på
5000 kr. skal bruges på faglig
udvikling efter eget valg. Vinderen af
Mit faglige forbillede afsløres på
Radiografiens Dag 8. november.

Arbejdsmiljøforskere
samles i 2022

Efter en corona-pause i 2021 holder Arbejdsmiljøforskningsfonden igen en konference
med præsentationer af projekter og nye forskningsresultater. Konferencen afholdes den 12.
januar 2022 kl. 9-16 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Copenhagen, Amager Boulevard
70, 2300 Kbh. S. Konferencen byder på en
gennemgang af de nyeste projektresultater via plenumoplæg
og Q&A-sessioner. Desuden
er der mulighed for at høre
om igangværende projekter
på konferencens poster-udstilling. Konferencen henvender sig til myndigheder, forskere,
parter, BFA og arbejdsmiljørådgivere.
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Radiologien
på Sjælland
lægges sammen
Onsdag den 18. august indledte RR
og DSR de første drøftelser om den
fremtidige sammenlægning af radiologien i region Sjælland under SUH
(Sjællands Universitetshospital).
Der er på nuværende tidspunkt kun
tale om en organisatorisk sammenlægning. Medarbejderne fortsætter
med at arbejde som hidtil og flytter
ikke fysisk. De fortsætter også under samme afdelingsledelse.

Det er vigtigt, at medarbejderne
gemmer ansættelsesbrevet i forbindelse med de personlige lønforhandlinger, som finder sted i fremtiden.
Hvis du efter modtagelsen af ansættelsesbrevene oplever specifikke
spørgsmål fra medarbejderne, er du
meget velkommen til at kontakte os.

Arbejdsmiljøforskningsfonden har bevilliget en større
pose penge til forskning i arbejdsmiljø. Projekterne
fordeler sig således på de temaer, der fremgik af
fondens opslag:
Kemisk arbejdsmiljø: Ét projekt til 3 mio. kr.
Psykisk arbejdsmiljø: To projekter til i alt 5,7 mio. kr.
Ergonomi: Ét projekt til 3,3 mio. kr.
Arbejdsulykker: To projekter til i alt 6 mio. kr.
To projekter, som undersøger arbejdsmiljø på tværs af emner, til
i alt 6,3 mio. kr.
En arbejdsmedicinsk udredning til 0,7 mio. kr.
Fonden er placeret under Beskæftigelsesministeriet, og den daglige
sekretariatsbetjening og administration varetages af Arbejdstilsynet. Se
hvor du kan søge penge til dit projekt på amff.dk

Absalon vil starte skole i Region Sjælland
Professionshøjskolen Absalon i Næstved arbejder i disse måneder på at blive
godkendt som den fjerde uddannelsessted for radiografer i Region Sjælland.
Det støtter Radiograf Rådet. Der er et
stort og udækket behov for radiografer,
som betyder, at andre faggrupper har
måttet løse radiograffaglige opgaver.
Det giver en risiko for, at opgaverne
løses med et sundhedsfagligt ringere
niveau, end hvis det havde været muligt
at rekruttere radiografer.
Mange radiografer trækker sig til
tilbage fra arbejdsmarkedet de kommende år, og det ser derfor ikke ud

til, at manglen på radiografer vil blive
afhjulpet foreløbig.

Efter planen vil i alt 35 studerende
kunne starte på radiografuddannelsen
i Region Sjælland i 2022, mens der
samtidig skæres 30 pladser væk fra
radiografuddannelsen i København.
Radiograf Rådet mener, at en ny radiografuddannelse i Region Sjælland bør
følges op af en uddannelse i Region
Midtjylland. Antallet af radiografuddannelser bør øges markant, i stedet for at
der flyttes pladser fra en region til en
anden.
Foto: Alex Tran

Medarbejderne har dog modtaget et
nyt ansættelsesbrev, hvor de organisatorisk er blevet indplaceret under
SUH og dermed også under SUH’s
gældende forhåndsaftaler. Dette
kan have en betydning for medarbejdernes lønsammensætning, som
figurerer i ansættelsesbrevene. Om
sammensætningen af lønnen er
dette aftalt:
• Ingen ansatte vil gå ned i løn
• De beskrivende radiografer følger
den nye regionale forhåndsaftale
• Rettelserne i ansættelsesbrevene
ændrer ikke på substansen
• Da lønbeløbene i de nuværende
forhåndsaftaler er lidt forskellige,
vil visse medarbejdere opleve en
lille lønstigning
• De personligt forhandlede løntillæg bevares.

FORSKNINGSFOND
HAR UDDELT PENGE
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INTERVIEW
FORMAND CHARLOTTE GRAUNGAARD FALKVARD

VI ØNSKER
STØRRE
SELVSTÆNDIGHED

I SAMARBEJDET
MED SYGEPLEJERSKERNE
Mille Bækkel Madsen, journalist

VI SAGDE

SIDEN DET FORMELLE samarbejde mellem de to
organisationer startede i 1973, har Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådet stået last og brast i
forhandlinger og konflikter. Men i år viste afstemningerne, at de to faggrupper ønskede forskellige
veje. Og det tog formanden og hovedbestyrelsen
konsekvensen af. Faktisk kom resultatet bag på
formanden, fortæller hun i dag.
”Hverken jeg eller formanden for sygeplejerskerne havde set det komme, det vil jeg gerne
indrømme. De indledende forhandlinger og
afstemninger havde vist et andet billede. Så vi
var egentlig forberedte på, at vi hos radiograferne kunne blive tungen på vægtskålen til et
nej til det endelige forslag.”

Overraskende kovending

Da medlemmerne så tydeligt blåstemplede
aftalen med 68,2 procent jasigere, satte
det imidlertid formanden i dilemmaet
om, hvorvidt man skulle følge sygeplejerskerne ud i en strejke eller gå med muligheden for at acceptere forhandlingsresultatet.
”Jeg ved godt, at det var en kovending. Og jeg forstår også godt, at nogle blev forbavsede over det.”
Ud over at drøfte det med hovedbestyrelsen,
strøg der mange tanker gennem hovedet på den
garvede forhandler. Hvad ville det betyde for Radiograf Rådet at stå alene? Ville der overhovedet
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INTERVIEW
FORMAND CHARLOTTE GRAUNGAARD FALKVARD

“Jeg har stor sympati med
sygeplejerskerne, men det nyttede ikke en
skid at sige nej. Desværre, må jeg sige.
Det kom ikke bag på mig.”
CHARLOTTE GRAUNGAARD FALKVARD
FORMAND , RADIOGRAF RÅDET

komme noget ud af konflikten? Kunne
den blive langvarig, og hvad med den
forestående sommerferie i halen på en
lang og trættende coronakrise?”

Medlemmernes klare melding

”Vi kom frem til, at medlemmernes
stemme var så tydelig, at det ville være
forkert at ignorere. På trods af det
formelle samarbejde med sygeplejerskerne.”
Hvad tænker du om konflikten og lovindgrebet her på bagkant?
”Jeg har stor sympati med sygeplejerskerne, men det nyttede ikke en skid
at sige nej. Desværre, må jeg sige. Det
kom ikke bag på mig. Vi havde vurderet, at der ikke ville dukke en pose
guld op lige pludselig. Jeg sætter min
lid til lønkomiteen, og ellers må vi tage
kampen i 2024.”

OVER

68%
af Radiograf Rådets medlemmer
stemte ja til overenskomstaftalen
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Blandet reaktion

For nogle medlemmer af Radiograf
Rådet var det en naturlig konsekvens
af anden urafstemning at gå enegang
uden om sygeplejerskerne. Men for
andre var det nærmest et chok. Man
havde forventet en fælles vej, uanset
hvad resultatet viste.
Hvad siger du til de medlemmer, som
synes, det var et usolidarisk valg?

