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kunstig intelligens

D
a jeg blev uddannet ved Radiografskolen i Odense, havde jeg intet MR
i min uddannelse. Vi var 12 på hold
R88, og så vidt jeg husker, så var
vi 9, der blev færdige. Med mit fine
eksamensbevis drog jeg til Bornholms Hospital, hvor mine kolleger
var uddannede, før der kom CT ind i
uddannelsen. Men vi var alle uanset
uddannelsestidspunkt udstyret med
en faglighed, der gjorde os i stand til
at være frygtløse og omstillingsparate
i forhold til den vilde teknologiske
udvikling, der har påvirket og styret
vores profession i årtier.

Nu taler vi så om AI eller kunstig intelligens. Dybest set er AI jo (bare) en
teknologisk udvikling, som vi sagtens
og med sindsro kan se ind i – vi er alle
uddannede til at håndtere udvikling.
Det betyder ikke, at vi skal være
lallende nikkedukker, men vi skal se
mulighederne for vores patienter og
være kritiske i forhold til kvalitet. Vi
bør åbne sindet for, hvordan udviklingen påvirker vores rolle som radiografer, og det fine vil være, hvis vi også
er godt fremme i skoene og påvirker
udviklingen mere målrettet.
Vores rolle har allerede ændret sig
betydeligt, siden de første pionerer
grundlagde professionen.
I 1944 udtalte Furby:
”Jeg tror, du vil være enig i, at
radiografens primære funktion er
at yde den størst mulige service for
radiologen.”
Det niveau er vi forbi for længst.
Ingen kan tegne det fulde billede af
vores fremtid, og hvordan radiografien og radiografens rolle vil være om

20 år, men vi kan være med til at forme
tingene.
Kunstig intelligens vil aldrig kunne
erstatte radiografen, men kunstig intelligens kan påvirke vores rolle.
AI kræver validering før indførelse i klinikken, og AI bør aldrig erstatte klinisk
dømmekraft.
AI har potentialet til at optimere billeddannelse og strålebehandling, og det
er vigtigt, at radiografer er involveret
i design, konstruktion og forskning
i kunstig intelligens. Derfor bliver vi
nødt til at samarbejde i tværfaglige
teams og med industrien. Vi radiografer vil skulle uddanne os for at kunne
udvikle en forståelse af, hvordan AI
virker, og hvordan vi sikkert integrerer
AI i klinisk praksis.
Lad os involvere os bevidst - så kommer vi til at gøre en væsentlig forskel
for patienter, sundhedsvæsenet og os
selv. AI er mere end to bogstaver, AI er
vores fremtid.
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INDE I BILLEDET

Flemming R. TherE I BILLEDET
kildsen

Radiograf
fra Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed på Amager og Hvidovre
Hospital har modtaget 330.000 kroner til
kompetenceudvikling i MR-scanning og
sikkerhed. Bevillingen er kommet fra
Uddannelsesfagligt Råd i Region
Hovedstaden, som i slutningen af 2021
uddelte økonomisk støtte til kliniske
projekter for 2022.
Flemming R Therkildsen er sikker på, at
midlerne kommer til at kunne mærkes af
patienterne. Han siger: ”Mængden af indopererede implantater hos patienter vokser
støt. Hvert element kræver en selvstændig
sikkerhedsvurdering, således at det ikke
interagerer med magnetfelter, hvilket kan
give forbrændinger. Nyere MR-scannere
har også højere feltstyrker, hvilket ligeledes udfordrer sikkerheden. Med kurser i
MR-sikkerhed på tværs af regionen kan
man højne sikkerheden for patienterne.”
Professionshøjskolen Absalon i
Næstved har med Peter Butty fundet
uddannelseslederen for
skolens kommende
radiografuddannelse. Peter
Butty har senest været ansat
som afdelingsradiograf ved
Næstved Sygehus og har
før det været
uddannelsesansvarlig radiograf ved
Næstved og Nykøbing Falster sygehuse.
Han har tidligere været en del af Radiograf
Rådets hovedbestyrelse for Region
Sjælland gennem 12 år. Peter Butty har en
Master i Medicinsk Billeddiagnostik fra
SDU og har siden 2014 været formand for
radiografernes censorkorps. Peter Butty
tiltræder stillingen den 1. marts.

Ny erfaringsgruppe for beskrivende
ultralydsradiografer. Vi er en national
gruppe af radiografer, som ønsker at
etablere en ERFA-gruppe for beskrivende ultralydsradiografer. Ønsker
du at være en del af gruppen, så send en
mail til Karen Brage på kabr2@ucl.dk.
Der er ingen krav for deltagelse udover
interessen for ultralyd.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Mvh. Mette Møller Pedersen, Mikael Juelgaard Petersen, Malene Roland Pedersen og Karen Brage.
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Invitation til

50-ÅRS
jubilæumsfest
R A D I O G R A F

R Å D E T S

Du inviteres hermed til jubilæumsfest i Vingsted Hotel & Konferencecenter,
lørdag den 21. maj 2022. Festen er en hyldest til faget, foreningen og alle JER
medlemmer, hvis sammenhold, solidaritet og faglige stolthed gør
Radiograf Rådet til noget ganske særligt.

Skal du med til fest?

Den 21. maj afholder Radiograf Rådet 50-års jubilæumsfest i Vingsted
Hotel & Konferencecenter. Arrangementet inkluderer blandt andet
middag, fri bar, underholdning og transport til og fra Vingsted. Klik ind
afholdes
åbner den 3. januar 2022
på Jubilæumsfesten
Radiograf.dk,
hvor du kan læse Tilmelding
mere om
festen og tilmelde dig.
Lørdag den 21. maj 2022
Den elektroniske tilmelding finder du fra den 3. jaVingsted Hotel & Konferencecenter
Vingsted Skovvej 2
7182 Bredsten

Du kan læse meget mere om
arrangementet på Radiograf Rådets
hjemmeside www.radiograf.dk.

nuar 2022 på Radiograf Rådets hjemmeside, www.
radiograf.dk ”Jubilæum”. Du skal udfylde alle felter i
tilmeldingsblanketten inkl. opsamlingssted, hvis du
ønsker bustransport.

Sidste frist for tilmelding og indbetaling er søndag
den 3. april 2022. Din tilmelding til jubilæumsfesten
er først gældende, når du har indbetalt 575 kr. - og
150 kr. hvis du er studerende - på Radiograf Rådets
konto i Danske Bank: Reg.nr. 1551 kontonr.
3101 065 545. Mærk indbetalingen med: ”Jubifest”.

Arbejder
du i inkluderer
stråleterapien,
eller er du radiografArrangementet
bl.a.:
studerende med stråleterapeutisk studieretning?
• GPS-Challenge arrangement
• Velkomstdrink
• 3 retters middag med vin, vand og
øl ad libitum
• Underholdning med Specialklassen
og bandet Celebration
• Fri bar hele aftenen
• Transport til og fra Vingsted

Radiograf Rådet har forlænget kontrakten med ESTRO. Det betyder, at du fortsat
kan få de fordele, som et medlemskab af Radiograf Rådet giver, blandt andet:
• Reduceret
pris på ESTRO-konferencen eller kurser udbudt af ESTRO
Opsamlingssteder:
// Region Hovedstaden: Københavns hovedbanegård (overfor Tivoli) / Ishøj Station // Region Sjælland: Nykøbing F.
• AdgangSygehus
til nomineringer
og priser
(hovedindgang) / Ringsted Station / Roskilde Station / Næstved Hospital (hovedindgang)/ Holbæk Sygehus
/ Slagelse (motorvejsfrakørsel 34) // Region Syddanmark: Svendborg Sygehus (hovedindgang) / Nyborg
• Adgang(hovedindgang)
til journaler
og artikler samt nyhedsbrevet
Station / Odense Universitetshospital (hovedindgang) / Middelfart Station / Vejle Sygehus (hovedindgang) / Aabenraa
Sygehus (hovedindgang) / Haderslev Sygehus (hovedindgang) / Sønderborg Sygehus (hovedindgang) / Kolding Sygehus
(hovedindgang) / Esbjerg Sygehus (hovedindgang) / Vejen Station // Region Midtjylland: Holstebro Station / Herning Station
/ Viborg Station / Silkeborg Station / Randers Station / Aarhus Station / Horsens Station // Region Nordjylland: Hjørring
Station / Frederikshavn Station / Aalborg Station / Hobro (motorvejsfrakørsel 34)

Ønsker du at være med i vores tilbud om gratis medlemskab af ESTRO? Så skriv til
claus@radiograf.dk med navn, stilling og arbejdssted. Herefter
opretter
Ret til ændringer
forbeholdes. vi dig som
medlem, hvorefter du kan få de fordele, medlemskabet DECEMBER 2021 | RADIOGRAFEN | 5
af ESTRO giver. Se mere på Radiograf.dk.
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Nyt år – nye radiografer
I januar dimitterede tre hold af radiografer fra henholdsvis UCN, UCL og KP.

Dimitterende radiografer fra UCL januar 2022

PÅ FOTOET SES

Sille Brøndum Mansa, Sisse Grønnegaard Hansen, Signe
Koch Petersen Andersen, Daniella Esmann Schmidt, Tatjana Mamontova, Rune Schytt-Clausen, Cecilie Højmark
Chrestensen, Pernille Laulund, Signe Hessellund Pedersen, Mette Marie Braas, Sofie Katrin Vinther Eriksen,
Petrine Dupont Hoffmann Langer, Amanda Skovgaard
Andersen, Sofie Just Bom, Amna Ayad Al-Meshaiki, Viet
Hoa Pham, Line Salomon Hvid, Kristina Thybo Tellquist
Rasmussen, Laura Utoft Sørensen.
Fraværende:
Kasper Krog Andersen og Najma Hassan Abdullahi.

Dimitterende radiografer fra UCN januar 2022

PÅ FOTOET SES

Anja Dam Justesen, Anne Vinther Jensen, Astrid Katrine
Frøsig, Camila Madsen, Frederik Lundsgaard Persson,
Josefine Steen Mygind, Julie Høllund Bundgaard, Laura
Fisker Felis, Lena Bjærre Rasmussen, Maja Hedegaard
Nielsen, Merjema Zulfikari, Mille Henneberg Jensen,
Nina Møller Jørgensen, Simone Kjærsgaard Sand, Tanja
Nygaard Laurberg Sørensen.
Fraværende:
Erika Hjalgrímsdóttir.

Dimitterende radiografer fra KP januar 2022

PÅ FOTOET SES

Elvira Noura Sehili, Maja Rygaard Christiansen, Hanadi
Hamza, Mia Raagaard Knudsen, Ea Thomsen, Hila Abdulrahimzai, Linda Falgren Christensen, Israa Alawi Thamer,
Simon Birch, Majken Bech Appel, Katharina Sylow Madsen, Sheila Maria Schade, Benjamin Kostiw, Reza Rahimi,
Liv Felicity Grønlund, Sofie Egegaard Jensen, Emilie
Josephine Elisabeth.

