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E
Gode kolleger er

fter en rigtig dejlig og ikke mindst un-
derholdende jubilæumsfest, hvor unge 
som gamle og hele spektret derimel-
lem festede sammen, talte med gamle 
kolleger, dansede og morede sig, 
melder der sig tanker hos mig om, hvor 
vigtigt det er at have gode kolleger, 
som det er værd at feste med.

Jeg tænker på det specielle i den sam-
hørighed, der viser sig, når vi samler 
200 radiografer. Vores fællesmængde 
er vores uddannelse, og så er vi i øvrigt 
alle individualister med hvert vores 
særpræg. Men vi kan lide hinanden, 
simpelthen fordi vi er radiografer. Én 
af mine mangeårige og gode kolleger 
har engang udtrykt det på følgende 
måde: Radiografer er godt selskab. Jeg 
er helt enig, og så er radiografer også 
så meget mere end det.

For en måneds tid siden havde vi, som 
så mange andre gange, HB-møde, og 
hovedbestyrelsen mødtes fysisk i Radi-
ograf Rådets lokaler på Frederiksberg. 
Jeg havde en hektisk dag med flere 
møder både før og efter HB-mødet, 
der var et heldagsmøde. Jeg følte mig 
i flow og nåede meget denne dag. Men 
efter mødet fik jeg nogle overraskende 
beskeder, hvor flere af mine kolleger 
skrev, at de var bekymrede for mig. 
Jeg var hektisk, flyvsk og mærkelig, og 
jeg så faktisk også mærkelig ud. Jeg 
blev meget overrasket. Jeg følte mig på 
toppen. Okay, jeg var da lidt træt, og 
det havde været en travl dag, men jeg 
havde absolut ingen erkendelse af, at 
der var noget galt.

Når jeg begyndte at tage beskederne 
ind, så var det, fordi jeg ved, hvor svært 
det er at konfrontere mennesker, der 
ikke har nogen selverkendelse. Faktisk 
er det tusind gange nemmere at lade 
være.

Og det kendetegner gode kolleger, at 
de risikerer noget og gør det bedste, 
selvom det er svært.

Det har taget noget tid at erkende min 
situation fuldstændig. Men fysiske 
ubehageligheder er udelukket, og det 
handler om stress. Det er en irrite-
rende diagnose – der er absolut intet 

lyrisk over ordet ’stress’. Jeg kæmper 
med at forstå det. Jeg er begejstret for 
mit arbejde og påstår ofte, at jeg har 
verdens bedste og mest meningsgi-
vende job, og jeg elsker det. Men man 
behøver ikke være trist og ked af det 
for at få stress. Stress er en kompleks 
tilstand, og der har da også gennem de 
seneste år været store livsbegivenhe-
der, der har ramt mig. Men livet ram-
mer jo os alle med mellemrum.

Jeg skal på ret kurs igen, og I vil ikke 
se eller høre meget til eller fra mig i de 
kommende måneder, og det er planen, 
at jeg tager en lang pause hen over 
sommeren og trapper op igen i sep-
tember.

Jeg synes faktisk, at det er lidt pinligt 
og kikset at ende i denne situation, 
men det er sådan, verden er. Og pinligt 
eller kikset, så håber jeg, at min åben-
hed kan hjælpe andre i samme eller 
lignende situationer. Sandhed er bedre 
end gætterier.

Og så vil jeg sætte fokus på, hvor vig-
tigt det er at have gode, omsorgsfulde 
og støttende kolleger, og jeg håber, at 
du har lige så gode kolleger som mig.

guld værd
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INDE I BILLEDET

Jag vill vara radiograf!

’Patientsikkerhed, 
UTH og risikostyring’

1 ud af 4
66 %

Sådan hedder en facebookgruppe, der nu har over 700 medlemmer. Medlemmerne  
består af svenske ’röntgensjuksköterskor’, som ønsker at få ændret deres titel til  
radiograf. Og nu skal titelskiftet tages til overvejelse. Det sker efter maj måneds  
kongres i Vårdsförbundet, som rummer både jordemødre, sygeplejersker, bioanalytikere 
og radiografer i Sverige. Ved kongressen blev en radiograf for første gang nogensinde 
valgt til viceforbundsordfører, og det blev besluttet, at en titelændring skal drøftes  
mellem Vårdsförbundet og Svensk förening för röntgensjuksköterskor. 
Kilde: Vardfokus.se

En ny grundbog, der henvender 

sig til alle sundhedsprofessionel-

le, giver grundlæggende viden 

om patientsikkerhed. Ud fra den 

nyeste viden gives også me-

toder til at kunne arbejde med 

proaktive og reaktive arbejds-

gange i sundhedsvæsenet. 