”Jeg vil gerne sige, at jeg også var i
tvivl. Men jeg valgte at anbefale den
løsning, som jeg – og i øvrigt også hovedbestyrelsen – troede mest på.”
For Charlotte Graungaard Falkvard er
det også et spørgsmål om, at foreningen skal have en klar profil. Radiografer er ikke sygeplejersker, og professionen må gerne stå tydeligt frem i de
fremtidige forhandlinger og politiske
kampe. Så det, der ligner et nybrud i
forhold til konflikten, er også et udtryk
for et ønske om en større autonomi
som forening.
”Vi vil gerne fokusere mere på os selv
som profession og vigtigheden af det
arbejde, vi udfører.”

Nye typer samarbejder på vej

Charlotte Graungaard Falkvard fortæller, at der gennem årene hele tiden har
været nogle strømninger om at løsrive
sig mere eller mindre fra DSR.
”I de seneste år er ønsket om selvstændighed blevet intensiveret. Så det er
faktisk et løfte, vi har givet medlemmerne allerede før OK21, at vi som
organisation drøfter samarbejdet.”
Hun peger på muligheder for at indgå
samarbejder med andre, mindre
foreninger eller gentænke kontrakten
med DSR, så den rummer mere elastik
og individuelle spor.
”Jeg vil gerne kæmpe for, at radiografer bliver værdsat og husket i de kommende forhandlinger. Samtidig er jeg
klar over, at man står stærkt med en
stor medspiller, og jeg er stor fortaler
for et stærkt og tillidsfuldt samarbejde
i fagbevægelsen og specifikt i sundhedssektoren.
Hvordan hænger det sammen, at man

både skal stå sammen og have en individuel profil?
”Ja, det er et godt spørgsmål – og svaret ligger i nuancerne. Vi skal sikre, at
radiografernes arbejde bliver forstået
og værdsat for det unikke, vi kan. Og
vi må samtidig have øjnene åbne for, at
andre faggrupper også skal tilgodeses.
Fordi vi står stærkest som en samlet
enhed over for arbejdsgiverorganisationerne.”

Vi skal stå sammen - sammen

Charlotte Graungaard Falkvard ser
frem mod resultatet af lønkomiteens
arbejde og opfordrer sine samarbejdspartnere til at stå sammen - sammen.
”Forhåbentlig kommer der flere midler
efter komiteens arbejde. Og der skal
vi huske, at alle ikke kan få alt først.
Vi må se på sundhedsvæsenet som en
helhed. Og stå sammen - sammen.”
Hvad mener du med det?
”Jeg mener, at vi er afhængige af
hinanden i sundhedsvæsenet, og alle
fagligheder har værdi. Selvom hver
profession har en individuel profil
og politiske mærkesager, så står vi
stærkest som samlet gruppe uden for
meget internt fnidder.”
Der kan være nogle benspænd i forhold til at nå det ideal.
”Vi forstår hver især vores eget fag
bedst. Men hvis man kun ser verden
gennem de briller, så kan man ikke se
andre så tydeligt. Så man kan starte med
en bevidsthed om, at man ikke ser andre
lige så tydeligt, som man ser sig selv.”

enkelte sygehuse og behandlingssteder. Her arbejder radiografer i høj
grad sammen med sygeplejersker og
andre sundhedsfaglige, og det er her,
man mærker konsekvenserne af de
økonomiske rammer.
Hvordan er arbejdsmiljøet ude på
arbejdspladserne?
”Det er klart blevet hårdere. Både for
radiografer og sygeplejersker. Når
bølgerne går højt, så hører jeg medlemmer tale om pølsefabrikken. Sundhedsvæsenet er generelt mere presset
end tidligere. I nogle tidligere undersøgelser kom det frem, at mange sygeplejersker følte sig stressede, mens
radiograferne var pressede. Så mange
drømmer om, at der bliver mere plads
til det faglige i hverdagen og til at yde
en god service over for borgerne.”

“Jeg ved godt, at det var en kovending.
Og jeg forstår også godt, at nogle blev
forbavsede over det.”
CHARLOTTE GRAUNGAARD FALKVARD
FORMAND , RADIOGRAF RÅDET

Hverdagen på arbejdspladserne

En ting er overenskomstforhandlinger.
Noget andet er hverdagen ude på de
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VOXPOP
TRE RADIOGRAFER

’Ingen samarbejder ’Vi tog den
er perfekte’
nemme udvej’
MIRKO ZELIC
Radiograf og TR
på Svendborg Sygehus
Radiograf i syv år

MARIA GYLDENKRONE
Interventionsradiograf og TR på
Radiologisk afdeling på Odense
Universitetshospital

’Det kan være lidt
bøvlet regionalt’
LISBETH ROED
Overradiograf, Regionshospitalet
Randers
Radiograf i 23 år

Radiograf i 12 år

Hvad synes du om Radiograf Rådets
samarbejde med DSR?
”Jeg oplever, at det er et gensidigt,
stærkt samarbejde, der gavner begge
områder. Selvfølgelig er ingen samarbejder helt perfekte, man har sine
op- og nedture, men generelt er det et
gunstigt forhold for begge, vil jeg sige.”
Hvad tænker du om, at radiograferne
ikke gik i konflikt?
”Man kunne se, at vi havde forskellige
vurderinger af situationen. Jeg kan
godt forstå, at vi gik fælles først og
siden hver for sig. Radiograferne var
utilfredse med, at vi ikke fik samme
vilkår som sygeplejerskerne i form
at fireårs-anciennitetstillæg. Men det
fik vi ændret under forhandlingerne.
Derudover vurderede vi, at vi ikke ville
få mere ud af en konflikt. Sygeplejerskerne har været ramt af et meget
hårdt arbejdspres i mange år, og nu
følte de, at nok var nok.”
Hvorfor gav det mening at vælge to
forskellige veje?
”Jeg kan godt forstå sygeplejerskernes
protest, og vi vil gerne være solidariske.
Men urafstemningen var så tydelig i to
retninger; sygeplejerskerne imod resultatet og radiograferne for med et stort flertal. Så det mest demokratiske var at lytte
til medlemmernes stemme, synes jeg.”
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Hvordan oplever du Radiograf
Rådets samarbejde med DSR?
”Hos os har vi et fantastisk samarbejde med sygeplejerskerne og deres
organisation. Jeg oplever altid, at de
husker radiograferne og gerne vil os,
og det er alfa og omega. Vi er fuldstændig på niveau. Så her i Syddanmark
har vi et supergodt fagpolitisk samarbejde.”
Hvad synes du om resultatet af overenskomstforhandlingerne?
”Jeg var målløs, og jeg skammede
mig over, at vi tog den nemme udvej.
Jeg havde forberedt mig på en fælles
kamp, så jeg følte, vi kastede sygeplejersen under bussen og skred.”
Hvem ser du som Radiograf Rådets
bedste samarbejdspartnere fremover?
”Jeg synes ikke, at man skal lukke
nogle døre. Vi har stadig meget til
fælles med DSR. Omvendt kan vi jo
godt kigge ud og øjne nye muligheder,
f.eks. i et bredere samarbejde med
DBIO, som vi lokalt arbejder en del
sammen med.”

Hvordan oplever du Radiograf
Rådets samarbejde med DSR?
”Overordnet synes jeg, det er godt – vi
er jo afhængige af dem, fordi de har
forhandlingsretten for vores område.
Og mange steder er vi nået igennem
med gode resultater sammen, som jo
også afspejler en god relation mellem
foreningerne og de mennesker, der
forhandler. Så på landsplan fint, men
nogle gange kan det være lidt bøvlet
ude regionalt.”
Hvad mener du med det?
”Jeg er f.eks. overradiograf i en afdeling, hvor der både er ansat radiografer
og sygeplejersker. Og vi har da oplevet,
at DSR har spændt ben i de lokale
forhandlinger. Så bliver det lidt tungt
og præget af mistillid frem for godt
samarbejde.”
Hvem ser du som Radiograf Rådets
bedste samarbejdspartnere fremover?
”Jeg tænker godt, man kan evaluere
samarbejdsaftalen med DSR og se på,
om der er andre konstellationer, der
giver mere mening. Det kunne f.eks.
være en aftale med flere mindre foreninger. Det vigtigste er dog, at hverdagen på arbejdspladsen fungerer, og at
samarbejdet giver mening lokalt.”