Radiograf Rådet
ønsker alle nye
radiografer hjerteligt
tillykke!
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TEMA
KUNSTIG INTELLIGENS

I disse år eksploderer forskning i kunstig intelligens på tværs af fag og discipliner. Én af
dem, der udforsker, hvordan algoritmer og automatisering kan anvendes indenfor radiografi, er Simon Lysdahlgaard. Ifølge ham er kunstig intelligens en uomgåelig del af fagets
fremtid. Og netop derfor er det, mener han, særligt problematisk, at den radiograffaglige
forskning sakker bagud.
Camilla Beer Arnsberg, kommunikationskonsulent

atienten lægger sit
håndled på detektoren.
Kameraet på røntgenrøret aflæser håndleddets
placering og tilpasser
vinklen, så der kan tages
et billede. En specialdesignet algoritme blænder
ind, en anden algoritme tager et billede
med lav røntgendosis. Billedet fremstår
støjfyldt, men en tredje algoritme rekonstruerer billedet til at ligne et billede med normal dosis. Til slut kvalitetssikres billedet af en
helt fjerde algoritme, som i løbet af få sekunder
beregner kvaliteten af billedet på baggrund af
lokale kvalitetsdata.
Sådan ser ét fremtidsscenarie ud for anvendelsen af AI eller kunstig intelligens i radiografi,
hvis man spørger Simon Lysdahlgaard. Han
er forskningsradiograf ved Esbjerg Sygehus
Røntgen, Scanning og Nuklearmedicin, og
buzzwords i hans forskning er netop kunstig
intelligens og algoritmer.
”Det driver mig, at jeg med min forskning kan
bidrage til og udvikle feltet. Men jeg er stadig
radiograf, og jeg vil stadig arbejde i rum, for
jeg vil ikke for langt væk fra min ekspertise. På
den måde ser jeg mig selv som en hybrid. Jeg er
både radiograf og forsker. Og jeg tror, at vi får
brug for mange flere hybrider i en fremtid med
AI,” fortæller Simon Lysdahlgaard.
Når man ser ind i, hvad fremtiden byder indenfor radiografi, er Simon Lysdahlgaard ikke i
tvivl om, at kunstig intelligens er med i billedet.
Hans forskning er spredt ud over en del projekter. De tager udgangspunkt i forskellige kropsdele eller organer, og de foregår i samarbejde
med forskellige sygehuse og forskere. Men fælles for dem er, at de udspringer af en forestilling
om, at der i kunstig intelligens er potentialet til
at optimere det radiografiske arbejde.
Blandt alle hans projekter er ét, som skiller sig
ud som det, han selv kalder sit ’signaturprojekt’.
Han løftede kortfattet sløret for det i sidste

Anders Trærup

SIMON
LYSDAHLGAARD
Født 1989
Uddannet radiograf
fra University College
Lillebælt i 2014.
Kandidat i folkesundhedsvidenskab i 2019
og siden da forskningsradiograf ved Esbjerg
Sygehus – Røntgen,
Scanning og Nuklearmedicin samt IRIS –
Imaging Research
Initiative Southwest.

nummer af Radiografen, hvor han medvirkede
som ét blandt mange faglige forbilleder, og i
den forbindelse fortalte han også om, hvordan
hans forskning i kunstig intelligens involverer
4000 billeder af laterale knæ ved konventionel røntgen. Det var nemlig knæene, der blev
Simon Lysdahlsgaards første indgangsvinkel til
kunstig intelligens i radiografi:
”I 2009 lavede vi et internt kvalitetssikringsprojekt på Esbjerg Sygehus, og nogle studerende fandt ud af, at vi ved knæundersøgelser
har mange omoptagelser – faktisk cirka 30-40
procent. Jeg syntes, at det var en spændende
udfordring at forsøge at fjerne den høje grad af
omoptagelser. Det bedste ville jo være, at vi hele
tiden kunne have en læge ved siden af til at vurdere kvaliteten af billederne. Men det kan ikke
lade sig gøre, og derfor ville jeg tænke AI ind i
stedet,” fortæller Simon Lysdahlgaard.
Han bruger begrebet ’AI’, en forkortelse for
’artificial intelligence’, mere end det danske
begreb ’kunstig intelligens’. På samme måde
har oversættelser af begreberne for forskellige
typer af kunstig intelligens ikke rigtig rodfæstet
sig i Danmark, hvorfor de oftest omtales som
’machine learning’ og ’deep learning’.
I forhold til Simon Lysdahlgaards forskningsområde betyder kunstig intelligens groft sagt,
at computeralgoritmer bygges og trænes til
forskellige typer af billedgenkendelse. Billedgenkendelse, der bliver så nøjagtig, at det kan
give radiografer en øjeblikkelig vurdering af
nye billeders kvalitet. Men hvordan bygger og
træner man lige en algoritme til at skelne skidt
fra kanel blandt tusinder af billeder af knæ fra
siden?
For Simon Lysdahlgaard lå svaret i Kroatien –
og nærmere bestemt blandt en gruppe af algoritmeingeniører på et kroatisk IT-universitet.
”For at lave en algoritme, der fungerer optimalt,
skal den have de rette parametre. Det svarer
lidt til at indstille sin mikroovns indstillinger til
at varme sin mad korrekt. Der er en masse forskellige indstillinger, og de giver vidt forskellige
output. Vores samarbejdspartnere i Kroatien
FEBRUAR 2022 | RADIOGRAFEN | 7
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har ekspertisen til at forstå indstillingerne og
arkitekturen af algoritmerne. Og derfor får vi en
algoritme, der passer til vores datasæt, og som
er nøjagtig,” fortæller Simon Lysdahlgaard.
Men at bygge algoritmen var kun første skridt.
Nu skulle den fodres med data. Simon Lysdahlgaard sendte derfor via et sikkert netværk to
store billedmapper til Kroatien – én med 2000
billeder af knæ fra siden, som var acceptable,
og én med 2000 billeder af knæ fra siden, som
var uacceptable.
At træne en algoritme til at genkende, om et
billede af et knæ er acceptabelt eller ej, fungerer dybest set ved, at man viser den ét billede
ad gangen og fortæller den, at billedet enten er
godt eller dårligt. Og det gentager man så flere
tusinde gange, så algoritmen har et tilstrækkeligt statistisk grundlag at basere sin læring på.
Resultatet er, at den trænede algoritme har lært
at genkende og kan vurdere nye billeder ud fra
samme kriterier.
Og det gjorde man så på universitetet– viste algoritmen Simon Lysdahlgaards 4000 knæbilleder. En proces, der tog cirka 14 dage. Men efter
de 14 dage var algoritmen oplært, og når Simon
Lysdahlgaard i dag viser den et billede af et knæ
fra siden, kan den med en nøjagtighed på 99 procent sige, om billedet er acceptabelt eller ej.
Men hvad er det, algoritmen kigger på, når den
får præsenteret et billede af et knæ? Indenfor
AI-verdenen taler man om 'black box'. Det dækker over, at algoritmer får input og giver output,
men at man har ret begrænset indsigt i, hvad
der sker mellem input og output. Der er en sort
kasse i algoritmen, og vi kan ikke se, hvad der
foregår i den.

Figure 1

Figure 2

Heatmap of right knees

Heatmap of left knees

▲ På billedet ses et
rødfarvet område, som
er det område, algoritmen ’ser’ på, når den
klassificerer et billede
af et lateralt knæ som
acceptabelt eller uacceptabelt. Det røde område
indikerer, at algoritmen
kigger på epikondylerne
og tibia tuberositas.

I Simon Lysdahlgaards tilfælde betyder det, at
han ikke kan få et komplet ræsonnement fra

Der er ikke nok hænder om den
varme gryde indenfor radiografien.
Der er rigeligt at gå i gang med, og
jeg vil gerne bevise, hvad AI kan
byde ind med, så andre også får lyst
til at være med.
8 | RADIOGRAFEN | FEBRUAR 2022

algoritmen omkring, præcis hvorfor et billede
bliver vurderet som uacceptabelt eller acceptabelt. Men det betyder ikke, at han slet ikke ved
noget om, hvad algoritmen kigger på:
”Algoritmen kigger på knæets to kondyler. Hvis
knæet er drejet for meget, kan man se begge,
men hvis knæet står skarpt, ligger kondylerne
lige over hinanden og går i ét. Og algoritmen
analyserer på, hvor skæve kondylerne er,” fortæller Simon Lysdahlgaard.
Grunden til, at han ved, at algoritmen kigger
på kondylerne, er ikke, at algoritmen er blevet
bedt om at kigge på kondylerne. Algoritmen har
blot kigget på de mange knæbilleder og fundet
mønstre og sammenfald. Det kan man se ud
fra de såkaldte ’heat maps’, som er genereret
ud fra algoritmens hukommelse. På heat maps
angiver de oplyste farver de områder, som algoritmen kigger på, når den klassificerer billedet.
Og i tilfældet med Simon Lysdahlgaards mange
knæbilleder lyser kondylerne op i klare farver.
Lige nu er Simon Lysdahlgaard ved at tilpasse
algoritmen til de øvrige systemer, så den kan
blive klar til ekstern validering, hvor den skal
se data, den ikke er blevet præsenteret for før.
Derefter skal studiet publiceres, algoritmen
yderligere optimeres, eventuelle yderligere
studier skal publiceres, og der skal søges om
de fornødne godkendelser. Drømmen er, at
algoritmen kan implementeres fuldt og helt
i røntgenrum verden over, men ifølge Simon
Lysdahlgaard selv er det scenarie nok fortsat
mellem fem og ti år ude i fremtiden.
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Selvom Simon Lysdahlgaards forskning også
involverer røntgenrum og patientkontakt, så foregår langt størstedelen af hans forskertid foran en
computer, hvor han koordinerer og ikke mindst
programmerer. AI’s algoritmer lever nemlig på
computeren. Det er også grunden til, at AI først
for alvor har taget fart inden for de seneste trefem år, hvor den kraftige øgning af computerkraft
har gjort det muligt at arbejde med omfattende
algoritmer og store datasæt.
Den computer, Simon Lysdahlgaard kalder sin
’AI-computer’, ville for 15 år siden være blevet
anskuet som en supercomputer med dens mange
ram og gedigne grafikkort. I dag kan den type
computer, der danner grundlag for Simon Lysdahlgaards arbejde med kunstig intelligens, også
findes på teenagegamerværelser.
Simon Lysdahlgaard henviser til ’Moores lov’ til
at forklare fænomenet. Én af stifterne af det amerikanske teknologiselskab Intel, Gordon Moore,
forudsagde i 1965, at fra da af ville kapaciteten af
integrerede computerkredsløb fordobles hver 18.
måned.
Loven har vist sig at være retvisende, og i dag har
vi computerteknologien til at behandle enorme
datamængder. Vi har også forståelsen for at konstruere og træne algoritmer. Og vi har de data,
vi skal bruge til at koble de to til virkeligheden.
Alligevel er det store AI-gennembrud indenfor
radiografi endnu udeblevet, lyder det fra Simon
Lysdahlgaard:
”Der er ikke nok hænder om den varme gryde
indenfor radiografien. Der er rigeligt at gå i gang
med, og jeg vil gerne bevise, hvad AI kan byde ind
med, så andre også får lyst til at være med. Forskning i kunstig intelligens stormer frem på nærmest
alle felter. For eksempel forskes der enormt meget
i kunstig intelligens inden for radiologi. Men den
radiograffaglige forskning sakker bagud,” siger
Simon Lysdahlgaard.
Hvorfor er det et problem?
”Det er det, fordi der også indenfor radiografi er
et stort potentiale i at anvende kunstig intelligens.
Og interessen er der også fra industrien. Og som
radiografer har vi jo en mulighed for at påvirke
udviklingen, hvis vi selv bidrager til den,” fortæller Simon Lysdahlgaard.
Penge er én af de væsentligste forklaringer på, hvorfor der endnu ikke forskes mere i kunstig intelligens
indenfor radiografi, mener Simon Lysdahlgaard:
”Vi konkurrerer også med alle lægerne om fondsmidlerne. Og det er ikke lige så sexet at sige, at man

vil reducere røntgendosis med én procent, som at
sige at man vil stille bedre diagnoser. De synlige
gevinster ved at anvende AI indenfor radiografi er
nok ikke lige så store som indenfor eksempelvis
radiologi. Men vi er nødt til at følge med udviklingen – også for at afdække, om der er andet uudnyttet potentiale, vi ikke har øje for lige nu”.
Ifølge Simon Lysdahlgaard ligger der blandt
andet et potentiale i at anvende kunstig intelligens til at sikre mere ensartede arbejdsgange
for radiografer, som dermed skaber mere
ensartede og sammenlignelige resultater. Og
der findes faktisk allerede værktøjer, der gør
brug af kunstig intelligens. Blandt andet har
Siemens lavet et loftkamera, der kan hjælpe
med at lejre patienter i isocentret, og der findes