Bogen er udkommet på Fadl’s 

Forlag og koster 299,95 kr. 

af danske borgere anvender sundheds-apps 

ifølge tal fra 2021. Til sammenligning gjaldt 

det i 2015 kun for 20 procent af borgerne. De 

sundheds-apps, danskerne særligt anven-

der, er MinSundhed, MinLæge og Sundheds-

kort-appen. De tre apps er tilsammen blevet 

downloadet 8,7 millioner gange. 

Kilde: Regeringens digitaliseringsstrategi, s. 35. Udgivet den 
5. maj 2022. 

læger siger, at de, af frygt for at få en klage, 
dagligt eller ugentligt bestiller undersøgelser 
såsom scanninger, der ikke kan begrundes 
lægefagligt. Det viser en survey om klagesager, 
som Lægeforeningen har gennemført i maj 
2022, og som 2.500 læger har besvaret. 

Kilde: Sundhedspolitisk Tidsskrift.

blev i 2020 behandlet for voldsskader på skade-
stuer i Danmark. Det er 21 procent færre end året 
før og det laveste tal i 15 år. Det er coronanedluk-
ningen og restriktionerne i perioden, der er skyld 
i faldet, mener Det Kriminalpræventive Råd, der 
står bag undersøgelsen af vold i Danmark. 

Kilde: Sundhedsmonitor.

7.987



INDE I BILLEDET AI, STRÅLEBESKYTTELSE, RADIOGRAFISK PÆDIATRI OG MEGET MERE:

HVAD SKAL DU OPLEVE PÅ 
BILLEDDIAGNOSTISK ÅRSMØDE?

Den 21. september
 
Strålebeskyttelse 
•  “Strålebeskyttelse i CT” 

Svea Deppe Mørup, Senior Lecturer, ph.d.-stud., 
MSc. i CT.

•  “Standardizing practice: European consensus 
on the use of patient contact shielding” 
Shane Foley, Associate Professor University 
 College Dublin.

AI
•  "Implementering af artrose og markerings - 

algoritmer i klinisk praksis" 
Janus Nybing, RAIT, ledende forskningsradiograf, 
Bispebjerg/Frederiksberg Hospital.

•  ”Artificial intelligence i forbindelse med kon-
stanskontrolmålinger”  
Kenneth Reff, afdelingsradiograf, kvalitets- og 
strålebeskyttelseskoordinator, Rigshospitalet. 

•  ”AI-indledning: Hvad er AI - lidt om fremtiden 
for radiografien” 
Simon Lysdahlgaard, forskningsradiograf. Msc., 
Sydvestjysk Sygehus.

•  ”AI i MR” 
Mia Daugaard Jørgensen, radiograf, MSc.,  
Herlev Hospital.

Muskuloskeletal
•  ”Effektmål i radiologien – hvorfor skal billederne 

være gode?”  
Jacob M. Møller, radiograf, ph.d.,  
Herlev Gentofte Hospital.

•  ”Rundt om røntgen af håndled. Patologi og Po-
sitionering, VR og AI” 
Janni Jensen, forskningsradiograf, ph.d.,  
Odense Universitetshospital.

Den 22. september 

Fremtidens rolle som radiograf
•  ”AI-fremtiden for radiografen” 

Simon Lysdahlgaard, forskningsradiograf. Msc., 
Sydvestjysk Sygehus.

•  ”Sonografers perspektiver og udfordringer i 
Europa - et EFRS-samarbejde” 
Malene Roland Pedersen, ph.d., viceinstitutleder  
v/ Institut for regional sundhedsforskning, SDU.

Radiografisk pædiatri 
•  ”The Battered Child Syndrome” 

”THORAX – fra vugge til voksen” 
Karin Kastberg Petersen, overlæge,  
børneradiolog, Aarhus Universitetshospital.