Tryghed hele livet
PKA er til for dig – både mens du arbejder og i dit seniorliv.

Du er sikret en stabil pension hver måned så længe, du lever.
Bliver du syg eller går bort inden folkepensionsalderen, har du en
solid forsikringspakke, der hjælper dig og din familie.
Dine penge bliver investeret økonomisk og samfundsmæssigt ansvarligt

Vi ses på p

ka.dk

– vores erfaring viser, at det er vejen til gode og robuste pensioner.
Du kan få direkte indflydelse på PKA’s udvikling gennem det
velfungerende medlemsdemokrati.

PKA er en af Danmarks største pensionskasser med 335.000 medlemmer inden for social- og sundhedsområdet
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Ring og få personlig rådgivning på 39 45 45 40

VEJEN TIL MIN PH.D:

BLOG
//03
Christina Baun
er radiograf og
uddannet i Odense 2007. Hun fik
ansættelse på
Nuklearmedicinsk Afdeling på
Odense Universitets Hospital
umiddelbart
efter, og er i dag
forskningsradiograf på afdelingen. Ved siden af
sin gang på OUH
er hun faglig rådgiver og strålebeskyttelsesekspert på Højgaard
Hestehospital og
strålingsansvarlig for Isotoplaboratoriet på
Radiografuddannelsen på
UCL i Odense. I
november 2020
begyndte hun
at blogge om sit
ph.d.-projekt,
som handler om
behandling af
resistent brystkræft. Radiografen har fået lov
at bringe indlæggene. Læs alle
Christina Bauns
blogindlæg her:

Her kører det som

SMURT
I OLIE
…
eller?
Christina Baun, forskningsradiograf

Det glider faktisk yderst sjældent perfekt gennem et ph.d.-forløb. Min ph.d. omhandler afprøvning af en ny type radionuklidterapi i mus
med resistent brystkræft. Det er superspændende. Men der er jo altid nogle udfordringer,
og en af de store er at få selve dyremodellen op
at køre. Modellen indebærer, at jeg skal benytte
nogle fine unge hunmus, der er genmodificerede, så deres immunforsvar er defekt. Altså
helt slukket for alle lymfocytter. Dermed kan
jeg give dem humane brystkræftceller, som
vil udvikle sig til en tumor. De fine musetøser
ved ikke, at de har et defekt immunforsvar og
går bare rundt og ser museagtige ud som alle
andre søde mus. Men hvis jeg nyser på dem, vil
de straks blive syge.

Da ingen har undersøgt den nye behandling i
mus med brystkræft før, valgte jeg en fin hvid
musestamme som aktør i mit projekt. Jeg baserede valget på andres erfaring med den udvalgte brystkræfttumor, jeg arbejder med.

Man kan få mange forskellige genmodificerede
mus, og det er nærmest en uddannelse i sig selv at vælge den
optimale modificerede mus til
ens specifikke
forskningsformål. Så
ofte læner man sig op ad
andre gruppers forskning og vælger den
type mus, som tidligere har været anvendt.

Den brystkræfttype, jeg arbejder med, er
hormonreceptor-positiv og vokser temmelig
langsomt. Derfor tager det ca. seks måneder,
fra musene får tumorcellerne, til
de har udviklet en lille tumor,
som vi kan teste behandling
på. De små mus skal være tre
uger gamle, før de kan vænnes
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Alle genmodificerede mus er megadyre, og
mine kom naturligvis fra Frankrig, så læg lige
en flybillet oven i. Det viste sig dog, at de første
dyre musedamer tilhørte en musestamme, som
er særligt sensitiv over for stråling. Det er en
ret dårlig kombi i et studie af strålebehandling.
Så jeg fandt naturligvis frem til nogle endnu
dyrere mus – nu sorte - som så blev fløjet ind og
installeret i deres fuldstændig rene omgivelser
her på OUH/SDU.

Olieindsmurt mus efter dagens behandling.

Genmodificeret mus
som er en meget vigtig
del af den translationelle
forskning.
Lækker og virkelig dyr cocktail klar til servering.

fra deres mor og tage flyvemaskinen til
Danmark for at gå på forskningsarbejde hos mig. Med et par ugers
akklimatisering efter rejsen og seks
måneder til tumorudvikling ender de
med at blive nogle midaldrende musedamer, inden selve behandlingen kan
afprøves. Det er i og for sig helt fint, for
brystkræft rammer primært kvinder
over 50 år, så det passer med det kliniske billede. Men jeg skal også behandle
disse mus over nogle uger og så følge
effekten og eventuelle bivirkninger gennem de efterfølgende seks måneder.
Processen fra midaldrende mus til
tudsegammel mus er ret kort. I mit
studie betyder det, at musene i løbet
af projektet bliver over et år gamle,
og så begynder de faktisk - ligesom os
mennesker - at lide af aldersbetingede
sygdomme og dø af alt muligt andet
end den kræft, jeg har givet dem. Da
disse fine genmodificerede mus - som
alle andre forsøgsdyrsmus - er indavlet
i utallige generationer for at fjerne variation mellem individer, er de bestemt
ikke de skarpeste knive i skuffen. Når
de så også får lidt aldersbetinget demens og lidt knas med bentøjet, bliver
de en køn flok.
Nå, men i mit studie forsøger vi at løse
en af de store udfordringer i kræftbehandling: At omgå den resistens,
man udvikler mod behandlingen. Derfor
har mine fine hunmus fået en specielt
udviklet brystkræftcellelinje, som har

resistens mod den nuværende behandling (endokrin samt CDK4/6).
For at musene bevarer den udviklede
resistens, skal de have en lille smule
af begge medikamenter løbende
gennem studiet. Det lyder jo umiddelbart ligetil. Men ved vi alle godt,
at kræftbehandling er rigtig dyr. Og
selv om musen er et lille væsen, blev
den beregnede behandling ret pebret.
De første beregninger viste, at jeg
skulle indkøbe behandling for over
fem millioner kroner for blot at kunne
opretholde resistensen i de små mus.
Det er svært at skaffe så mange penge
til drift. Så efter en del optimering og
forhandling med medicinalfirmaer og
litteratursøgning er vi nu nede på en
mindre dosis og en mere spiselig pris.
Men det er dyre dråber.
Og det bringer os så videre til næste
udfordring: Musene skal have det ene
stof på daglig basis og min ph.d. kører
jo på deltid over fem år. Det betyder,
at jeg skal give musepigerne medicin
hver evig eneste dag i alle årene. Not
gonna happen. I øvrigt ville jeg heller
aldrig få tilladelse til at medicinere
dyrene hver dag, da det ville give ikke
kun mig, men også dyrene stress. Så
vi startede op med ugentlig behandling og løste den daglige dosering ved
at blande det op i drikkevandet og så
kun skifte flaske en gang om ugen.
Dyrene drikker det uden at blinke,
selvom det ser lidt gult og kedeligt ud.
Men de har sådan set ikke noget valg.