Vi konkurrerer også med alle
lægerne om fondsmidlerne. Og det
er ikke lige så sexet at sige, at man
vil reducere røntgendosis med én
procent, som at sige at man vil stille
bedre diagnoser.
også et thorax-kamera, der kan hjælpe med at
blænde ind, inden billedet tages.
Skal man tro Simon Lysdahlgaard, er AI ikke
bare det nyeste legetøj, som hurtigt vil gå af
mode igen. AI er en uomgåelig del af fremtiden
og et værktøj, der kan løse reelle problemer
indenfor radiografi:
”Lige nu bliver databyrden for radiografer
større og større. Antallet af røntgenundersøgelser er stigende, og antallet af radiografer
er faldende. Tilsammen betyder det, at der
er mindre tid til den enkelte undersøgelse og
patient og til kvalitetssikringen. For mig at se
kan AI ikke kun gøre vores undersøgelser mere
præcise, men det kan også gøre vores arbejdsforhold bedre,” fortæller Simon Lysdahlgaard.
Hvad tror du da, at fremtiden bringer for AI
indenfor radiografi?
”Jeg kender ikke svaret endnu, men jeg tror,
at AI kan revolutionere vores fag. At det kan
automatisere og ensrette vores arbejde og tage
faget til nye højder. At vi som radiografer kan
blive endnu bedre til det, vi er gode til”. ■
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Sagt helt enkelt

- AI i radiografi
Maryann Hardy og James Taylor

Du vil allerede have hørt en masse hype om kunstig intelligens (AI). Fra maskiner, der
vil tage over i Terminator-stil, til at AI er den "bedste ting siden skiveskåret brød", der
vil støtte menneskets fremgang. Men hvad er virkeligheden, og hvordan hænger den
sammen med radiografisk praksis? Denne artikel vil forsøge at fjerne nogle af myterne
omkring AI og give dig et overblik over, hvad AI er.

HVAD ER DET,
DU LÆSER?
Denne artikel er en
oversat og forkortet
version af artiklen
"Putting it simply – AI
in Radiography", som
bringes med tilladelse fra forfatterne.
Artiklen er skrevet
som en introduktion
til og samtalestarter
om kunstig intelligens
indenfor radiografi.
Den har samtidig været
udgangspunkt for forfatternes udarbejdelse
af den peer reviewede
artikel, der blev bragt
i det videnskabeligt
tidsskrift Radiography i 2021 under titlen
”Artifical intelligence:
Where are we now and
what does the future
hold?”.

il jer, der tror, I ikke bruger AI,
så tro om igen! AI-teknologier er
indlejrede i smartphones og kan findes i
enheder, der understøtter klinisk beslutningstagning. Hvis du ikke bruger disse,
hvad så med vejvisere i realtid, der hjælper med at undgå trafikpropper på vej
hjem fra arbejde? Eller når du kommer
hjem, kan du bede Alexa om at tænde radioen,
eller du kan se på de foreslåede anbefalinger,
som Netflix har 'lært' af dine tidligere valg.
Ingen af os har virkelig undgået denne udvikling
af teknologiintegration i vores daglige liv. En integration, der kan betragtes som den generelle
dataficering af det miljø, vi lever og arbejder i,
og uden tvivl indenfor sundhedspleje er billeddannelse på forkant med denne udvikling. Der
er allerede skrevet meget om virkningen af AI
på at forbedre billedfortolkning i radiologi, men
denne artikel ønsker at se ud over dette og overveje de bredere konsekvenser for diagnostisk
radiografi og til dels for udviklingen i strålebehandling. Vores mål er at give en tilgængelig
introduktion til dette vigtige emne og give radiografer en grundlæggende indsigt i AI.

1950

PUNKTER PÅ
AI’S VEJ IND I
RADIOGRAFI
Kilder:
• Simon Lysdahlgaard
• Kaul, Enslin og Gross:
”History of artificial
intelligence in medicine”
I Gastrointestinal
Endoscopy, Volume 92,
no. 4, 2020

Den britiske matematiker Alan
Turing fremsætter idéen om at
bruge computere til at simulere
intelligent adfærd og kritisk
tænkning.

1956
Den amerikanske matematiker John
McCarthy beskriver kunstig intelligens
(AI) som ”videnskaben og teknikken at
lave intelligente maskiner”.

AI i radiografi

Det er vigtigt at understrege, at AI-teknologi
ikke er én ting. I stedet er det bedst at tænke på
det som et "bundt" af teknologier, der opstod i
1950'erne med fremkomsten af digitale computere og maskinernes evne til at manipulere tal.
Disse teknologier har været i konstant udbygning og udvikling lige siden, men det er den
seneste udvidelse af computerkraft, der har
muliggjort den hurtige vækst på dette teknologiske område, hvor nye algoritmer og processer
udvider potentialet i AI.
AI er allerede indarbejdet i radiografipraksis især indenfor CT, hvor AI har bistået med automatisering af billedefterbehandling og dosisoptimering. Og der arbejdes fortsat på at udforske
potentialet i at anvende AI i dosisreduktion ved
at udlede outputbilleder af høj kvalitet fra lavdosis, støjende inputbilleddata.
I MR kan nye generationer af scannere bruge
AI-aktiveret teknologi til at identificere patientens hovedorientering i realtid og implementere automatisk konfiguration af scanninger.
Derved forbedres billedkvaliteten, artefakter

SLUTNINGEN AF 1970’ERNE
Den første AI-vinter, hvor forskning i kunstig intelligens
aftager, blandt andet på grund af dalende interesse og en
opfattelse af begrænsede anvendelsesmuligheder.

Machine learning, som er computeres evne til at genkende mønstre,
lære og anvende informationer,
introduceres.

Dannelsen af The Stanford University Medical ExperimentalArtificial Intelligence in Medicine - et tidsdelt computersystem,
som forbedrer netværksmuligheder blandt kliniske og biomedicinske
forskere fra flere institutioner.

1953

1973
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OM
FORFATTERNE
JAMES TAYLOR er radiograf og instruktør ved
Alliance Medical Ltd. i
Storbritannien. James
Taylor har en forretningsbaggrund og beskæftiger sig især med
innovation, udvikling af
mennesker og brugercentreret design. Han
udforsker disse temaer
gennem nye udviklinger
i AI indenfor radiografi
og som forsker for EU's
digitale sundhedsprojekt "FAITH" ved
universitetet i Lissabon,
Portugal, hvor han udvikler en ny AI-aktiveret
app til kræftpatienter.
MARYANN HARDY er
professor i radiografi og
billeddannelsespraksis
ved universitetet i Bradford, Storbritannien.
Hun har også en æresprofessorstilling ved
Syddansk Universitet.
Som en del af hendes
arbejde med implementeringen af og tilpasningen til nye teknologier
har hun i omfattende
grad forsket i brugen af
AI indenfor radiografi.

VIDSTE DU?

Det, vi på dansk
kalder ’konventionel
radiografi’, hedder på
engelsk ’projectional
radiography’, som
kan oversættes til
projektionsradiografi.

reduceres, gentagende billeddannelse minimeres, og potentielt set accelereres arbejdsflowet.
Indenfor strålebehandling er AI's potentiale i
autosegmentering og målafgrænsning blevet
grundigt undersøgt. Man har især interesseret sig
for organer, der er i risiko for strålingsskader, og
formålet er at forbedre konsistensen og reducere uønskede behandlingseffekter. AI-assisteret
automatisering af disse aktiviteter understøtter
og standardiserer forudplanlægningsprocesser,
men AI kan også hjælpe med billedregistrering
og fusion samt fejlreduktion i objektidentifikation.
Med AI’s påvirkning af billedfremstilling og
radiografipraksis på tværs af modaliteterne er
det bemærkelsesværdigt, at der har været så få
radiografrettede tidsskriftartikler og udgivelser,
som har udforsket udviklingen, anvendelsen og
den potentielle virkning. I stedet har det været
radiologiske tidsskrifter og artikler med fokus
på AI i billedanalyse, der har badet i rampelyset.
Måske skyldes det, at det største område af
radiografisk praksis, konventionel radiografi,
tilsyneladende stort set har været upåvirket
af AI, eller fordi radiografer fokuserer deres
faglige færdigheder mod patientcentreret pleje.
Men vil disse områder fremover være immune
overfor AI-indblanding? Lad os se på beviserne.
Patientpositioneringsfejl er en af de største
årsager til dårlig billedkvalitet, øget strålingsdosis og gentagne undersøgelser, især i konventionel radiografi og CT. I CT kan det være
forbundet med unøjagtig vertikal centrering
af patienten i scanneren som følge af patienters forskellige kropsbygninger. Så kunne
AI indsamle data fra forskellige kilder for at
forbedre og automatisere denne proces? Booj
et al. (2019) udforskede denne mulighed ved
hjælp af et 3D-kamerasystem i CT-rummet for
at skabe et 3D-patientkropsnet, hvorfra iso-centret automatisk kunne identificeres, og CT-lejets lodrette placering kunne automatiseres.
Resultatet var, at det automatiserede system
klarede sig betydeligt bedre - men ikke perfekt
- sammenlignet med røntgenradiografer, hvad
angår nøjagtig positionering af patienten, po-

SLUT 1980’ERNE – START 1990’ERNE
Den anden AI-vinter, hvor forskning bremses af særligt den høje
omkostning ved at udvikle og vedligeholde informationsdatabaser
samt den manglende computerkraft til at beregne algoritmernes
enormt datamængder.

tentiel forbedring af billedkvalitet og reduktion
af patientdosis. Selvfølgelig var dette et dyrt
3D-kamerasystem, men den beregningsmæssige forståelse for hurtigt at generere 3D-menneskelige kropsmodeller fra 2D-billeddata
eksisterer og vokser, og det har måske bare
brug for et meningsfuldt anvendelsesområde til
at udnytte det.
Kunne denne anvendelse være indenfor konventionel radiografi? Hvad ville der ske, hvis et
kamerasystem i røntgenrummet, eller måske
integreret i røntgenrørets kappe, kunne udvikles
til at bygge et anatomisk net om eksempelvis et
knæ eller en albue, til at støtte konventionel radiografi? Et sådant system kan kommunikere med
røret og receptoren for at hjælpe med anatomisk
positionering, strålecentrering og sikre anatomisk optagelse på receptoren, samt automatisk
anatomisk markering. Det kan også fremme
brugen af eksponeringsmål i stedet for eksponeringsområde for at forbedre billedkvaliteten og
optimere strålingsdosis.
De potentielle fordele ved et sådant system for
patienten i form af reduceret gentagen billeddannelse og dosis, organisationen med hensyn
til arbejdsfloweffektivitet og erhvervet til støtte
for praksiskvalitet ville være store. En sådan
teknologi er endnu ikke tilgængelig, men dette
kan være en virkningsfuld anvendelse af AI-teknologier i radiografi i fremtiden.

AI og ansvar

En frygt blandt mange sundhedsprofessionelle,
der beskæftiger sig med stadig mere intelligent
teknologi, vedrører ansvar. Indenfor dette er
den vigtigste overvejelse formålet med maskininteraktion: Bruger du maskinens intelligens
til at hjælpe dig med at lede undersøgelsen, eller fører du tilsyn med og faciliterer en maskinstyret undersøgelse?
Vi vil med denne artikel understøtte konceptet om, at maskinens beslutningstagning ikke
bør frygtes, men dens bidrag og rolle indenfor
billeddannelse skal forstås og være transparent.

2007
Teknologivirksomheden IBM skaber Watson, en
’robot’ i form af et spørgsmål-svar system, der
senere er blevet brugt til at stille diagnoser.

Den amerikansk-israelske professor i datalogi
Rina Dechter introducerer begrebet ’deep
learning’, der er baseret på en konfiguration af
algoritmer, på maskinlæringfeltet. Dermed kan
algoritmer begynde at genkende billeder.

Den ukrainske matematiker og datalog
Igor Aizenberg og hans kolleger anvender
deep learning til at skabe kunstige neurale
netværk, der er inspireret af biologiske
neurale netværk.