CT
•  ”FaCTs and FiCTion. Hvad er op og ned i  

CT-teknik?” 
Martin Kusk, ph.d.-stud. radiograf, Esbjerg Sygehus.

•  ”Kliniske muligheder med Photon Counting 
CT-scannere” 
Henrik Børgesen, radiograf, Herlev Hospital. 
Felix Müller, læge, ph.d., Radiologisk Afdeling,  
Herlev og Gentofte Hospital.
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DEN NYE BARSELSLOV

VARSLING, FØDSELSDATO
OG FORDELING
Den 2. august 2022 træder den nye barselslov i kraft. Alle fødsler på og 
efter denne dato vil altså medføre barsel efter de nye regler. Vi opstil-
ler her de overordnede svar på, hvilken betydning lovændringen har for 
blandt andet varsling og fordeling af barslen.

Mille Giehm-Reese, forhandlingskonsulent

Hvilken betydning har fødselsdatoen?
Som sagt træder de nye regler i kraft den 2. 
august 2022. Fødes barnet den 2. august kl. 
00.00 eller derefter, gælder de nye regler altså 
for barslen. Dette er også tilfældet, selvom ter-
min var lå før den 2. august 2022. 

Hvis barnet derimod fødes senest den 1. august 
kl. 23.59, så gælder de hidtidige regler, uanset 
om terminen lå efter den 2. august eller ej. 

Det er altså alene fødselsdatoen, der er afgø-
rende for, om det er de nye eller gamle regler, 
der gælder for barslen. Da du ikke på forhånd 
kan vide, præcis hvornår barnet fødes, kan du 
selvfølgelig heller ikke informere din arbejdsgi-
ver om fødselsdatoen og barselstypen. Derfor 
er du nødt til at planlægge ud fra terminsdato 
og gøre din arbejdsgiver opmærksom på, at 
reglerne for dit fravær kan ændre sig alt efter 
fødselsdatoen.  

Hvordan kan barslen fordeles?
Med den nye barselslov er orlovsugerne blevet 
ligeligt fordelt mellem forældrene. Det betyder, 
at forældrene som udgangspunkt hver har 24 
ugers orlov efter fødslen. Nogle af disse er øre-
mærket, og nogle er overførbare. 

Øremærket barsel er ikke et helt nyt begreb. Før 
havde mor 14 ugers øremærket barsel i forlæn-
gelsen af fødslen, som bortfaldt, hvis ikke hun 
afholdt den. Det samme gjaldt for far/medmors 
to uger indenfor de første 14 uger efter fødslen. 
Med de nye regler har hver forælder to ugers øre-
mærket barsel, som mor skal afholde i forlæn-

gelse af fødslen, mens far/medmor kan vælge at 
holde indenfor de første 10 uger efter fødslen.  

Når de to ugers orlov slutter, kan mor fortsætte 
med otte ugers orlov. Disse otte uger er overfør-
bare. Det vil sige, at mor kan overføre dem helt 
eller delvist til den anden forælder.  

Mor skal afholde sine otte uger indenfor de 
første 10 uger efter fødslen, medmindre hun 
overfører dem.

Efterfølgende har hver forælder ni ugers øre-
mærket orlov. Ugerne skal ikke nødvendigvis af-
holdes i forlængelse af de første 10 uger, men de 
skal afholdes, inden barnet fylder ét år. Dog skal 
der altid være en forælder hjemme ved barnet. 

Mor har yderligere fem uger, som hun kan 
vælge af afholde eller overdrage, eller hun kan 
vælge at udskyde dem til afholdelse på et senere 
tidspunkt, men de skal afholdes, inden barnet 
fylder ni år. 

Far/medmor har 13 uger, som denne kan 
vælge at afholde eller overføre helt eller delvist. 
Ugerne skal afholdes, inden barnet fylder ét år.  
De 13 uger skal ikke nødvendigvis afholdes lige 
efter hinanden, men de kan fordeles, således at 
man eksempelvis holder otte uger indenfor de 
første 10 uger og derved har 10 uger sammen 
som familie. 