Måske de ved, at det er en af verdens
dyreste cocktails, de sipper af.
´Det andet stof skal opløses i amerikansk
olie og gives som en subkutan injektion
en gang om ugen. Det går bare som
smurt. Først skal jeg blande stof og olie
i laboratoriet. Nu ved jeg ikke med jeres
erfaring med at håndtere amerikansk
olie med pipette. Men jeg kan fortælle, at
olien har sit eget liv og forlader pipetten,
når den føler for det. Det gør nøjagtigheden og renligheden ret udfordrende.
Når jeg så endelig har fået blandet
min lille flaske, er det afsted på cyklen
gennem OUH’s kælder til de ventende
tøsemus. Her får de hver især en lille
injektion med 0,2 ml olie med medicin.
Men at sprøjte tyk olie ud igennem en
mikro kanyle, er som kold i.v. kontrast
med blå venflon: Bøvlet. Så kanyle og
sprøjte nægter at samarbejde og skiller
ad konstant, mens jeg med et fast greb
forsøger at overbevise musen om vigtigheden af behandlingen. Det resulterer
i en helkropsoliemassage af musen i
stedet for en kvik injektion. Musene er
ikke umiddelbart fans af oliemassage,
og jeg må give dem ret: Det gør noget
ved pelsen. Efter sidste mus har jeg selv
opnået en komplet olieindsmøring af
udstyr, bur, mus og mig selv. Til gengæld
tager musene pænt på hver uge.
Men vi er godt i gang, og nu er der kun
4,5 år tilbage. Jeg har ikke nævnt det
fulde omfang af behandlingerne for
familien, men sommerferie på Fyn er
også skønt de næste fire år.
Og det var bare dyremodellen. Bagefter skal vi i gang med den rigtige
forskning. Bliver altså lidt træt en gang
imellem.
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Velkommen Costa Rica og Indien
På sidste verdenskongres i 2018 passerede antallet af medlemslande i International Society of
Radiographers and Radiological Technologists (ISSRT) 100. Ni nye organisationer kom til i år.
Claus Brix, fagchef

I modsætning til et sparsomt fremmøde i 2018 i Trinidad & Tobago var
der 81 deltagere på mødet som blev
afholdt virtuelt og styret fra Dublin. Fra
Radiograf Rådet deltog vores formand
Charlotte Graungaard Falkvard. Radiograf Rådets fagchef Claus Brix var med
som observatør og samler her op på de
vigtigste begivenheder.

Nye medlemmer

De omhandlede denne gang:
• Brug og implementering af
referencedoser
• Kliniske audit
•R
 adiografens rolle i forhold til kommunikation med patienten og andre
•P
 atientomsorg i stråleterapien
•A
 fdækning i konventionel røntgen
og CT
•R
 adiografens rolle i forhold til
patientomsorg og sikkerhed

Forslag til nye standarder

Selv om danske radiografer radiografer lever op til en del af disse, kan der
godt være indhold som kan bruges
som argumenter til at optimere vores
og borgernes forhold. Læs mere på
www.isrrt.org under menupunktet
Professional Practice.

Radiografer fra det meste af verden er
efterhånden repræsenteret i ISRRT.
Denne gang blev organisationer fra Palæstina, Indien, Jordan, UAE, Costa Rica,
Republika Srpska, Egypten, Indien og
Portugal budt velkommen i ISRRT.
På ISSRTs rådsmøde blev forslag fra
en række arbejdsgrupper diskuteret og
godkendt eller forkastet.

Globalt akademisk netværk

Den globale radiografiske forskning

trænger til at blive styrket, så ressourcerne bliver udnyttet bedst muligt på
tværs af landene. Charlotte Graungaard
Falkvard gjorde opmærksom på at
European Federation of Radiographer
Societies) (EFRS) har et velfungerende
netværk i forvejen og foreslog, at der
blev etableret et samarbejde. Det var der
stor opbakning til.

Radiografen defineret

Radiografer har mange forskellige titler,
afhængig af hvor de kommer fra, hvordan
de er uddannet og hvad de arbejder med.
95 pct. af mødedeltagerne samledes om
en ny definition. Find materialet ved at taste ’definition’ i søgefeltet på www.isrrt.org

Aalborg på verdenskortet

Nu er det officielt: Danmark skal være
vært for 23rd ISRRT World Congress i
Aalborg juni 2024.

Verdenskongres gik virtuelt
for første gang
En kort periode troede vi på en fysisk afholdelse. Så satsede vi på et
hybridformat – en kombination af fysiske og virtuelle møder. Det endte
med, at ISRRT World Congress måtte afholdes 100 procent virtuelt i
weekenden 20.-22. august 2021.
Irland skabte en særdeles velfungerende platform, hvor man intuitivt
navigerede rundt i programmets næsten 200 oplæg og posters. De britiske øer sad meget på programmet. Men der var overraskende mange
fra resten af verden, som havde fundet vej og deltog aktivt i de tre dage
kongressen varede.
I alt var 600 med på verdenskongressen. De otte kom fra Danmark, og
fire af dem holdt oplæg.
Shane Foleys og Mark McEntees session ”The Big Debate: Shielding in
radiography - an outdated practice?” satte patientafdækning i fokus og
var særdeles underholdende.
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I front for menneskerettigheder
Homma Yusuf, juridisk konsulent

Radiograf Rådet har længe været i
front, når det handler om køn og ligestilling. Vi har i en del år haft en fordeling på 60/40 på køn, og vi har stort set
ingen sager om forskelsbehandling,
hverken i forhold til køn, race eller
seksuelle tilhørsforhold. Dog ser vi, at
færre mænd søger ind på uddannelsen
sammenlignet med 2016, og det arbejder vi på at gøre noget ved.
Derfor deltog vi aktivt i verden største
program om menneskerettigheder,
som løb af stablen, da København var

værter for WorldPride og EuroGames
i august. Konferencen omfattede seks
arrangementer med fokus på forskellige aspekter af lighed og menneskerettigheder verden over.
Radiograf Rådet deltog i konferencen
’LGBT+ - Ligestilling på det danske
arbejdsmarked’. Der er stadig vigtige
kampe at kæmpe på det område. 10
procent af befolkningen er LGBT+.
Hele 64 procent af dem oplever, at de
ikke kan gå til deres fagforening med
problemer på arbejdspladsen. Netop

disse tal er vi i Radiograf Rådet ved at
undersøge nærmere.
Vi mangler overblik over, hvor mange
udfordringer der bliver løst på TReller AMR-niveau. Heldigvis har vi
endnu ikke haft en sag om diskrimination på baggrund af seksualitet. Vi opfordrer ledelserne på landets sygehuse
til at udarbejde en politik, som tilgodeser regnbuefamilier og står klar med
rådgivning, hvis der bliver brug for det.

Del ALDRIG røntgenbilleder
på sociale medier
Homma Yusuf, juridisk konsulent

Upload af billeder på de sociale medier
kan være et alvorligt brud på GDPRreglerne om beskyttelse af personfølsomme oplysninger. Bryder man reglerne, kan det ikke alene få ansættelsesretlige konsekvenser. Man kan også blive
politianmeldt for forholdet.
I Radiograf Rådet ser vi især unge
medlemmer komme i klemme, hvis de
bruger deres private mobiltelefoner til
at dele billeder af patienternes røntgenbilleder på Messenger, Snapchat eller
Facebook
Udgangspunktet her må tages i Autorisationsloven: En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sin
virksomhed forpligtet til at udvise omhu
og samvittighedsfuldhed.

Det er vigtigt at understrege, at denne
regel gælder både, når man er på job
og privat. Også i sin fritid har man pligt
til at opføre sig samvittighedsfuldt, når
man er uddannet sundhedsperson.
Det kan virke som et uskyldigt klik, hvis
man videresender eller deler billeder eller videoer, som man har taget selv eller
fået sendt af sine kolleger. Men når man
deler eller spreder røntgenbilledmateriale, er det juridisk set det samme som at
videregive et fingeraftryk. Det er private
og såkaldt personhenførbare oplysninger. Deler man billeder eller videoer af
andre, uden at de har givet lov til det,
krænkes deres ret til privatliv. Man
krænker også deres ret til at bestemme
over deres egen krop.
Det kan være ekstremt grænseoverskri-

dende og have vidtrækkende konsekvenser at få delt et røntgenbillede
eller en video af sig selv, hvis det for
eksempel handler om en skade, man
har pådraget sig under sex. Deling eller
opbevaring af et sådant billede kan
medføre alvorlige straffe.
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UDEKØRENDE

RØNTGEN PERMANENT

Forringet billedkvalitet og
dårligere arbejdsforhold.
Men også massiv kompetenceudvikling og stor
værdi for borgerne, ikke
mindst de demente. Det er
hovedkonklusionerne fra
et projekt med udekørende
røntgen, som Kolding
Sygehus etablerede i
januar 2018.