1986

2000

IBM’s Watson konkurrerer på lige
fod med mennesker i TV-quizzen
Jeopardy og vinder.
2011
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2012

2019

Den canadisk-britiske kognitive psykolog og
datamatiker Geoffrey Hinton står i spidsen for
lanceringen af AlexNet, det første deep learning
CNN-netværk, som bliver startskuddet til at
anvende algoritmer på medicinske billeder.

Datamatikerne Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton
og Yann LeCun får A.M. Turing-prisen for konceptuelle og tekniske gennembrud, der har gjort deep
learning neurale netværk (DNN) til en kritisk del af
databehandling.

Googles computerprogram AlphaGo, der blandt
andet gør brug af deep learning-algoritmer,
vinder i brætspillet Go over den sydkoreanske
professionelle Go-spiller Lee Sedol.
2016

2020
Siemens lancerer Ysio X.pree, et røntgenapparat,
der anvender kunstig intelligens til automatisk
thorax-indblænding.

Siemens lancerer et 3D-kamera, som ved hjælp af
kunstig intelligens automatisk kan positionere patienter
til CT-undersøgelser. Samme år introducerer GE
TrueFidelity, der rekonstruerer CT-billeder ved hjælp af
deep learning.
2019

Samtidig skal radiografens rolle og ansvar ved
brug af AI-teknologier også defineres klart.
For at forklare dette, så lad os overveje en analogi om autopiloten i et fly. Autopiloten hjælper
med at automatisere processen med at lede
og kontrollere flyet, herunder opgaver som
vedligeholdelse af højde, klatring, nedstigning,
drejning til en tildelt destination, opsnapning
af kursen og navigation af flyet mellem punkter,
der udgør en rute, der er programmeret ind i
systemet. Men hvis autopiloten bryder sammen,
kan piloten stadig flyve flyet. Piloten kan manuelt beslutte parametre og kontroller for at sikre,
at flyet sikkert når sit bestemmelsessted.
Som flypassagerer har vi en vis forståelse af
autopilotens rolle, men vi stoler på, at piloten
har viden og færdigheder til at overvåge autopilotens drift og tage kontrol eller flyve flyet
uafhængigt, hvis dette er nødvendigt. Det er
derfor ikke urimeligt, at patienterne forventer,
at radiografer har samme grad af viden og forståelse af automatiserede processer, herunder
viden, evne og autonomi til at forbikoble eller
korrigere disse processer for at sikre en sikker
og vellykket undersøgelse.
Men det er usikkert, om udviklingen og integrati-

onen af stadig mere komplekse, AI-muliggjorte,
automatiserede processer indenfor billedbehandlingsteknologier er blevet designet og implementeret med tilstrækkelige læringsmuligheder for radiografer. Især muligheder for trygt at
forstå de varierede og udviklende komponenter
i maskinens beslutningstagning, værdsætte personligt ansvar og ansvarlighed for maskindrift og
korrektion og at kunne kommunikere AI-beslutnings- og automatiseringsprocesser til patienten.
Kunstig intelligens er ikke universalmidlet for al
den kvalitet, kapacitet og arbejdspres, som radiografi (og radiologi) oplever. Men det er heller
ikke fjenden af professionalisme og ekspertise.
Der er ingen superrobot, der kan udkonkurrere
et menneske i alle opgaver. Mennesker er gode til
sund fornuft-ræsonnementer, værdidomme og til
at stille intelligente spørgsmål, og vi skal derfor
anvende disse egenskaber til design, implementering og drift af AI-teknologier indenfor billeddannelse for at sikre, at de understøtter og gør
det muligt for radiografer at udmærke sig i deres
roller. Når det er sagt, er der meget få data, der
udforsker radiografernes opfattelser, interesse,
bekymringer eller uddannelsesbehov med hensyn til AI, og derfor er der et presserende behov
for yderligere forskning for at løse dette.

DE CENTRALE BEGREBER I AI
ALGORITME:
Algoritmer bruges hver dag, og de kan
opfattes som en 'trin for trin' guide eller
en liste over regler. I radiografi kan et
simpelt eksempel være en 12-punkts
tjekliste til kvalitetssikring, der altid på
anvendes til evaluering af billeder i konventionel radiografi. I forbindelse med AI
refererer udtrykket algoritme til computeralgoritmer, som er kodestykker, der
er designet til at behandle data og løse
særlige problemer.
MACHINE LEARNING:
Machine learning er en delmængde af AI,
der gør det muligt for computersystemer
at 'lære' af kendte (mærkede) data, de
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behandler uden at blive forsynet med alle
regler på forhånd af et menneske. Ved at
fodre store mængder data i et system kan
algoritmen lære eller opdage reglerne selv,
så den kan foretage forudsigelser og beslutninger fra dataene. Hvordan maskinen
lærer beskrives ofte som overvåget eller
uden opsyn. Overvåget læring betyder, at
de træningsdata, der gives til maskinen,
har foruddefinerede etiketter (klassifikationer), og maskinen skal bestemme
reglerne (algoritmen) for at forudsige den
korrekte etiket, når den får nye usete data.
I modsætning hertil udleder uovervåget
maskinlæring mønstre fra data, uden tidligere at være blevet uddannet i et mærket
datasæt, og finder associationer mellem

datagrupper, som måske eller måske ikke
har relevans i den virkelige verden.
DEEP LEARNING:
Deep learning er en delmængde af machine
learning og er inspireret af, hvordan
mennesker lærer af erfaring. 'Deep' står
for ideen om, at successive lag af stadig
mere kompleks datarepræsentation i sidste
ende kan skabe en meningsfuld løsning.
På den måde gentager algoritmer opgave og ændrer sig for at producere bedre
resultater. Problemet med deep learning
er, at det er uklart, hvordan AI-algoritmen
har nået sin beslutning, og derfor omtales
de understøttende processer ofte som en
'sort boks'.

TEMA
KUNSTIG INTELLIGENS

2022
De seneste års enorme opskalering af computerkraft muliggør
forskning i anvendelsen af kunstig intelligens indenfor næsten
alle områder. Indenfor radiografi forskes der både i Danmark og
internationalt i, hvordan kunstig intelligens kan bidrage til blandt
andet forbedret billedkvalitet, mere præcis indblænding, bedre
undersøgelse for patienten og større diagnostisk nøjagtighed
igennem AI-assisteret radiograffagligt arbejde.

DEFINITION AF AI
AI står for det engelske begreb for kunstig intelligens 'artificial intelligence',
men er undertiden også nævnt i forhold til augmented intelligence (IA). De
underliggende computeralgoritmer er stort set de samme, men formålet,
målene og applikationerne for AI og IA kan være meget forskellige.
AI er ofte beskrevet som "videnskaben om at gøre maskiner gøre ting,
der ville kræve intelligens, hvis det gøres af mennesker". Dette koncept
indebærer, at maskiner erstatter mennesker i forbindelse med specifikke opgaver. I modsætning hertil er IA brugen af teknologi til at supplere
og støtte menneskelig intelligens, så mennesker forbliver centrum for
beslutningsprocessen.

RADIOGRAFI OG KUNSTIG INTELLIGENS – HVAD BRINGER FREMTIDEN?
Camilla Beer Arnsberg, kommunikationskonsulent

MARTIN KUSK,

forskningsradiograf ved
Røntgen, Scanning
og Nuklearmedicin
ved Esbjerg Sygehus:
”I dag er der store
forventninger til det
potentiale, der ligger i
kunstig intelligens. Jeg er
nok én af dem, der har lidt mere beherskede forventninger. Vi har før set teknologier,
som ikke har levet op til hypen, men som har
vist sig at være brugbart i nogle bestemte
henseender.
Sådan bliver det nok også med kunstig
intelligens i radiografi. Jeg ser det klareste
fremtidspotentiale indenfor screening. Med
algoritmer, som leverer binære eller i hvert
fald simple klassifikationer, kan man foretage
systematisk screening i stor skala. Man kan
forestille sig, at vi i fremtiden scanner alle
kvinder i bestemte aldersgrupper og kører
billederne igennem en algoritme, som man
har trænet til at finde tegn på brystkræft. Eller man kunne scanne alle rygere for tegn på
lungekræft med CT-scanning. På den måde
bliver det en del af radiografens arbejdsområde at fodre algoritmen med data i form af
billeder, som den kan foretage vurderinger
ud fra. Derfor vil det også give mening, hvis
den radiografiske uddannelse i fremtiden
skal indeholde mere fokus på samspillet
mellem menneske og maskine såvel som nye
aspekter af det tekniske, så radiografer får et
overordnet kendskab til de logikker, algoritmer fungerer ud fra. Hvis kunstig intelligens
bliver en afgørende del af det radiografiske
arbejde, kræver det i hvert fald, at vi har en
vis forståelse for data.”

Privat/Enok Holsegård

JANNI JENSEN,

beskrivende radiograf,
OUH, post.doc.
på SDU:
”Der ligger et spændende potentiale
indenfor diagnostikken.
Jeg arbejder eksempelvis
med, om algoritmer kan måle
vinkler og afstande på et røntgenbillede
af et bækken, og algoritmens afgørelse
sammenlignes så med vurderingen fra en
radiolog eller beskrivende radiograf. Hvis
det virker, kan det komme til at betyde en
forkortelse af tiden fra visitation til diagnose, en mere sikker diagnose, og at den
beskrivende radiograf eller radiolog har et
værktøj at støtte sig op ad. Generelt tror jeg,
at kunstig intelligens kan være en nøgle til
en hurtigere og mere direkte patientrejse. Vi
skal også til at teste, om kunstig intelligens
kan identificere frakturer på billeder. Hvis
det lykkes, kan man forestille sig, at praksis
kan blive, at der altid er en algoritme, der
vurderer billeder og gør opmærksom på
frakturer. Det kan eksempelvis være en stor
hjælp på skadestuen, og det kan bidrage til
en hurtigere og mere præcis triagering af
patienter.”

JANUS DAMM
NYBING,

ledende forskningsradiograf ved Bispebjerg
og Frederiksberg
Hospitaler, medstifter
af RAIT.
”I midten af januar i år
implementerede vi i klinikken
på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
en algoritme, som kan vurdere, om patienten har knæartrose, i hvor høj grad, og hvor
det sidder. Det betyder, at radiografen med
det samme kan fortælle patienter, om de
skal gå hjem, eller om de skal direkte videre
til MR. I fremtiden vil det blive appliceret på
alle anatomier og patalogier, og med det vil
både visitation, vurdering og behandlingsopstart kunne gøres meget hurtigere. Men
kunstig intelligens vil også gøre undersøgelsestiden kortere. En MR-scanning, der
i dag tager 45 minutter, vil om fem år kun
tage 10 minutter. I fremtiden vil kunstig
intelligens derfor også ændre radiografens rolle. Når der i fremtiden kommer svar
på undersøgelserne med det samme, får
radiografer en triagerende funktion, og de
skal klædes på til at reagere på forventede
og uforventede fund. I den sammenhæng
kommer samspillet mellem radiografer og
radiologer til at ændre sig. Samtidig vil de
hurtigere undersøgelser betyde, at relationen til patienterne vil ændre sig. På den
ene side vil radiografer tilbringe kortere tid
med patienterne, og på den anden side vil
patientkontakten komme til at handle mere
om diagnosticering og videre behandling.”
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JOBMANGEL OG
TEKNOLOGISKE
TRIUMFER
Vi roder i arkiverne i tiden op til foreningens 50-års fødselsdag. Vi bringer artikler fra de
første år, hvor vi hed FRD. Vi dykker denne gang ned i 12. og 13. årgang af ’Kassetten’ fra
årene 1984-85.
Claus Brix, fagchef

I 80’erne var det ikke
unormalt, at Kassetten
var på mere end 40 sider.
Man kunne virkelig fornemme, at professionen var ved at finde sin faglige
stolthed og identitet. Indholdet var
læserhenvendelser, politik, fagkampe
og nyheder, der blev formidlet fra
landskurser eller fra de radiografer, der
havde været i udlandet og set fremtiden.
I det ikke så fjerne lurede dagslysfremkalderen, men lige om hjørnet lurede
computerens fremmarch på det billeddiagnostiske område, hvor en anden
nyhed ’optisk disk’ kunne muliggøre
lagring af et større antal billeder fra
eksempelvis CT.
Så man lidt længere ud i fremtiden,

deres ansigter
ernes navne, ligesom
tten' fremgik radiograf
sse
genoptryk.
'Ka
i
te
det
lag
i
ops
ret
ale
ise
I det origin
er de blevet anonym
e
nd
rke
dvi
me
de
til
var synlige. Af hensyn

dukkede NMR-teknikken op. Den
skulle kunne bruges i det neurologiske
område, men der skulle dog gå nogle
år, før den første danske MR så dagens
lys på Hvidovre Hospital.
AIDS ankom og fyldte for alvor i
samtalen i kaffestuerne på røntgenafdelingerne. Mange frygtede mødet
med mandlige, homoseksuelle patienter, som de frygtede udgjorde en
AIDS-smittefare. For at få fakta på bordet udkom Kassetten i november 1985
som temanummer om AIDS.
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Radiografskolerne var nu kommet op i
omdrejninger, og fra Århus, Odense og
Herlev blev der nu uddannet så mange
radiografer, at kampen om de eftertragtede jobs blev sat ind, og der blev
skævet til sygeplejerskerne, der havde
sat sig tungt på radiograffaglige jobs.
Vi har denne gang valgt at bringe Erik
Rolands tale til hold 23/Herlevskolen
– en tale, der efterfølgende blev bragt
i Kassetten og gav anledning til tunge
diskussioner.