Far/medmor kan ligeledes vælge at udskyde 
fem af ugerne til afholdelse på et senere tids-
punkt, men inden barnet fylder ni år.



VIL DU VIDE 
MERE?

Denne artikel tager ud-
gangspunkt i, at begge 
forældre er lønmodta-
gere. Hvis din situation 
er anderledes, f.eks. at 

din partner er ledig eller 
selvstændig, eller du 

er soloforælder, gælder 
der andre regler. Klik ind 
på Radiograf.dk, hvor vi 
har samlet endnu flere 

informationer.

Vi opdaterer løbende 
siden, når nye detaljer 
kommer på plads – så-
som lønretten og andre 
fordele, der endnu ikke 

er blevet afklaret mellem 
Danske Regioner og 

Forhandlingsfællesska-
bet. Du kan også scanne 

QR-koden og hoppe 
direkte ind på siden. 

Skal afholdes
de første 2
uger efter
fødslen.

Skal afholdes  
indenfor de første 

10 uger efter 
barnets fødsel - 

indenfor de første 
2 uger, hvis man er 

ledig.

Skal afholdes inden barnet fylder 1 år Kan udskydes. men 
de skal afholdes, 

inden  barnet er 9 år.

Skal holdes inden barnet 
fylder 1 år.

Kan udskydes, men 
de skal afholdes, 

inden barnet er 9 år.

Skal afholdes indenfor de  
første 10 uger efter fødslen,

med mindre orloven 
overdrages.

24 ugerFødsel

Mor

Far/med mor

24 uger

OBS. Denne model tager udgangspunkt i de seneste oplysninger om den nye barselslov. F.eks. er lønretten endnu ikke på plads. Tekst 
og vejledninger opdateres løbende på Radiograf.dk.
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Vælger én eller begge forældre ikke at afholde 
den øremærkede orlov, bortfalder den. Den 
samme gør sig gældende, hvis ikke man afhol-
der eller overfører de overførbare uger. Over-
førsel sker ikke automatisk. Dette skal varsles. 

Hvornår skal man varsle sin arbejdsgiver? 
Senest tre måneder før forventet fødsel skal 
mor, som det også er nu, give sin arbejdsgiver 
besked om, hvornår hun forventer at gå på gra-
viditetsorlov.

Senest fire uger før fødslen skal far/medmor 
give besked til sin arbejdsgiver, om de ønsker 
at afholde eller overdrage orlov indenfor de 
første 10 uger, og i så fald hvornår disse skal 
placeres. 

Senest seks uger efter fødslen skal mor give 
besked om, hvornår hun agter at genoptage 
arbejdet. 

Senest seks uger efter fødslen skal far/medmor 
give sin arbejdsgiver besked om, hvor meget 
orlov de vil holde 10 uger efter fødslen. 

Senest otte uger efter fødslen skal forældrene 
give deres arbejdsgivere besked om, hvorvidt 

de ønsker at afholde, overdrage eller udskyde de 
fem uger. 

Ønsker man at udskyde de fem uger og afholde 
dem senere, skal man varsle sin arbejdsgiver se-
nest otte uger før ønsket afholdelse. 

Har du stadig spørgsmål til, hvad den nye 
barselslov betyder for din konkrete situation? 
Kontakt vores forhandlingskonsulenter, som 
sidder klar til at hjælpe dig.  

Mille Giehm-Reese: 
Mille@radiograf.dk
+45 21 28 28 71

Shady Khalil: 
Shady@radiograf.dk
+45 26 21 91 40
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præger stadig problemet med 
MR og tatoveringer

Det har længe været kendt, at MR-scanninger kan 
skabe smerte, ubehag og hudreaktioner hos tatoverede 

patienter. Ifølge Kasper Alsing og hans vejledere, der 
forsker i problematikken, kalder en sejlivet myte stadig 
på forklaring. Derfor har han sat sig for at tage livet af 

myter og blive klogere på problemet.