Pica Andersen, ledende overradiograf

I KOLDING

UDEKØRENDE RØNTGEN BLEV
etableret i januar 2018 i Fredericia, , Vejen, Middelfart og Kolding
kommuner. Formålet er at fotografere ældre, fysisk svækkede,
handicappede og demente patienter
i deres eget hjem, hvis en transport
til hospitalet kunne forværre deres
tilstand eller føre til desorientering
eller angst.
Det svinger meget, hvor stort behovet er for udekørende røntgen. Til
trods for massiv oplysning er det
stadig nyt for nogle læger og plejehjem, at udekørende røntgen findes.
I 2020 var udekørende røntgen klar
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til at køre ud, men coronasituationen
medførte markant færre henvendelser.
Behovet er nu stigende igen.
I de første tre år hjalp udekørende
røntgen 781 patienter med 1202
røntgenundersøgelser.
Projektet blev evalueret på tre områder i 2020: Billedkvalitet, patientens
oplevelser og radiografens perspektiv.
I samarbejde med radiografuddannelsen på UCL Odense er der skrevet videnskabelige artikler inden for
områderne. Data er blevet indsamlet
af bachelorstuderende og analyse- og
skrivearbejdet er foretaget mellem

Røntgen og Scanning og Konrad forskningscenter på UCL.
STUDIE 1 omhandlede billedkvaliteten ved udekørende røntgen sammenholdt med billedkvaliteten på
røntgenbilleder lavet i afdelingen.
Konklusionen var, at billedkvaliteten
på nogle områder var forringet. Især
optagelser af områder som rygsøjlen,
hofter og bækkener kunne have nedsat
kvalitet.
STUDIE 2 var et kvalitativt studie lavet
ved hjælp af observationer og interviews. Konklusionen var, at udekørende
røntgen er til stor gavn for demente
patienter. Artiklen er bragt i Elseviers
Radiography.
STUDIE 3 havde fokus på den læring
radiografer har fået ved at arbejde med
udekørende røntgen og radiografernes
perspektiver på arbejdet. Det var et
kvalitativt studie lavet som interviews.

SÅDAN FOREGÅR
UDEKØRENDE RØNTGEN
Den henvisende læge sender
rekvisition til Røntgen og Scanning, Kolding Sygehus.
Plejepersonalet på borgerens
bosted eller plejecenter ringer til
udekørende røntgen og laver en
aftale direkte med radiografen.
Røntgenbillederne tages som
regel samme dag og sendes
direkte digitalt til beskrivelse på
Kolding Sygehus.
Ved påvist fraktur i en knogle vil
det beskrivende personale på
Kolding Sygehus tage kontakt til
en ortopædkirurg og aftale med
denne, om patienten skal til FAM.
Denne besked får radiografen,
som giver direkte besked til plejepersonalet, de pårørende og/
eller patienten, før radiografen
forlader stedet.

Konklusionen var, at radiograferne, der
arbejdede med udekørende røntgen,
udviklede egne kompetencer. Flere
radiografer ønskede at arbejde med den
udekørende funktion. Der bør etableres
organisatoriske rammer for videndeling
fra udekørende røntgen. Artiklen er
publiceret i Elseviers Radiography.

PRISEN

Teamet fra
Kolding
modtog i se
ptember pri
sen
The Inaugu
ral Radiogr
ap
hy
Patient Cen
tred Care A
ward.
Prisen uddel
es af EFRS,
som er sam
menslutning
af de europ
æiske
radiograffo
rbund.

STUDIE 4 omhandler de sundhedsøkonomiske forhold forbundet med
udekørende røntgen, for eksempel raten af genindlæggelser og beskrivelse
af patientens fodspor sammenlignet
med lignende patienter, som kommer
via Fælles Akut Modtagelse (FAM).
Dette studie er endnu ikke færdigt.
Det laves i samarbejde med professor i
sundhedsøkonomi Mickael Bech. Protokollen er færdig og dataindsamlingen forventes foretaget i foråret 2022.

Forringet arbejdsmiljø

De udekørende radiografers arbejdsmiljø er desværre væsentligt forringet.
Det røntgenudstyr, som blev indkøbt i
2017, er meget ufleksibelt at arbejde
med. Det giver udfordringer, når radiograferne er i borgerens eget hjem uden
ret meget plads.

Røntgenudstyret transporteres i en
varebil med påsat rampe.

Apparatet fungerer kun med stikkontakt. Det er uhensigtsmæssigt, da
borgerne på plejecentrene ofte trækker
stikket ud, fordi det ’ikke plejer at være
der’. Det er ofte demente patienter, vi
besøger. Desuden kan en undersøgelse
trække meget strøm fra en bygning
med dårlige elinstallationer.

Nyt udstyr

Radiografen står med tungt blyforklæde på og holder patientens ben,
mens hun indstiller fokus. Der skal
laves en optagelse af patientens højre
hofte fra lateralvinkel. Udstyret fylder
så meget, at radiografen må rykke
patientens seng langt ud.

Røntgen og Scanning fortsætter tilbuddet med udekørende røntgen, da det
giver meget stor værdi for patienterne.
Afdelingsledelsen har stor fokus på
udskiftning af røntgenapparaturet af
tre årsager.
1.	Fokus på udstyr med bedre billedkvalitet (behov for større generator).
2.	Bedre arbejdsforhold for
radiograferne
3.	Udstyr som kører batteridrevet
uden behov for stikkontakter

helt på plads med implementeringen
og vi er i dialog med firmaet for at få
udstyret helt optimeret til stabilt brug
på plejecentrene.

Røntgen og Scanning har nu erstattet
det mobile apparat med et nyt og har
fået ombygget og tilpasset bilen til at
rumme det nye udstyr. Vi er endnu ikke

Efter det treårige projekt er ordningen
med udekørende røntgen blevet et
fast tilbud til en gruppe særlig sårbare
patienter.
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MILEPÆL:

NY BOG OM
HUMANISME I
RADIOGRAFI
For første gang samles perspektiverne på de menneskelige dimensioner i
radiograffaget. Men hvorfor er det vigtigt at beskæftige sig med mennesker,
når man er radiograf? Radiografen har talt med tre af bogens bidragydere.
Mille Bækkel Madsen, journalist

”I dag er der større
fokus på at forstå det
hele menneske”

LOUISE MØLLER, uddannelsesleder på
Radiografuddannelsen, Professionshøjskolen UCN. Forfatter til kapitlerne
’Omsorg i radiograf; Kari Martinsens
perspektiver’ og ’Salutogenese – Aron
Antonovskys sundhedsforståelse’, begge
skrevet i samarbejde med Karen Johnsen.
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Hvorfor kommer denne bog netop nu?
”Der er kommet et andet fokus på de
humanistiske værdier i sundhedsvæsenet end tidligere. Tider ændrer sig
jo, og ændringerne er nok kommet lidt
snigende. Der er i dag større fokus på
at forstå det hele menneske. Bogen giver eksempler og teorier, som er koblet
specifikt på vores fag og praksis som
radiografer. Det har tidligere været en
mangelvare.”
Hvad er hovedpointerne i det afsnit,
som du er medforfatter til?
”Vi har skrevet om omsorg og om
mestring, som bl.a. fokuserer på det
relationelle – forholdet mellem mennesker. Her skal man som radiograf huske at have den enkeltes behov for øje.

Som radiografer kender vi og er trygge
ved teknologien i en undersøgelse.
Men for patienten er det en fremmed
situation, og de kommer med forskellige baggrunde og følelser. Ofte skal de
have svar på et spørgsmål om en mulig
sygdom eller skade, og der er meget på
spil for dem. Deres forskellige baggrunde og erfaringer betyder, at de har
forskellige måder at mestre situationen
på. Derfor er spørgsmålet: Hvordan
kan man som radiograf være nærværende og hjælpe patienterne bedst i de
undersøgelser, vi udfører?”
Du er også redaktør på antologien,
hvem henvender den sig til?
”Vi har prøvet at favne bredt. Vi vil gerne
åbne op for faglige refleksioner for de

radiografer, der arbejder i praksis og
har erfaring fra dagligdagen med patienterne. Men bogen er også skrevet til de
studerende, som skal opbygge en stærk
faglighed og forståelse for faget. Jeg vil
sige, at det er et dialogredskab for alle
radiografer og studerende, og man kan
udvælge relevante kapitler efter behov.”
Hvilke stemmer optræder i antologien?
”Ud over radiografers perspektiver, så
er der perspektiver med fra patienter,

som har været i undersøgelses- og behandlingsforløb i radiografisk praksis,
og de bidrager med deres fortællinger.
Der er også perspektiver med fra studerende gennem cases, som bidrager
med et nyt blik på faget. Det er både
nyt og unikt.”
Hvordan har faget ændret sig over
årene?
”Når man ser længere tilbage, så var

det mest de tekniske opgaver, som radiografer skulle varetage. Men efterhånden
er flere og flere af de omsorgsmæssige
handlinger blevet knyttet til. Så der
er sket en stor ændring i sammensætningen af vores opgaver. Antologien
giver de nyere elementer et teoretisk
perspektiv.”