TALE VED HOLD 23’S A
F

SLUTNINGSFEST
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KAS Gentofte, tidligere me
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FAGLIGT NYT
FRA UDLANDET

Artiklen blev først publiceret i Hold Pusten, fagtidsskriftet for Norsk Radiografforbund, nr. 5 i 2021.
Artiklen er oversat og bragt med tilladelse fra opretsindehaverne.

HØJPRÆCISIONSRØNTGEN
VISER VEJ
Højpræcisionsrøntgen viser vejen for kræftkirurgi
på Danderyds sygehus i Stockholm. Specielt
benytter de CT og UL ved ablation af kræftsvulster,
i første omgang leverkræft.
Tone Aguilar

Ved ablationer med
højpræcisionsrøntgen
anvender sygehuset i
Danderyds både CT,
ultralyd og laparoskopi. I
50 procent af tilfældene
anvendes CT.
Foto: Danderyds Sjukhus

I årene, der kommer, vil ablation med CT og UL overtage på
mellem en tredjedel og halvdelen af al leverkræftkirurgi. Efterfølgende vil det samme ske for kirurgi på lungekræftsvulster.
Der vurderer Jacob Freedman, som er overlæge og kirurg
ved Kirurgi- og Urologiklinikken ved Danderyds sygehus i
Stockholm. Han har været central i udviklingen af kræftkirurgien og røntgenteknikkerne, som i dag positionerer sygehuset som verdens førende på området. Freedman og hans
medarbejdere har udført over 1000 højpræcisionsablationer af leverkræftsvulster, hvilket er verdensrekord.

Fusioneret ultralyd

Ablation er en minimal invasionsteknik, hvor man stikker en
nål ind for at brænde svulster og metastaser væk. Avanceret
røntgenteknik og mikrobølger gør indgrebet muligt.
”Tidligere udførte vi almindelige ablationer med ultralyd,
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men jeg var ikke tilfreds med antallet af tilbagefald,” siger
Freedman. Han fortæller, at de havde 30 procent tilbagefald
inden for tre måneder på ablationer af leversvulster.
”Derfor begyndte vi at bruge ultralyd fusioneret med CT
eller MR som vejledning inden indgrebet med dynamisk
ultralyd,” forklarer han.
”Dette gør, at man lettere kan tolke og finde små svulster og
forandringer, og man kan ovenikøbet placere ablationsnålen,
selv om man ikke kan se målet med ultralydsproben.”
Der tages altid MR eller CT før en ablation, begge med kontrast.

Perkutan CT-intervention

Derudover begyndte Freedman og hans medarbejdere at
bruge CT under selve ablationen samt apparaturet CAS-one.
”CAS-one har stereokameraer for optisk navigering, som bli-

ver brugt i forbindelse med åben leverkirurgi. I samarbejde
md det schweiziske firma Cascanation har vi arbejdet for at
tilpasse den, så den kan bruges med perkutan CT-intervention, en teknik som har fungeret rigtig godt for os,” udtaler
Freedman.
CAS-one-apparaturet har en meget høj præcision. Det betyder, at nålene, som bruges ved ablationen, kan styres og
placeres i svulsten med stor nøjagtighed, før man brænder
den væk med mikrobølger.

CEL EX
G E N N E M LY S N I N G S L E J E
med 42x43 cm detektor

CT mest brugt

De kræftformer, som ablation egner sig godt til, er primært
leverkræft, hvor hovedsvulsten er mindre end tre centimeter
i diameter.
”De andre kræftformer, metoden bruges til, er levermetastaser fra tyktarmen, nyrekræft, neuroendokrin kræft og
små lungekræftsvulster, som ikke sidder i nærheden af
bronkier og store blodårer. Vi har også gang i et studie, hvor
vi har held med at behandle godartede myomer i livmoderen,” fortæller Freedman.
Samlet har de ved Danderyds Sygehus udført mere end 1800
ablationer, og over 1000 af dem er altså lavet på leverkræft.
CT er den billeddiagnostiske modalitet, der bruges mest i
forbindelse med denne type kirurgi. Den bruges til over 50
procent af ablationerne, mens ultralyd bliver brugt i cirka 40
procent af tilfældene.
”Ultralyd bruger vi, når det er mest praktisk, og når svulsten er tilgængelig for det,” forklarer kirurgen. ”I resten af
indgrebene bruger vi CT. I de tilfælde hvor svulsten er utilgængelig, eller ligger tæt ved tarm eller ventrikel, bruger vi
laparoskopi.”
Laparoskopi repræsenterer cirka 10 procent af indgrebene.

Kontakt Santax Medico for at høre mere
www.santax.com

Færre tilbagefald og hjem samme dag

Ifølge Freedman er der en stigning i accepten af at benytte
ablation som behandlingsalternativ, sammenlignet med
resektion, hvor man fjerner en del af organet.
”Vi har flere forskningsprojekter, som viser, at ablation er
bedre end resektion ved små kolorektale svulster i leveren,”
uddyber han og fortsætter: ”Efter at vi gik over til højpræcisionsrøntgen, blev tilbagefaldsprocenten også reduceret til
10-13 procent.”
En anden stor fordel ved ablationsindgrebene er, at patienterne kan tage hjem samme dag, fordi bivirkninger og komplikationer er mindre end ved den almindelige kirurgi. ■
Jacob Freedman, overlæge og
kirurg ved Kirurgi- og Urologiklinikken ved Danderyds sygehus i Stockholm, står i spidsen
for sygehusets anvendelse af
højpræcisionsrøntgen til ablation
af kræftsvulster.
Foto: Dagens Nyheter.
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Milles metode: Aktiv lytning

Mille Giehm-Reese tiltrådte stillingen som Radiograf Rådets nye forhandlingskonsulent
den 3. februar. Hun er cand.jur. fra Københavns Universitet, så hun kan sin ansættelsesret.
Men hun har også lært, at mange af sagerne på hendes bord handler om mennesker i krise.

Julie Bondo Gravesen
Christina Bode

MILLE GIEHM-REESE er Radiograf Rådets
nye forhandlingskonsulent. I tæt samarbejde
med forhandlingskonsulent Shady Khalil skal
hun rådgive medlemmer, som ofte har brug for
hjælp i situationer, hvor noget brænder på: Sygdom, ansættelser, afskedigelser, arbejdsskader.
Hun kalder sin metode aktiv lytning:
”Det lyder som en kliché. Men som jurist taler
man ofte med mennesker i krise. Der handler
det om at lytte på to niveauer: Hvad er det, medlemmet spørger om? Og hvad er det i virkeligheden, hun spørger om? Måske ringer hun ind
for at høre, hvor mange ugers ferie hun har.
Men der ligger en eller anden uenighed bagved.
Medlemmet starter med at spørge til noget med
løn, og så ender det med at blive en virkelig lang
samtale med en stressramt.”
Mille Giehm-Reese kalder sig selv ’løsningsorienteret’, men tilføjer:
”Jeg ved også, at det er en gratis omgang for mig at sige ’Du skal bare tale
med din chef’ til et medlem. Stressen
kan jo netop være opstået, fordi medlemmet ikke blev lyttet til, da hun prøvede
at sige fra overfor en chef, som hun har en
dårlig relation til.”

Morfars røde fane

Hos Mille Giehm-Reese ligger passionen
for arbejdsret i generne.
”I min familie joker vi med, at det går
i arv. I flere generationer har vi kæmpet
på forskellige måder. Min morfar var
tillidsrepræsentant på spritfabrikken i
Aalborg og tog ud og hvervede medlem-

mer. Jeg har et fantastisk billede af min morfar
med den røde fane hængende på mit kontor.
Min mor blev akademiker og sad med arbejdsmarkedspolitik i Region Midt i 40 år. Og nu er
jeg så blevet jurist i Radiograf Rådet.”
At være en del af en lille fagforenings sekretariat passer Mille Giehm-Reese rigtig godt.
Hun har tidligere været ansat i Dansk Frisør
& Kosmetiker Forbund, som med sine 2800
medlemmer svarer nogenlunde til Radiograf
Rådets størrelse.
”Som jurist kommer jeg til at arbejde med
mange forskellige sager. Det er ikke kun afskedigelsesager og lønsager. Hos frisørerne kunne
det ske, at der var en, der ringede ind, fordi hun
blev mobbet. Og dagen efter ringede den, der
mobbede, ind. Det var en lille verden, og det
kunne jeg godt lide.”
Skal hun pege på et område, hun holder særligt af, bliver det arbejdsmiljøet:
”Det er et vigtigt område. Og det eroderer,
hvis man ikke tager sig af det. Mennesker skal
kunne følge med i alle de krav, der stilles. Der
skal vi som fagforening ind i billedet og sige
’Stop lige en halv’, hvis det begynder at blive
urimeligt.”
Mille Giehm-Reese er født i 1990 i Rødding
ved Viborg, men har boet i København i snart
ti år.
Når hun ikke rådgiver Radiograf Rådets
medlemmer, dyrker hun ridning. Hun har
tidligere været dressurrytter på eliteplan
og håber på at få part i en hest. Og så satser
hun og hendes forlovede Michael på bryllup
i 2023. ■

DET KAN DU BRUGE MILLE TIL:
•	Rådgivning og vejledning af medlemmer og tillidsrepræsentanter i forhold til ansættelsesretlige og overenskomstmæssige problemstillinger, herunder løn- og arbejdstidsforhold
•	Forhandling med arbejdsgivere og offentlige instanser på vegne af medlemmer i sager om
blandt andet sygdom og fratrædelse
•	Rådgivning og forhandling på vegne af medlemmer i arbejdsskadesager
•	Udarbejdelse af materiale og artikler om ansættelses- og overenskomstmæssige emner
til radiograf.dk og Radiografen
•	Undervisning på seminarer for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter
•	Løsning af andre typer af juridiske opgaver og spørgsmål, der løbende opstår
Kontakt Mille: Mail: mille@radiograf.dk • Telefon: 2128 2871
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”Kommunikation er
noget, vi gør sammen”