        Camilla Beer Arnsberg, kommunikationskonsulent           

TEMA 
MR



TEMA 
MR

På et tidspunkt opstod den opfattelse, 
at der opstår en termisk forbrænding i 
tatoveringen, og den er gået fra mund 
til mund lige siden. Men jeg tror, at det 

er en myte.
Kasper Alsing, læge og ph.d.-studerende ved 
Tatoveringsklinikken på Bispebjerg Hospital. 
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Tatoveringsblæk, der 
indeholder metal, 
kan forårsage forskel-
lige reaktioner under 
MR-scanning. Én af 
dem er artefaktdan-
nelse. Her ses artefakt-
dannelser ved perma-
nent eyeliner. Fotos: 
Helle Juhl Simonsen.

å sit kvistkontor på Bispebjerg Hospital 
har Kasper Alsing en skotøjsæske med 
magnetisk tatoveringsblæk. Han er læge 
ved Tatoveringsklinikken på dermatolo-
gisk afdeling på Bispebjerg Hospital, og 
blækket er omdrejningspunktet i hans 
ph.d.-projekt. Her forsøger han og resten af 
forskningsteamet at løse de mysterier, der 
omgærder MR-scanninger og tatoveringer. 
Projektet udføres i samarbejde med hans 
vejledere overlæge i diagnostisk radiologi 
Helle Hjorth Johannesen, MR-fysiker Ras-

mus Hvass Hansen og professor i dermatologi 
Jørgen Serup. 

”Man er ikke rigtig i tvivl,” siger Kasper Alsing, 
mens han fører en magnet ned i skotøjsæsken. 
Uden at komme i direkte kontakt med blækfla-
skerne suger magneten den nærmeste flaske til 
sig. 

”Det svarer stort set til, at der er knuste tavle-
magneter i blækket,” fortæller han. 

På opslagstavlen over hans skrivebord hæn-
ger en illustration fra Tattoo Ole – Danmarks 
og endda verdens ældste, stadig fungerende 
tattoo-shop, som åbnede i 1884. Ligesom tato-
veringskunsten er gammel, er kendskabet til 
problematikken omkring MR og tatoveringer 
heller ikke nyt, forklarer Kasper Alsing:  

”Det er helt velkendt, at der kan være proble-
mer med ubehag, brændende fornemmelser 
og smerter i tatoveringer under MR-scannin-
ger. Den første publikation, der nævner det, 
stammer fra 1987. På et tidspunkt opstod den 
opfattelse, at der opstår en termisk forbrænding 
i tatoveringen, og den er gået fra mund til mund 
lige siden. Men jeg tror, at det er en myte,” siger 
Kasper Alsing. 

Ifølge Kasper Alsing var det meste tatoverings-
blæk metalbaseret, når man kigger nogle årtier 
tilbage i tiden. Derimod er størstedelen af tradi-
tionelt tatoveringsblæk i dag syntetisk frem-
stillet, mens cirka 20 procent af blæktyperne 
stadig er baseret på såkaldte jernoxider. Og det 
er netop de blæktyper, der kan skabe problemer 
under MR-scanninger, forklarer han: 

”Man anvender jernoxider, fordi de er både 
billige og nemme at skaffe. Man kan mere eller 
mindre grave det op fra undergrunden, knuse 
det og blande det med vand eller alkohol, så har 
man en farve. Sådan er nogle af de ældste hule-
malerier, såsom dem i Lascaux-hulerne i Frank-
rig, lavet. Det er især jordmineraler, vi finder i 
blækket, og det er problematisk, da de kan være 
stærkt magnetiske,” lyder det fra Kasper Alsing. 

Fordi jernoxidbaseret blæk er velegnet til at 
fremme naturlige farvenuancer, anvendes disse 
typisk i permanent make-up tatoveringer såsom 
øjenbryn og eyeliner. Det er, forklarer Kasper 
Alsing, et felt, der i disse år oplever eksplosiv 
vækst, og kvinder med permanent make-up er 
også overrepræsenteret i de tilfælde, hvor der 
indrapporteres ubehag i tatoveringer under 
MR-scanninger, fortæller han. 

”Det er ret nemt at finde ud af, om det her er i 
blækket,” siger Kasper Alsing og kigger på de 
små stykker af mineralet, magnetit, der ligger i 
hans håndflade. Materialet er så magnetisk, at 
han har identificeret de problematiske blækty-
per ved helt lavpraktisk at sætte en magnet til 
hver flaske, han har fået fingrene i. Dem, der 
har vist sig at være magnetiske, er efterfølgende 
blevet sendt til kemisk analyse. Og det magneti-
ske blæk har også været en tur i MR-scanneren, 
fortæller han: 

”Når vi tager magnetisk blæk ind i MR-scan-
neren, kan vi simpelthen se, hvordan blækket 
rejser sig i en pigget krystalform i petriskålen i 
retning mod magnetfeltet. Det er ret vildt.”