”Vi er på hjemmebane.
Det er patienten ikke”
Hvad er den typiske kommunikationsudfordring for radiografer?
”Hvis vi skal zoome ind på det konkrete, så handler det meget om måden,
vi informerer og instruerer patienter
på. Og her er det særlige, at vi kommunikerer i en ramme, hvor teknologien
spiller en stor rolle. Det er vigtigt, at
kommunikationen bidrager til, at vi
får skabt gode relationer og trygge
rammer for patienten i den setting,
hvor man godt kan føle sig lidt fremmedgjort eller måske ligefrem skræmt
pga. alt det maskineri, som vi arbejder
med.”
Hvorfor er det vigtigt at have det humanistiske blik i den situation?
”Det er, fordi relationsdannelsen her
og nu i situationen er meget afgørende.
Der skal man have blikket for patienten som et helt menneske. Vi skal være
bevidst om, at vi er på hjemmebane, og
det er patienten ikke. Samtidig skal vi
som radiografer forholde os til patientsikkerhed; at man føler sig velinformeret og ved, hvad der skal ske. Det er jo
en af kommunikationens hovedopgaver at sikre, at patienten er med og ikke
bare gør, hvad vi siger, men rent faktisk
bidrager til, at vi får lavet den bedste
undersøgelse. Så der ligger også noget
gensidighed i situationen.”

Hvad sker der, hvis man ikke mestrer
kommunikationen som radiograf?
”Man kan møde nogle patienter, som
føler sig oversete eller bliver utrygge.
Måske føler de, at radiografen har misforstået deres situation, hvilket skaber
en distance. Det kan både komme til udtryk i en passiv indstilling eller ligefrem
modstand i forhold til undersøgelsen.”
Er der konkrete anvisninger i bogen i
forhold til at kommunikere godt som
radiograf ?
”Ja, vi gennemgår den metode, der hedder Calgary-Cambridge-Guiden. Den
består af 74 steps i relationen og kontakten til patienten. Fra det første møde
til undersøgelsen er afsluttet, og der er
klarhed om det videre forløb. Vi fokuserer på de opmærksomhedspunkter, som
særligt gælder for radiografens arbejde.”

UFFE LINDBERG WEWER JAKOBSEN,
Radiograf, lektor på Radiografuddannelsen,
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Forfatter til kapitlet ’Kommunikation
i radiografi’, som er skrevet sammen med
Susanne Hjorth Hansen og Sickan Løk Olsen.

Er der kommet et større behov for at
blive mødt som individ fra patienternes side?
”Ja, det er min overbevisning, også
ud fra den forskning, der bliver lavet
internationalt. Derudover har vi nogle
kampagner i sundhedsvæsenet, som
fokuserer meget på at have individet
i centrum for behandlingen. Så det
skaber også en forventning og en opmærksomhed.”
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”Det gjorde ham
mere afslappet, at
jeg mødte ham”

BO MUSSMANN, forskningsradiograf,
Ph.d., Odense Universitetshospital samt
lektor på Storbyuniversitetet, Oslo samt
Syddansk Universitet. Forfatter til kapitlet ’Radiografen som storyteller’.

Hvad får man ud af at tage det humanistiske perspektiv?
”Det er både fagligt og menneskeligt
givende at være nærværende over for
patienterne. Når vi møder personen og
prøver at opfange de små signaler, som
siger noget om følelserne i situationen,
så skaber vi gode patientfortællinger.
Et eksempel er en dag, hvor jeg havde
en mand inde til en undersøgelse som
led i kræftudredning. Han var virkelig
bange. Jeg sagde helt åbent, at jeg godt
forstod, at han ikke havde lyst til at
være der: ’Du har alle mulige grunde
til at ønske, at du ikke var her, men skal
vi ikke bare få det her overstået sammen?’. Jeg kunne med det samme se på
ham, at det gjorde ham mere afslappet, at jeg mødte ham. Det er jo noget
almenmenneskeligt.”
Hvad er hovedpointerne i dit bidrag
til bogen?
”Jeg har skrevet om de narrativer, som
radiografer uundgåeligt bliver en del
af. Hvis man ser patienten som hovedpersonen i et undersøgelsesforløb, så
begynder man at forstå, hvad man træder ind i med sit arbejde. Der er altid
noget på spil for mennesket, som skal
undersøges. Man bør derfor altid være
bevidst om, hvad denne undersøgelse

betyder for patientens liv og lytte til de
små signaler, som kommer og reagere
på det ved f.eks. at ændre undersøgelsen eller kommunikation lidt, så
patienten føler sig mødt.”
Men hvorfor skal radiografer forstå
mennesker?
”Der er nok mange radiografer, som
motiveres af at gennemføre den tekniske undersøgelse til punkt og prikke.
Men det er ikke nok. Vi kan ikke tage
menneskers livssituationer ud af ligningen. Det er jo ikke en sygdom, der
kommer gående ind på to ben. Det er
måske en kvinde med mand og børn
og arbejdsrelationer og venner, og hun
glæder sig til ferien på Mallorca, og
pludselig er det hele i fare. Et brækket
håndled er måske en hverdagsting
for os. Men det er potentielt livsforandrende for patienten at få svaret på
undersøgelsen.”
Er det nyt at have det perspektiv?
”Nej, det er det ikke, men det er nyt at
tale om det på de måder, vi gør i bogen
og sætte tydeligt fokus på de små ting
i relationen til patienten. Selvom to
patienter skal have lavet den samme
undersøgelse, så kan relationen og undersøgelsen forløbe vidt forskelligt.”

Bogen ’Humanisme i radiografi’ samler for første gang perspektiver på de menneskelige dimensioner ved radiografi og arbejdet i spændingsfeltet mellem mennesker
og teknologi. Gennem patientfortællinger bliver radiografers hverdag udfoldet, og
de udfordrende situationer, man kan stå i, bliver analyseret. Emner som kommunikation, omsorg, etik og radiograffagets udvikling er også under luppen. Du kan købe
bogen direkte fra Radiografiens Forlag – https://www.radiograf.dk/radiografer/
radiografiens-forlag – til 400 kr. Er du medlem, koster bogen 300 kr.; dog 200 kr.
hvis du er studentermedlem.
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Få en plan
for puklen

Hele sundhedsvæsenet har været hårdt spændt for under
pandemien – og radiografer er ingen undtagelse. Nu skal
arbejdspuklerne afvikles. Der er brug for en plan for, hvordan
der sker i et ordentligt arbejdsmiljø, mener Radiograf Rådet
Homma Yusuf, juridisk konsulent

ud af ti
radiografer, der
har haft
direkte
kontakt
med patienter med
COVID-19, har
været mere belastet end normalt.
Og næsten halvdelen
har oplevet et højere
stressniveau end inden
pandemien, hvor radiograferne allerede følte sig ramt
af arbejdsbetinget stress.
Det viser tal fra Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Pandemien har vist, at sundhedsvæsenet ikke har nogen buffer at trække
på. Alt for mange steder har arbejdspresset i en alt for lang periode været
for stort. Derfor er der brug for, at de
lokale sygehuse laver genopretningsplaner, der sikrer, at medarbejderne
vender tilbage til et holdbart arbejdsmiljø. Det mener Radiograf Rådets
næstformand Christian Gøttsch Hansen efter at have læst undersøgelsen.