I en medlemsorganisation som Radiograf Rådet skal kommunikationen udvikle og
udfordre det faglige fælleskab, siger Camilla Beer Arnsberg. Hun tiltrådte stillingen
som kommunikationskonsulent i januar.
SOM MEDLEM AF Radiograf Rådet kan du
sætte næsen op efter masser af nærværende
kommunikation i fremtiden. Stillingen som kommunikationskonsulent gik nemlig til Camilla Beer
Arnsberg, som den 3. januar tog sit allerførste
dybe dyk ind i radiografiens univers.
”Jeg synes, der er noget fascinerende ved ting,
man ikke selv forstår. Radiografi er vildt interessant, fordi det både er et meget teknisk område og
samtidig er så menneskenært. Koblingen mellem
den tekniske forståelse og det relationelle har
fænget mig.”
Camilla er uddannet cand.comm. i journalistik,
filosofi og videnskabsteori fra RUC. Hun kom
blandt andet til jobsamtale i Radiograf Rådet,
fordi hun imponerede ansættelsesudvalget med
en ansøgning lavet som en udgave af Radiografen.
”Det virkede oplagt at spejle det, som Radiografen gjorde i forvejen. Helt lavpraktisk lavede
jeg det i Pages, som er et gratisprogram. Jeg tror,
ideen var et udtryk for, at jeg tænker kommunikation som så meget mere end bare ord på en
side. Historier lever også gennem opsætning og
billeder – og da ikke mindst når målgruppen er
radiografer, som er specialister i billeder.”
For Camilla Beer Arnsberg handler medlemskommunikation først og fremmest om at udfordre, udbygge og udvikle et fagligt fællesskab.
”Som kommunikationskonsulent i Radiograf
Rådet ser jeg mig selv som rammesætter for den
udvikling. Måden at gøre det på kunne være Facebook-interviews, som giver mulighed for masser af
identifikation. Det kunne også være faglige temaer
i Radiografen. Eller det kunne være fysiske kursusdage, hvor jeg kommer ud og deler min viden
om presse og kommunikation med repræsentanter fra regionerne, hvis de har brug for sparring på

det område,” fortæller Camilla og fortsætter:
”Jeg ser kommunikation som noget, der går
flere veje. Medlemmerne af Radiograf Rådet
kommer med dyb viden om den faglige substans
og hverdagen på arbejdspladserne. Jeg kommer
med mine værktøjer indenfor medier. Sammen
laver vi relevant medlemskommunikation. Det er
derfor også vigtigt for mig at sige, at min dør er
åben, og at medlemmerne altid kan kontakte mig
med gode ideer eller spørgsmål.”
Camilla Beer Arnsberg går op i, at kommaerne er placeret rigtigt. Men hun elsker også at
favne de store linjer, der begynder med den lille
undren.
”Jeg glæder mig meget til at fordybe mig i
radiografiens historie. Alle specialerne, modaliteterne, apparaturerne. Og jeg glæder mig til
at stille spørgsmål til radiograffagets fremtid.
Hvor er radiografien på vej hen? Hvad betyder den teknologiske og demografiske udvikling for radiografens job i fremtiden?”
Som Camilla Beer Arnsberg ser det, står
Radiograf Rådets kommunikation over for en
gennemgribende udvikling.
”Vi skal hen imod en mere hverdagsnær
kommunikation for vores medlemmer, og vi skal
være gode til at fortælle, hvilken forskel vi konkret gør, når vi varetager radiografers interesser.”
Camilla Beer Arnsberg er 32 år og bor i sin
hjemby Roskilde med sin mand Christian samt
døtrene Elena på seks og fireårige Elva. Når hun
ikke nørder kommunikation, bygger hun raffinerede kager med mousser, fondant og smukke
dekorationer.
”Lige nu bøvler jeg mest med temperering af
hvid chokolade. Det er en sjov og velsmagende
udfordring”. ■

DET KAN DU BRUGE CAMILLA TIL:
•
•
•
•

Formidling af dit bachelorprojekt, ph.d.-afhandling eller andre forskningsprojekter
Idéudvikling og -udveksling om gode historier om faget, hverdagen, problematikker og løsninger
Forespørgsler om indhold til Radiografen, hjemmesiden og Radiograf Rådets øvrige platforme
Sparring om debatindlæg, presse og sociale medier
Kontakt Camilla • Mail: camilla@radiograf.dk • Telefon: 2713 9128
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INTERVIEW
LEIF VESTERGAARD PEDERSEN

NY FORMAND FOR DET ETISKE RÅD:

”Sundhedsvæsenet er
i en motivationskrise”
Den 15. februar tiltrådte Leif
Vestergaard Pedersen som ny
formand for Det Etiske Råd. Han
medbringer omfattende erfaring
med sundheds- og sygehusområdet, og som formand vil han
blandt andet sætte fokus på krisen i sundhedsvæsenet.

Du siger, at du som formand vil fokusere
mere på krisen i sundhedsvæsenet. Hvilken
krise er det, du henviser til?
”Det er min opfattelse, at sundhedsvæsenet
i varierende omfang er ramt af en motivationskrise. Hvis man spørger folk, hvad der kan
motivere dem til at arbejde i sundhedsvæsenet, er løn ret langt nede på listen. Det betyder
ikke, at lønnen er irrelevant, eller at der ikke
er et lønproblem. Men det betyder, at det også
er afgørende for motivationen, at man oplever,
at man laver noget meningsfuldt, og at man
får indflydelse på sit arbejde. Hvad er det
inderste i at være radiograf eller andet sundhedspersonale? Det er at få lov at gøre noget
godt for patienterne. At yde omsorg for mennesker. Men i et sundhedsvæsen med større

LEIF VESTERGAARD PEDERSEN
Født i 1956.
Uddannet cand.oecon., sundhedsøkonom.
Leif Vestergaard Pedersen har tidligere beskæftiget sig
med sygehusforvaltning i de daværende Fyns,
Vejle og Århus Amter, ligesom han har fungeret som
først sundhedsdirektør i Region Midtjylland og efterfølgende direktør i Kræftens Bekæmpelse.
Han har været medlem af Det Etiske Råd siden 2019
og formand siden den 15. februar 2022.

Camilla Beer Arnsberg,
kommunikationskonsulent

Det Etiske Råd
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I dag arbejder Leif Vestergaard Pedersen som konsulent indenfor blandt andet organisationsudvikling,
ligesom han er medlem af Medicinrådet, bestyrelsesmedlem for Sct. Maria Hospice i Vejle og formand for
Epilepsihospitalet Filadelfias bestyrelse.

INTERVIEW
LEIF VESTERGAARD PEDERSEN

enheder og flere ledere, der ikke er en aktiv del
af patientbehandlingen, bliver en bivirkning, at
både sproget og arbejdet bliver tingsliggjort i
stedet for menneskeliggjort. Vi taler om, hvor
mange hofter vi skal operere, i stedet for hvor
mange mennesker vi skal operere for hofteproblemer. Og vi får et ledelsessystem, hvor nogle
kigger for meget på, hvad ledelsen ’ovenover’ vil
have, og ikke hvilke problemer ledelsen kan løse
for personalet og dermed for patienterne. På
den vis mister sundhedspersonalet let muligheden for at bliver anerkendt og få indflydelse
og blive lyttet til og hørt, og det kommer til at
handle mere om ting og opgaver end mennesker.
Overordnet set betyder det, at vi fjerner os fra
den del af sundhedsvæsenets sjæl, som er en del
af personalets motivation. Og derfor får vi problemer med rekruttering og fastholdelse.”
”Det var sørgeligt at se, da Region Hovedstaden
sendte honninghjerter ud til personalet som en
symbolsk tak, og som en symbolsk utak sendte
nogle honninghjerterne tilbage. Det viser helt
grundlæggende, at der er noget galt – ikke med
medarbejderne eller lederne, men med systemet og de værdier og den gensidige anerkendelse, der mistrives”.
Hvordan kan Det Etiske Råd bidrage med at
løse krisen i sundhedsvæsenet? Hvilke værktøjer kan rådet helt konkret gøre brug af ?
”Det Etiske Råd kan ikke løse krisen i sundhedsvæsenet, men vi kan vi pege på nogle
principper og værdielementer, der spiller ind
i diskussionen. Vi kan komme med nogle betragtninger, som forhåbentlig kan være med til
at kvalificere debatten om, hvordan vi driver,
og hvordan vi bør drive sundhedsvæsen. På så
stort et område kan der jo ske skred løbende,
uden man lægger mærke til det, og det kan
udvikle sig, så vi ender et sted, hvor vi ikke har
lyst til at være. Der kan det være godt at spole
tilbage og kigge på, hvad vi har overset. I den
proces kan Rådet være en helikopter, der ser
tingene oppefra og peger på nogle mønstre,
strukturer og principper. Og det præsenterer vi
blandt andet i vores redegørelser, ved diskussionsmøder eller i oplæg. Så kan folk selvfølgelig mene, at det er noget vrøvl, som de ikke er
enige i. Og det er fint, for vi er jo ikke orakler.
Vi er desuden langt fra altid enige internt i
Rådet. Og den uenighed er en god ting, fordi vi
så arbejder med, hvorfor vi er uenige, og på den
måde kan vi beskrive nogle holdningsmæssige
punkter, der kan tegne sig omkring et emne.”
”Rådet bestemmer sig for at kigge på spørgsmål
eller emner, og ofte får vi forespørgsler fra mini-

stre eller folketingsudvalg om at kigge på noget.
Engang i mellem spørger vi også selv organisationer og interessenter, om der er noget, vi ifølge
dem bør kigge nærmere på. Folketingets Udvalg
vedrørende Det Etiske Råd har for tre år siden
peget på, at vi skal kigge ind i omsorg og ulighed
i sundhedsvæsenet. Det er altså ikke den diskussion om sundhedsvæsenet, der har kørt i det
seneste års tid, der har startet vores arbejde. I
stedet er det mere grundlæggende bekymringer
om, hvad der er det inderste i sundhedsvæsenet,
hvad der bliver af omsorgen, og om sundhedsvæsenet selv er med til at skabe ulighed. Det
kommer der to rapporter ud af, hvoraf rapporten
om omsorg udkommer på et tidspunkt i den første halvdel af 2022”.
Hvordan kan du med din baggrund bidrage til
rådets arbejde med sundhedsvæsenet?
”Det er vigtigt at sige, at Det Etiske Råd er sammensat af mange forskellige faglige baggrunde
og erhvervsmæssige baggrunde. Det er ikke
min personlige baggrund eller faglighed, der er
bærende. Det er suppen, der kommer ud af at
blande alle de forskellige baggrunde og fagligheder og lade dem koge sammen, som er vigtig”.
Men hvilke ingredienser smider du så i suppen?
”Mine ingredienser handler om på den ene side
at have været ansvarlig for driften af sundhedsvæsenet i Vejle og Århus amter i mange år, og
på den anden side at jeg har været direktør i
Kræftens Bekæmpelse, og fra det har jeg en
helt særlig erfaring med frivillighed. Min tid i
Kræftens Bekæmpelse åbnede mine øjne for,
hvor meget arbejde, der kan udføres af frivillige. Det er imponerende at opleve sundhedspersonale, der melder sig frivilligt til at hjælpe
svage patienter med at navigere i sundhedsvæsenet. Der kan man jo ikke tale om, at de har
en lønmæssig motivation. Det peger jo også
tilbage på, hvordan følelsen af at gøre noget
meningsfuldt og patientnært spiller enormt ind
i motivationen for sundhedspersonale. Og hvis
vi kan etablere den motivation i sundhedsvæsenet, står vi stærkt.”
”Min baggrund har også givet mig erfaringer
med, hvor forskellige patienter er, selv hvis de
har samme sygdom. Den forståelsesramme har
betydning for mine betragtninger om sundhedsvæsenet. Hvis vi har for mange standardløsninger, indretter vi et sundhedsvæsen, der
retter sig mod en bestemt gruppe af patienter.
Så glemmer vi de svage, og vi glemmer, hvor
meget de stærke selv kan klare. Så for mig er
det vigtigt at bidrage med mit blik for de nuancer, der bør være i sundhedsvæsenet”. ■