Patienter, der føler smerter i deres tatovering 
under MR, beskriver, at de oplever en bræn-
dende fornemmelse i huden, og i op til 48 timer 
efter scanningen kan der forekomme hudrødme 
og hævelse i og omkring tatoveringen. 

Følelsen af, at det brænder i tatoveringen, har 
formentlig, mener Kasper Alsing, ført til fortæl-
lingen om, at det skyldes termisk forbrænding, 
forårsaget af radiofrekvensbølgerne, som skaber 
en strøm i huden. Men det er misledende, ind-
skyder han, fordi mange andre påvirkninger end 
varme kan give en brændende fornemmelse. 

P
▲▲
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Både kulde, mekanisk træk, nervestimulering og 
ætsning kan således skabe en følelse af, at det 
brænder. 

”Der er ingen tilfælde, hvor der har været brud 
på huden,” fortæller Kasper Alsing og viser et 
foto af en tatovering, der er rød og hævet efter 
en MR-scanning.  

”Det tyder også på, at forklaringen ikke er 
termisk forbrænding. Vi har lavet forskellige 
eksperimentelle studier, hvor vi ikke har kunnet 
detektere nogen form for temperaturstigning 
efter MR-scanning. Vi har på alle måder, både 
scanningsmæssigt og i udvalget af blæk med et 
højt jernindhold, forsøgt at fremprovokere en 
temperaturstigning.”

Ifølge Kasper Alsing kan det enten være 
MR-scannerens statiske magnetfelt eller radi-
ofrekvensbølgerne, der forårsager en reaktion 
hos nogle patienter. Aktuelt arbejder han derfor 
på forskellige teorier for, hvad der egentligt sker 
i tatoveringen, når patienten oplever ubehag.  

Selv hælder han mest til teorien, som omhand-
ler, at der er tale om perifer nervestimulering, 
som skabes mellem de magnetiske partikler og 
MR-feltet: 

”Det statiske magnetfelt kan skabe et mekanisk 
træk, som skaber en vævsirritation, fordi der 

bliver trukket i alle de magnetiske partikler i hu-
den. En anden forklaring kan være den, jeg kal-
der ’shot gun-effekten’. At det tatoveringsblæk, 
der ligger indeni en celle, trækkes ud igennem 
cellevæggen forårsaget af magnetfeltet, og så 
dør cellen.”

Ifølge Kasper Alsing antyder hverken den gæl-
dende forklaringsmodel eller hans teorier, at 
det være farligt at blive MR-scannet, når man er 
tatoveret. Dertil kommer, at fænomenet er sjæl-
dent. Imidlertid skaber både myter og uviden-

Mineralet magnetit er 
stærkt magnetisk og 
findes i nogle typer tato-
veringsblæk, fortæller 
Kasper Alsing. Foto: 
Camilla Beer Arnsberg.

Ifølge Kasper Alsing er 
der et stabilt højt antal 
danskere, der får én 
eller flere tatoveringer. 
Særligt permanent 
make-up er et felt i 
vækst, forklarer han. 
Foto: Camilla Beer 
Arnsberg.
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Lige nu er det et område, der er 
meget præget af storytelling, så det 
er kærkomment, hvis vi kan få noget 

mere evidensbaseret viden.”
Anne Dorte Blankholm, radiograf og MR-ekspert, klinisk specialist 

og forsker på Aarhus Universitetshospital.
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hed omkring problemet i sig selv et problem, 
mener han: 

”Jeg ved, at nogle ikke ønsker at lade patienter 
MR-scanne, fordi de er bange for, at det kan 
være smertefuldt eller farligt for dem. Det er 
potentielt set et reelt problem for den enkelte, 
som derved ikke har adgang til den type billed-
diagnostik, der kan være en hjørnesten i deres 
udredning eller prognose. Derfor er der brug for 
viden og vejledning.”