at de er bekymrede for, om arbejdspresset vil vokse yderligere som følge af den
forestående pukkelafvikling, hvor alle
de aflyste behandlinger nu skal indhentes. Det afspejler en virkelighed, som
balancerer på en knivsæg.
”Der er kun lige præcis nok sundhedspersonale eller lige i underkanten på afdelingerne på hospitalerne,
så mange steder har man mere eller
mindre arbejdet ekstra, siden pandemien startede. Og på grund af pukkelafviklingen er der ikke udsigt til, at det
bliver bedre foreløbig. Det risikerer at
give stress, især hvis man samtidig oplever, at man på grund af travlhed ikke
kan give den nødvendige kvalitet i behandlingen. Det bliver arbejdsgiverne
og politikerne nødt til at tage alvorligt.
Også når de forhandler om sundhedsvæsenets økonomi og vilkår”.

starten af pandemien var indstillingen
fra radiograferne og det øvrige sundhedspersonale: I kan bare sige, hvad vi
skal gøre, så gør vi det. Alle var meget
parate til at yde en ekstra indsats. Men
det er klart, at når den særlige situation, som en pandemi er, trækker ud,
og der ikke er noget sluttidspunkt, så
bliver det hårdere og hårdere at yde
det ekstra – og det er jo tydeligt i undersøgelsen, at det er der mange, der
har oplevet. Og så er der andre steder,
hvor vi må sige, at ledelsesretten er
blevet brugt unødigt hårdt, og hvor det
er tippet over”
Christian Gøttsch Hansen efterlyser
en synlig og realistisk genopretningsplan for arbejdsmiljøet, som sikrer, at
pukkelafviklingen kan ske, uden at det
giver øget belastning og udbrændthed
blandt personalet.
”Der må man ude på afdelingerne se
på, hvad vi har at gøre med. Vil nogle
melde sig til at give den endnu en ekstra skalle for at få puklen afviklet, så er
det fint. Men hvis der ikke er det – og
folk er slidte rundtomkring – så er der
ting, der må vente. Vi kan ikke blive
ved med at have det ekstra pres. Vi er
nødt til at passe på personalet. Lokalt
må man lave en plan for pukkelafviklingen, og den må man så justere på, hvis
det bliver nødvendigt".

Christian Gøttsch Hansen medgiver,
at der er fundet mange gode lokale
løsninger:
”Det er meget forskelligt,
hvordan man har løst
problemet rundtomkring. I

Den fortæller fx, at 45 procent af de
læger, der har behandlet patienter med
COVID-19, i nogen, i høj eller meget
høj grad har oplevet, at arbejdspresset
har været så stort, at det er gået ud over
behandlingskvaliteten. Samtidig peger
55 procent af alle i undersøgelsen på,
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- RADIOGRAF RÅDET -

RADIOGRAF RÅDET FYLDER 50:

VELKOMMEN TIL
’erne

I anledning af Radiograf Rådets 50 års fødselsdag rejser
Radiografen tilbage i tiden og ser på, hvad radiograferne
gik op i dengang. I dette nummer er vi nået til 1980.

Claus Brix, fagchef

I 1980/81 ændrede
radiografernes
fagblad design. Fra
en forside holdt i
grønne farver illustreret med
et røntgenbillede går man over
til et orange cover i firserstil:
Et portræt af formanden Steffen Noll i karikeret udgave. Her
bliver linjen for de næste 20 år af
fagbladet lagt.
Kassetten rummede både faglige og politiske emner. Sidst i
1970’erne fyldte det meget at
blive anerkendt af sygeplejerskerne og få de stillinger, som
radiografen var kvalificeret til.
Mens de faglige artikler i den
sidste den af 1970’rne omhandlede anatomi, kunne vi i
1980’erne læse artikler om radi-
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Medlemmerne kaldte nummer
7/80 Billedbladet, da det indeholdt bryllupsbillede og en kryds
og tværs. Ikke alle var tilfredse
med dette. Men det skulle fejres,
at næstformanden udvidede sit
samarbejde med en kredsformand:
Dorrit Jacobsen blev gift med Erik
Roland Larsen. Billedet bringes
med tilladelse fra de implicerede.

ografi og radiologi. Også her var der
en synlig styrkelse af vores identitet
som radiografer.

Finder du kodeordet fra
krydsogtværsen fra 1980, så send
det til kurser@radiograf.dk med dit
navn og mail senest 15. november
2021. Så deltager du i lodtrækningen om en gratis billet til 50 års
jubilæumsfesten i maj 2022. Kun
medlemmer kan deltage.
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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 Rådet
ejer Lån & Spar
Gæt, hvor du får mest bank som studerende?
Netop. Som medlem af Radiograf Rådet ejer du også en bid
af os. Derfor giver vi dig 3% i rente på Danmarks bedste
studiekonto. Samtidig får du fagrelevant rådgivning,
fordi vi kender dig og dine medstuderendes lønforhold
og jobudsigter bedre end de fleste. Lægger du vægt
på bæredygtige produkter og ansvarlighed, kan du altid
få en status i vores årlige bæredygtighedsrapport.
Og så kan du i øvrigt beholde fordelene ved studiekontoen i 3 år efter endt uddannelse.
Se alle dine fordele på studiekonto.dk
Book et møde på studiekonto@lsb.dk eller 3378 1987.

på din
studiekonto

Vælg en studiekonto hos
Lån & Spar og få det hele med:
3% i rente på de første 20.000 kr.
Kassekredit på op til 50.000 kr. med
kun 5% i rente
Visa/Dankort og Mastercard med
samme pinkode
StudieOpsparing med 0,05% i rente
Gebyrfri hverdag, når du hæver
eller veksler
Søg nemt og hurtigt via mobilen
Download app’en Zapp og søg om
en studiekonto.

Det med småt
For at få Danmarks bedste studiekonto skal du samle hele din privatøkonomi hos
Lån & Spar og være medlem af Radiograf Rådet. Du får 3% i rente på de første 20.000 kr.
– derefter 0%. Du skal betale negative renter, hvis dit samlede indlån overstiger
100.000 kroner. Du får studiekontoen på baggrund af en almindelig kreditvurdering.
Du kan have studiekontoen i op til 3 år efter endt uddannelse. Hvis du bruger
hele din kassekredit på 50.000 kr., vil det koste dig 625 kr. i omkostninger efter
tre måneder. Stiftelsesomkostninger 0 kr., debitorrente (var.) 5,09%, ÅOP 5,09%.
Efter tre måneder skylder du 50.625 kr. Kreditten er gældende indtil videre og
uden faste afdrag. Alle rentesatser er variable og gældende pr. 9. maj 2019.
Ring 3378 1987 – eller gå på lsb.dk/rr og se mere.

STU DIE

S DEN
KOM MED I BESTYRELSEN

Bliv forsikret hos Bauta

RSD er en organisation for radiografstuderende i Danmark,
som også tæller som en region i Radiograf Rådet. Alle radiografstuderende der er medlem af Radiograf Rådet, er
automatisk med i RSD.
RSD’s bestyrelse har normalt studerende repræsentanter
fra skolerne i hhv. København, Odense og Aalborg. Hver
skole har en lokal formand og en lokal næstformand. Lige
nu mangler vi to radiografstuderende fra Odense og en radiografstuderende fra København som kunne tænke sig at
være med.
Bestyrelsen mødes ca. otte gange om året. Her arbejder vi
med temaer for at fremme de radiografstuderendes vilkår.
Vores møder holdes skiftevis på de tre skoler her i landet.
Nogle af vores værdier og retningslinjer er:
• At sikre kontinuerlig kommunikation medlemmerne
imellem.
• At fastholde og udvikle den overordnede kontakt
Radiografstuderende i Danmark og skolerne imellem.
• At udvikle fagkritiske holdninger på de tre skoler, og
arbejde for en ensrettet uddannelse på de tre skoler.
• At udvikle den faglige solidaritet med Radiograf Rådet.
• At samarbejde med andre faglige sammenslutninger af
studerende.
• At sikre at det faglige arbejde blandt radiografstuderende
videreføres.
Du kan læse mere om vores vedtægter på www.radiograf.dk.
Goderne ved at sidde i RSD’s bestyrelse:
• Du får et stort netværk, som ser godt på dit CV.
• Du bliver delegeret og har stemmeret med indflydelse.
• Møderne er med forplejning og transportudgifterne
dækkes af Radiograf Rådet.
• Derudover får man en personlig RSD-kop.