DET ETISKE RÅD
Det Etiske Råd er et
uafhængigt og selvstændigt råd, der har
til opgave at rådgive
og skabe debat om nye
bio- og genteknologier,
der berører menneskers
liv, vores natur, miljø
og fødevarer.
Rådet tager også stilling
til etiske spørgsmål, der
angår vores sundhedsvæsen.
Rådet består af 17
medlemmer, der bliver
udpeget for en periode
på tre år. Man kan dog
højest sidde med i seks
år i alt.
Leif Vestergaard Pedersen overtog formandsposten fra klinikchef på
Klinisk Genetik afdeling
på Rigshospitalet,
Anne-Marie Axø Gerdes.
Kilde: Det Etiske Råd
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DANSK FORMAND
I EFRS

DANSK FORMAND
PÅ EUROPÆISK
PRÆSIDENTPOST
I december 2021 blev Radiograf Rådets formand Charlotte Graungaard
Falkvard udpeget som præsident for EFRS. Derfor skal hun i de næste
to år være med til at sætte retningen for det europæiske arbejde for at
udvikle og styrke den radiografiske profession.
Camilla Beer Arnsberg, kommunikationskonsulent

Hvorfor valgte du at stille op som præsident
for EFRS?
”Der har ikke været et spændende kampvalg
med en forudgående kampagne eller noget i
den stil. Det har nærmere handlet om, at det
var det logiske valg i organisationen, at jeg
skulle være præsident. Jeg var med til at stifte
EFRS i 2009, fordi der i de europæiske lande
var et ønske om at kunne påvirke EU, WHO
og andre internationale organisationer, som vi
ikke kunne som del af den europæiske-afrikanske fraktion i ISRRT. I det sidste halve år har
jeg fungeret som vicepræsident, og jeg kender
derfor organisationen ud og ind. Jeg skal
være præsident i to år, og så bliver jeg ’past
president’, som er en rådgivende rolle for den
siddende præsident.”
Hvad er indeholdt i din rolle som præsident?
”Helt overordnet er min rolle at sætte retningen for EFRS. Det handler blandt andet
om at koordinere indsatser og at håndtere de
henvendelser, EFRS får. Lige nu er jeg blandt
andet ved at finde radiografer, der skal holde
oplæg ved en kongres for fysikere. Men det
er også min opgave at være repræsentant for
europæiske radiografer i vores samarbejde
med et hav af internationale organisationer.
EFRS er blandt andet sat i verden for at påvirke relevant lovgivning og at sikre videndeling og erfaringsudveksling på tværs af lande,
så den radiografiske faglighed får stærke
rammer at operere inden for. Der er nemlig
stor forskel mellem de europæiske lande.
Nogle steder tager uddannelsen to år, andre
steder fire år, og derfor er der også forskel på,
hvad der er indeholdt i uddannelserne. Og på
samme måde er der også forskel på radiografers arbejdsvilkår og roller.”
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HVAD ER EFRS?
EFRS står for European Federation of
Radiographer Societies. Føderationen
omfatter 100.000
radiografer og 8000
studerende, der er
fordelt på 60 uddannelsesinstitutioner
og 40 professionelle
forbund – herunder altså Radiograf
Rådet. Formålet med
EFRS er at repræsentere, promovere og
udvikle den radiograffaglige profession i Europa. EFRS
varetager denne
interesse indenfor
medicinsk billeddannelse, nuklearmedicin, stråleterapi og
alt andet, der er relateret til radiografens
rolle i bred forstand.
EFRS’ bestyrelse er
øverst i beslutningshierarkiet og består
af seks medlemmer, herunder en
præsident. Siden
december 2021 har
Charlotte Graungaard
Falkvard siddet som
præsident.
Kilde: www.efrs.eu

Hvad vil du gerne opnå som præsident for
EFRS?
”Min vision for præsidentposten er at styrke
EFRS’ arbejde ved blandt andet at sætte de
danske radiografer på landkortet. Jeg mener
nemlig, at de danske og skandinaviske radiografer har noget helt unikt at bidrage med,
fordi det humanistiske fylder langt mere i
vores uddannelser og derfor også i praksis.
De radiografiske uddannelser i eksempelvis
Sydeuropa er nærmest udelukkende tekniske.
Men vi kan selvfølgelig også lære af de andre
lande. I England er det lykkedes radiograferne
at opnå en langt stærkere position i sundhedsvæsenet, hvor de får mere anerkendelse og
medbestemmelse.”
”Derudover ser jeg det som min opgave at
få indflydelse. I verden er vi radiografer en
lille population, ligesom vi er i Danmark. Og
vi er en relativt ung profession, som i et vist
omfang stadig er underdogs blandt sundhedspersonaler. Derfor skal vi også på europæisk
plan have fodfæste og gøre os gældende, for
hvis ikke vi råber op og siger ’radiografer’, bliver det ikke sagt. Og det er uendeligt vigtigt,
så radiografer bliver placeret rigtigt i EU-love,
og så der er forståelse for og respekt omkring
vores faglighed. Et godt eksempel på dette
er et intensivt arbejde fra EFRS´ side for at
påvirke radiografprofessionens placering i
EU-Kommissionens klassificering af lovregulerede erhverv, og hvor det er lykkedes at
rykke os op ad i systemet. Her og nu har det
ingen konkret virkning, men det er en forudsætning for fremtidige virkninger, blandt
andet i forhold til BSS (Basic Safety Standards Directive). Vi taler om lange seje, men
nødvendige træk.”

DANSK FORMAND
I EFRS

Hvilken betydning får præsidentposten for dit
virke som formand for Radiograf Rådet?
”Det er klart, at det ikke er en post, man kan
passe sovende. Derfor går der også noget tid
fra, som jeg normalt ville bruge på Radiograf
Rådet. Når det er sagt, så har jeg accepteret
præsidentposten i tæt dialog med Radiograf
Rådets hovedbestyrelse, der ser det som en
god, tidslig investering. Jeg har samtidig valgt at
sætte mine studier på pause, netop for at sikre
at præsidentposten ikke begrænser min mulighed for at løfte mit ansvar i Radiograf Rådet.
Og så er mit arbejde i EFRS meget fleksibelt.
Det er jo frivilligt og ulønnet, og derfor er der
også en klar forståelse for, at min rolle som formand i Radiograf Rådet har førsteprioritet. Så
man behøver som medlem ikke at bekymre sig

om, at mine opgaver i Rådet, ikke bliver varetaget. Tværtimod får jeg som formand et stærkt,
internationalt udsyn.”
Hvad får Radiograf Rådets medlemmer ud af,
at du er præsident?
”Nogle af de ting, EFRS foretager sig, har helt
håndfaste resultater. Eksempelvis MRSO - et
MR-dokument, der samler hele den europæiske radiografstands holdning til uddannelsesniveauerne inden for MR-sikkerhed. Det har
ført til et konkret uddannelsestilbud i Region
Hovedstaden, og tilbuddet udbredes i den kommende tid til hele landet. Men meget af det, jeg
foretager mig i EFRS, omhandler noget, der
er mere strukturelt og systemisk, og som ikke
på samme måde kan oversættes til konkrete
forandringer, man kan mærke i klinikken. Det
er langsigtede indsatser, som skal udvikle og
styrke vores profession, vores vilkår og vores
muligheder. Men EFRS har betydning på den
måde, at vi får mere international viden til Danmark, og som dansk radiograf får man en kanal
til at få sin viden ud i verden, ligesom man kan
få indblik i det europæiske netværk af radiografer, vi alle indgår i, og som kan inspirere vores
faglige ambitioner”. ■

HVAD LAVER EFRS?
EFRS afholder jævnligt møder, hvor retninger udstikkes,
og beslutninger træffes og eksekveres på. Én gang om
året afholdes generalforsamling, og ved den seneste den
12. november 2021 blev blandt andet følgende drøftet og
behandlet:
•	Mange danske radiografer indgår i EFRS’ ekspertnetværk.
Svea Mørup, der er lektor på UCL, blev nævnt for hendes
strålebeskyttelsesarbejde på europæisk plan gennem
Eurosafe.
•	EFRS har indgået samarbejde med EuSoMII (European
Society of Medical Imaging Informatics), og der er fælles
session på ECR 2022. Her vil forskningsradiograf Simon
Lysdahlgaard fra Sydvestjysk Sygehus bidrage til oplæggene (AI).
•	Medlemskab af EFRS er eftertragtet, også udenfor
Europa. Denne gang blev Palæstina optaget som ’affiliate
member’, som kan deltage uden stemmeret
I januar 2022 indtrådte endnu en dansker i EFRS’ ekspertnetværk, da Christina Baun
blev optaget på området: ‘Nuclear Medicine in general, PET/CT, SPECT/CT, Theranostics,
Radiation protection, Radiochemistry, Development of new imaging probes, Translational
Research and preclinical imaging’. Til dagligt er Christina Baun forskningsradiograf ved den
prækliniske scanner på Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital, og er
med i Radiografisk Forskningsnetværk under Radiograf Rådet.

•	Charlotte Graungaard Falkvard vælges enstemmigt som
ny præsident for EFRS
•	Den næste generalforsamling bliver afholdt i Helsinki
november 2021
Det fulde referat af generalforsamlingen kan findes på EFRS’
hjemmeside: www.efrs.eu
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STU DIE

S DEN
VELKOMMEN
TIL DE NYE
STUDERENDE!
Det er som altid
begejstrende at se,
hvor mange der er
interesserede i lige
netop vores fag.
Husk at tage godt
imod dem. Vink, smil
og gi’ et godt råd
med på vejen - det
betyder meget!

ADVENTSKONKURRENCE
RDS vil gerne takke alle, der deltog i vores
adventskonkurrence. Det er altid en fornøjelse
at interagere med jer og endnu dejligere at
kunne give jer noget igen. Hold øje med vores
Facebook og Studiesiden for fremtidige konkurrencer! Vi holder som regel en påske-, sommerog Halloween-konkurrence udover advents- og
julekonkurrencerne.

Blandt præmierne i adventskonkurrencen var
biografgavekort og en
formindsket skeletmodel.
Tillykke til alle vinderne!

VI MANGLER BESTYRELSESMEDLEMMER!
RSD’s bestyrelse har normalvis to studerenderepræsentanter fra skolerne
i henholdsvis København, Odense og Aalborg. Hver skole har en lokalformand og en lokalnæstformand. Lige nu står vi og mangler to radiografstuderende fra Odense og én radiografstuderende fra København, som
kunne tænke sig at være med. Desuden er vores lokalformand i København
færdig til sommer, og vi vil derfor igen mangle to repræsentanter på KP.
Bestyrelsen mødes cirka otte gange om året for at holde møde. Her arbejder vi med temaer for at fremme de radiografstuderendes vilkår. Vores
møder holdes skiftevis på de tre nuværende skoler i landet.
Hvis det lyder som noget for dig, er du meget velkommen til at kontakte RSD’s formand Josephine på Josephine.vadgaard@gmail.com - også hvis du bare er interesseret i at høre mere.

RADIOGRAFIENS DAG
Det er efterhånden noget tid siden, men vi vil igen sige mange tak
til jer, der deltog i Radiografiens dag den 8. november 2021! Vi holder et event igen samme dato i år, så hold øje med vores Facebook:
RSD - Radiograf studerende i Danmark og her på Studiesiden!
Radiografstuderende landet over deltog i Radiografiens dag den
8. november 2021. Billedet her er fra Aalborg, hvor dagen blev markeret
med næstformand for RSD Annemarie Gruhn, Karina Andersen, formand
for RSD Josephine Vadgaard og Maria Dalmose.
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Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 911, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Værsgo. Vi giver mere end

74 mio. kr.
tilbage i renter til kunder, der er
medejere af Lån & Spar

Sådan får du 3% i rente på din lønkonto
DuermedlemafRadiografRådetogharafsluttet
dinuddannelse.
 usamlerheledinprivatøkonomihosLån&Spar
D
(LSBprivat®Lønerendelafensamletpakkeafprodukter
ogservices,somdinøkonomikreditvurderesudfra).
 uskalbetalenegativerenter,hvisditsamledeindlån
D
overstiger100.000kr.
De3%irenteerpådeførste50.000kr.pålønkontoen.
Derer0%påresten.
Seallevilkårpålsb.dk/medlemsvilkaar.
Rentesatserneervariableoggælderpr.9.maj2019.
 ubehøverikkeflyttedinerealkreditlån.Menevt.
D
ændringerognyerealkreditlån,skalgågennem
Lån&SparogTotalkredit.

Læs mere på www.lsb.dk/rr

Mere end 74 mio. kroner! Det fik vores
kunder tilbage i januar. Fordi de er medlem
af en faglig organisation, der ejer os.
Som medlem af Radiograf Rådet kan du få
personlige fordele og ekstra gode vilkår
hos os. For eksempel 3% i rente på løn
kontoen. Vi synes nemlig også, der skal
være kontante fordele ved fællesskaber.

Bliv kunde i
Lån & Spar Bank
Ring3378 1987,book
pålsb.dk/rreller
skrivtilrr@lsb.dk

KURSUS I DIGITAL RADIOGRAFI
Den 29. april 2022 kl. 08.30-16.00 på Sinatur Hotel, Nyborg.
På dagen får du mulighed for at udvikle din egen viden og kompetence i digital radiografi,
så du dermed kan optimere dosis og billedkvalitet.
Kurset vil blandt andet omfatte:
•	Basis DR
•	Softwaremuligheder: dosis versus billedkvalitet samt konsekvensen af at anvende softwareoptimering på undereksponerede billeder
•	Lovgivning
•	Generatoropsætning/ekstern filtrering/heeleffekts indflydelse ved DR ift. dosis versus billedkvalitet
•	Billedkvalitet
•	Hvad betyder AI for radiografens arbejde (engelsk)
Undervisere vil være danske og udenlandske radiografer/eksperter,
og oplæggene vil derfor delvist være på engelsk.
Sidste frist for tilmelding den 15. marts. Pris og detaljeret program kan ses på Radiograf.dk, ligesom
det kan oplyses ved kontakt til fagchef Claus Brix på claus@radiograf.dk eller tlf. 5337 3806.

BILLEDDIAGNOSTISK ÅRSMØDE 2022 ER
UDSKUDT TIL DEN 21-22. SEPTEMBER 2022
Radiograf Rådet vil sammen med Dansk Radiologisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og
Nuklearmedicin og Dansk Ultralyd Diagnostisk Selskab igen byde alle velkommen til nogle inspirerende
kursusdage i København.
Radiograf Rådet har, sammen med de tre videnskabelige selskaber, planlagt to spændende dage med videnskabelige sessioner i flere spor. Vi har inviteret danske såvel som internationale foredragsholdere.
Der er planlagt en foredrags- og posterkonkurrence. Årsmødet er en god mulighed for at fremlægge dine
forskningsresultater eller en spændende case for dine kolleger.
Den tekniske udstilling er omfattende, og vi vil opfordre kursisterne til at benytte sig af chancen til at
orientere sig om den nyeste udvikling indenfor billeddiagnostik.
Årsmødet afholdes fortsat i København på Radisson Blu Scandinavia Hotel.
Tilmelding til årsmødet genåbner 1. april 2022.
Se mere på Radiograf.dk
Ny frist for indsendelse af abstracts og anden praktisk information kan findes på 2022.drs-aarsmoede.dk.
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KURSER OG KONFERENCER
Dato

Tema

Sted

Arrangør

Information
og tilmelding

Pris

1/2 2022 udsat
til 3/5 2022

Basiskursus
MR sikkerhed

København

Ragion Hovedstadens
MR-sikkerhedsgruppe

www.radiografkurser.dk

kr. 750 (medlemmer samt DRS og
DSMMR) (kr. 1125 ikke medlemmer)

2-4/2 2022 udsat
til 1-3/2 2023

Billedbehandling

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK (rabat til medlemmer
af Radiograf Rådet)

16-18/2 2022 udsat
ny dato kommer

Angiografi og
intervensjon

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK (rabat til medlemmer
af Radiograf Rådet)

2-6/3 2022
ændret til online

ECR

Online

ESR/EFRS

www.myesr.org

se link

17-18/3 2022

Stråleterapi

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

4700 NOK (rabat til medlemmer
af Radiograf Rådet)

21/3 -1/4 2022

CT-kursus

København

Københans
Professionshøjskole

www.kp.dk/videreuddannelser

se link

22/3 2022

Basiskursus
MR sikkerhed

København

www.radiografkurser.dk

kr. 750 (medlemmer samt DRS og
DSMMR) (kr. 1125 ikke medlemmer)

23-24/3 2021

Reporting Radiographers

København

Radiograf Kurser/
InHealth

www.radiografkurser.dk

kr. 2650 (kr. 3975 ikke
medlemmer)

30/3-1/4 2022

Barn fra top til tå

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK (rabat til medlemmer
af Radiograf Rådet)

5-6/4 2022 Modul 1
26-27/4 Mdul 2

Interventionskursus

Modul 1 Frederiksberg
Modul 2 Aarhus

Region Midt/Radiograf
Kurser

www.radiografkurser.dk

kr. 5632 (medlemmer)

6-7/4 2022 udsat
til 21-22/9 2022

Billeddiagnostisk
Årsmøde 2022

København

DRS/RadiografRådet

www.2022.drs-aarsmøde.dk

se link

20-22/4 2022

Mammografi

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK (rabat til medlemmer
af Radiograf Rådet)

29/4 2022

Digital Radiografi

Nyborg

RadiografKurser

www.radiografkurser.dk

kr. 1650 (kr. 2550 ikke medlemmer)

5-6/5 2022

Kunnskapsbasert praksis

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

4700 NOK (rabat til medlemmer
af Radiograf Rådet)

6-10/5 2022

ESTRO

København

ESTRO

www.estro.org

se link

7-12/5 2022

SMRT annual meeting

London

SMRT ISMRM-ESMRMB

www.smrt.org

se link

11-13/5 2022

Skeletundersøgelser

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK (rabat til medlemmer
af Radiograf Rådet)

9-10/6 2022

DFiR Årsmøde

Nyborg

DFiR/RadiografRådet

www.dfir.dk

se link

13-17/6 2022

Intensive English Course
for Radiographers

Dublin

EAEHP

www.eaehp.org

se link

13-17/7 2022

ECR

Wien

ESR/EFRS

www.myesr.org

se link

19-21/9 2022

Kursus i mammografi

Århus

Center for Kompetenceudvikling, Region Midt

https://rm/plan2learn.dk

kr. 4184-kr. 4629

21-22/9 2022

Billeddiagnostisk
Årsmøde 2022

København

DRS/RadiografRådet

www.2022.drs-aarsmøde.dk

se link

22-23/9 2022

Skandinavisk
nukleærmedisinkurs

Oslo

RadiografKurser/
Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

4700 NOK (rabat til medlemmer
af Radiograf Rådet)

19-21/10 2022

CT hjerte

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK (rabat til medlemmer
af Radiograf Rådet)

26-28/10 2022

MR-optimalisering 2.0

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK (rabat til medlemmer
af Radiograf Rådet)

9-11/11 2022

CT-kolografi

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK (rabat til medlemmer
af Radiograf Rådet)

16-17/11 2022

Strålebeskyttelse

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

4700 NOK (rabat til medlemmer
af Radiograf Rådet)

Region Hovedstadens
MR-sikkerhedsgruppe
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// Hovedbestyrelse:
Radiograf Rådets
Hovedbestyrelse:
Formand

Charlotte Graungaard Falkvard

FORMAND
T:. 2213 8620

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

Næstformand

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

Regionsformand
Region Hovedstaden:
Torben Kirk Lehnskov

T: 6177 1791
REGIONSFORMAND
E: torben.kirk.lehnskov.01@
Stinne
Lausten Munthe-Brun
regionh.dk.
T: 2074 0093
E: Regionsnæstformand
stinne.lausten.munthe-brun
@regionh.dk
Kathrine Marie Erenskjold

T: 3058 3052
E: kathrine.marie.erenskjold@
REGIONSNÆSTFORMAND
regionh.dk
Torben Kirk Lehnskov
T: 6177 1791
E: torben.kirk.lehnskov
// Region Sjælland:
@regionh.dk

Regionsformand
Katja Svanevig Dornsø
Region Sjælland:
T: 2341 1654

E: ksva@regionsjaelland.dk
REGIONSFORMAND

Katja Svanevig Dornsø
T: 23411654
E:Regionsnæstformand
ksva@regionsjaelland.dk
Nadja Christensen
E: nadjachristensen
@hotmail.com

REGIONSNÆSTFORMAND

Nadja Christensen
// Region Syddanmark:
E: nadjachristensen
@hotmail.com

Regionsformand

Sekretariat

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

SEKRETARIATSCHEF
Regionsnæstformand

Christian
Strøm
Johnny Jensen
T:T:30
50 71
42
4042
4535
E:E:stroem@radiograf.dk
johnny@dsa-net.dk

// Ledernes repræsentant:
JURIDISK KONSULENT
Lederrepræsentant
Homma
Yusuf

Ann
Blackburn Andersen
T:Pica
2789
2360
pica.Ann.Blackburn.
E:E:homma@radiograf.dk
Andersen@rsyd.dk

// Region Midtjylland:
Ledernes repræsentant:
Regionsformand

Christina Bagge Thisted-Høeg

LEDERREPRÆSENTANT
T: 5192 2483

Pica Ann Blackburn Andersen
E: chrithis@rm.dk
E: Pica.Ann.Blackburn.
Andersen@rsyd.dk

Regionsnæstformand
Lise Bro

Region Syddanmark:
T: 2946 8322

E: lise.bro@rm.dk

REGIONSFORMAND

Lars Vagn Jensen

T: 6617 6682
// Region Nordjylland:

E: larsjensen@radiograf.dk

Regionsformand

Susanne Kornbeck Thomsen
T: 3028 9220
Johnny Jensen
E: skt@rn.dk
T: 4042 4535
E: johnny@dsa-net.dk

Regionsnæstformand

Johan Tandrup Kensler
T: 2536 8844
Region Midtjylland:
E: johankensler@gmail.com

REGIONSFORMAND
Christina Bagge
Thisted-Høeg
// RSD’s (studerendes)
repræsentant:

T: 5192 2483
E:Formand
chrithis@rm.dk
FOR RSD
Josephine Vadgaard
T: 5267 9903
Region Nordjylland:
E: 1087565@ucn.dk.

REGIONSFORMAND
// Sekretariat:
Susanne Kornbeck Thomsen
T: 3028 9220
Sekretariatschef
E:
skt@rn.dk
Christian Strøm
T: 3050 7142
E: stroem@radiograf.dk

RSD’s (Studerendes) repræsentant:
FORMAND FOR RSD
Forhandlingskonsulent

Kommunikationskonsulent
Camilla Beer Arnsberg
T: 2713 9128
E: camilla@radiograf.dk

Josephine Vadgaard
Shady Khalil
T: 52679903
T: 2621 9140
E: 1087565@ucn.dk.
E: shady@radiograf.dk

Webmaster

Forhandlingskonsulent
FAGLIG
KONSULENT
Mille Giehm-Reese

Sekretær
KOMMUNIKATIONSJeanette Fischer
KONSULENT
T: 3537 4339

Shady
T: 2128Khalil
2871
T:
9140
E: 2621
mille@radiograf.dk
E: Shady@radiograf.dk

Fagchef

Claus Brix

FAGCHEF
T: 3537 4339

Claus
Brix
M: 5337
3806
M:
5337 3806
E: claus@radiograf.dk
E: claus@radiograf.dk

Michael Hessner
T: 3537 4339
E: hessner@radiograf.dk

Troels
Jeppesen
M: 4050
8003
M:
2214 2414
E: jeanette@radiograf.dk
E: troels@radiograf.dk

SEKRETÆR

Jeanette Fischer
M: 4050 8003
E: jeanette@radiograf.dk
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