Hvis du er radiografstuderende, kan du få studieforsikring
hos Bauta. Forsikringen indeholder:
• Indboforsikring inkl. elektronikdækning
• Rejseforsikring med afbestilling
• Ulykkesforsikring inkl. farlig sport
Som medlem af Radiograf Rådet får man ovenikøbet
Studieforsikring Ekstra med tre kontante fordele:
• 0 kr. i selvrisiko på cykeltyveri
• Heltidsdækning på ulykkesforsikringen
• Et helt års ekstra studierabat, når man er
færdiguddannet

Søg penge til udveksling
Så kan du søge studiefonden om penge. Studiefonden
uddeler midler fire gange årligt: 1. januar, 1 april, 1 juli
og 1. oktober. Ansøgere til studiefonden skal minimum
have været medlem af Radiograf Rådet i et halvt år
på ansøgningstidspunktet. Er du interesseret kan du
læse mere på www.radiograf.dk
under punktet
’studerende’.

Hvis det lyder som noget for dig, er du meget velkommen til
at kontakte RSD’s formand Josephine Vadgaard
på Josephine.vadgaard@gmail.com.

OKTOBER 2021 | RADIOGRAFEN | 25

I GANG IGEN
Claus Brix, fagchef

Kursuskataloget 2020-2021 var en
premiere, der blev til en fuser. De
fleste af kurserne blev udsat eller aflyst grundet COVID-19. 2021-22 ser
anderledes ud, og tilmeldingerne og
afviklingen af kurser er kommet godt
fra start.
Når vi udsender et katalog for et år,
er det tit kun rammerne og nøglepersonerne, som er på plads. Det har
overrasket os positivt, at der allerede
nu er tilmeldinger til kurser i foråret
2022, selvom programmerne ikke
ligger klar endnu. Efterspørgslen fra
medlemmerne har gjort, at vi speeder
færdiggørelsen op, og kursusbeskrivelserne vil løbende komme på
www.radiograf.dk.

Status efterår 2021

Kurset ’Ortopædisk radiografi af det
perifere skelet’ kører for 16. gang, og
vi melder udsolgt til november. ’Radiografisk pædiatri’ er tæt på fyldt. Fælles for kurserne er. at deltagerne får

noget hjem, som de umiddelbart kan
implementere i deres daglige arbejde.
Vi arbejder på en løbende optimering
af kurserne og der er overvejelser om
at udbyde ’Radiografisk pædiatri’ over
flere dage i næste sæson.
’Farmakologi’ har vi desværre måttet
aflyse. Vi har modtaget flere opfordringer til at få radiografer på tidligere
uddannelsesordninger opdateret, så
de svarer til den nuværende ordning.
Og vi har arbejdet på at stable et
e-learningkursus på benene for at tage
højde for de knappe ressourcer i klinikken. Men efter at have prøvet flere
gange må vi erkende, at interessen på
landsplan ikke er der.

Nyheder forår 2022

I 2022 kører vi et første kursus for
beskrivende radiografer i samarbejde
med London City Universitet, der
stiller undervisere til rådighed. Der
har også været efterlyst kurser i digital
radiografi, og her forventer vi at stille

med eksperter fra både Danmark og
udlandet. Der er allerede en del interesse for disse kurser.

Kursus tæt på

Selvom vi har gode kursuslokaler på
Frederiksberg, lægger vi kurserne,
hvor det giver mening for deltagerne
og underviserne, og vi prøver at undgå,
at deltagerne skal overnatte. Vi ser
en stor opbakning fra lederne, når vi
lægger kurser i deres nærområder og
derved giver dem mulighed for at få
flere medarbejderne med. Lægger vi
kurserne, hvor underviserne er, undgår
vi, at de skal bruge en dag på at give en
enkelt lektion.

Kom med dit input

Vi bliver endnu bedre, hvis vi får ideer
fra jer. Hvad er dine behov? Hvad
kunne du godt tænke dig at blive klogere på og dygtigere til? Sæt dit præg
på indholdet til kataloget 2022-23
allerede nu. Vi tager alle henvendelser
alvorligt, for kun sådan bliver vi bedre.

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 arrangørens
hjemmeside.
Dato

Seneste
tilmelding

Tema

Sted

Arrangør

Information
og tilmelding

Pris

UDSAT

23/8 2021

CT kursus - for
radiografer og læger

Aarhus

Fysiker/radiografer støttes
af RadiografRådet

wwww.radiografkurser.dk

kr. 8250 (kr. 9250
ikke medlermmer)

27-29/10 2021

se link

MR-optimalisering 2.0

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

rabat til m
 edlemmer
af Radiograf Rådet

2+3/11 2021

OPTAGET

Ortopædisk Radiografi
- det perifere skelet

Odense

Radiograf Kurser

www.radiografkurser.dk

kr. 3695 (5495 for
ikke medlemmer)

4-6/11 2021

se link

Årsmøde for retsmedicin

Aarhus

Dansk Selskab for Retsmedicin

www.forensic.dk

se link

8/11 2021

24/9 2021

Demens i radiografien

Odense

RadiografKurser

www.radiografkurser.dk

kr. 1250 (kr. 1875
ikke medlemmer)

10-12/11 2021

se link

CT-kolografi workshop

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

rabat til m
 edlemmer
af Radiograf Rådet

17-18/11 2021

se link

Strålebeskyttelse i
fremtiden

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

rabat til m
 edlemmer
af Radiograf Rådet

19/11 2021

5/10 2021

MR Nordiic Safety meeting - SMRT endorsed

Aarhus

SMRT/RadiografKurser

www.radiografkurser.dk

kr 1250 (kr. 1875
ikke medlermmer)

25/11 2021

25/9 2021

Radiografisk Pædiatri

Aarhus

Radiograf Kurser

www.radiograf.dk

kr. 1250 (kr. 1875
ikke medlemmer)
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MR NORDIC SAFETY MEETING
November 19th, 2021
Aarhus University Hospital, Skejby
Registration: By November 1st. 2021
Organizer: Anne Dorte Blankholm, Aarhus University Hospital & SMRT President 2021-2022
and Danish Council of Radiographers /SMRT (Info: claus@radiograf.dk +45 53373806)
Detailed program and registration at www.radiograf.dk

PROGRAM
MR safety status and what does SMRT have to offer, European Federation of Radiographer Societies
(EFRS) MRSO document and updated international MR safety guideline documents
Anne Dorte Blankholm, Ph.D., M.Sc., Radiographer, SMRT President, FSMRT, Aarhus University Hospital, DK
How implants are tested and Interpretation of MR conditional documentation and application in
clinical practice
Maureen Hood, PhD, RN, RT(MR), FSMRT, FAHA, Department of Radiology & Radiological Sciences, Director,
Biomedical Research Imaging Core, Assistant Professor, Uniformed Services University, Bethesda, Maryland, USA
Scanning MR Conditional implants
Ilse Patterson BSc-Rad, Lead R&D MR Radiographer, Cambridge University Hospital (UK)
How do I apply the MR-conditions on my MR-scanner?
(Company representatives)
Ferromagnetic metal detectors
Prof Mark Keene, University of Birmingham, co-founder of Metrasens ltd.
Patients screening how and why?
Boel Hansson, PhD, Department of medical imaging and physiology, Skaane University Hospital, Lund (S)
RF and Gradient safety
Martin J. Graves PhD, Professor of MR Physics, University of Cambridge (UK)
The importance of teamwork and education in MR-safety
Pia C Sundgren, Professor of Radiology, MD, PhD, Head of the Division of Diagnostic Radiology,
Institution of Clinical Science/Radiology, Lund University (S)
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