Anne Dorte Blankholm er radiograf, ph.d. og 
MR-ekspert og arbejder som klinisk specialist 
og forsker på Aarhus Universitetshospital. Hun 
har ikke selv oplevet personale, der har undladt 
at MR-scanne patienter på grund af tatoverin-
ger, og ifølge hende bør det heller ikke fore-
komme:

”En tatovering bør aldrig være en kontraindika-
tion for en MR-scanning. Men det er jo patien-
ternes eget valg om de vil scannes. De kan være 
nervøse, hvis de før har oplevet ubehag, eller 
hvis de har googlet problemet og læst alle de 
ammestuehistorier, der er på intranettet. Og det 
kan være svært at sortere i, hvad der er rigtig 
og forkert information,” fortæller Anne Dorte 
Blankholm. 

Derfor mener hun også, at problematikken stil-
ler krav til, hvad man som radiograf bør vide og 
informere om: 

”Som radiograf i MR bør man være forberedt 
på situationen, hvor patienten er nervøs eller 
har spørgsmål til tatoveringer. Det handler om 
at kommunikere, at det er ekstremt sjældent og 
ufarligt, og at de kan trykke på alarmknappen, 
hvis de oplever det mindste ubehag.”

På sin computer har Kasper Alsing en mappe 
med MR-billeder. Tatoveringer med et højt ind-
hold af jernoxid kan forårsage artefakter, forkla-
rer han, mens han åbner et billede af en patient, 
der har fået tatoveret permanent eyeliner. 

”De danner tydeligt artefakter, og at tatoverin-
ger kan gøre det, kan i princippet være et diag-
nostisk problem,” siger Kasper Alsing.

Ifølge Anne Dorte Blankholm er det heldigvis 
sjældent, at permanent make-up giver artefak-
ter. Hun uddyber dog, at sådanne artefakter 
potentielt kan være et problem, hvis de er tæt 

TATOVERINGER OG MR-SCANNINGER
15-20 % af alle europæere har én eller flere tatoveringer, og fore-
komsten er højest i aldersgruppen 18-29 år. Indtil introduktionen af 
organiske pigmenter for et par årtier siden var jernoxider dominerende i 
tatovørblæk. Jernoxider er magnetiske og mistænkes derfor for at være 
årsagen til ubehag under MR-scanning. Forekomsten af ubehag er dog 
sjælden såvel som underrapporteret, og en tidligere undersøgelse an-
slår, at sandsynligheden for den type bivirkning ved MR er 0,17 procent. 
Gennemgange af tilfælde med ubehag viser, at det oftest forekommer i 
mørke eller sorte tatoveringer. De fleste rapporterede tilfælde er fore-
gået i MR-scannere med et 1.5-T magnetfelt, men det er også dokumen-
teret, at hudreaktioner kan opstå ved så lavt som et 0.5-T magnetfelt. 

Kilde: Alsing et al.: ’Tattoo complications and magnetic resonance imaging: 
a comprehensive review of literature’, publiceret i Acta Radiologica, 61. 
bind, nr. 12 2020. 

på det område, man undersøger. Som radiograf 
kan man, siger hun, justere på MR-scannings-
parametrene, men det løser sjældent problemet 
helt. 

Spørger man Anne Dorte Blankholm er der 
mange andre områder indenfor MR-sikker-
hed, der udgør større risici, såsom piercinger, 
implantater og tøj, der er produceret ved hjælp 
af nanoteknologi og derfor indeholder metal. 
Men det betyder ikke, understreger hun, at 
man kan lukke øjnene for problematikken med 
tatoveringer: 

”Det er også sjældent, at kontrastof forårsager 
en allergisk reaktion, men det skal vi også vide 
noget om. Det samme gælder tatoveringer. Lige 
nu er det et område, der er meget præget af sto-
rytelling, så det er kærkomment, hvis vi kan få 
noget mere evidensbaseret viden. Der er behov 
for mere forskning på området.”
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Der er imidlertid en varig udfordring i at løse 
problemerne. Datagrundlaget er med Kasper 
Alsings ord nemlig sparsomt. Faktisk er der 
siden 1987 i publicerede artikler kun omtalt 18 
tilfælde i tatoveringer under MR på verdens-
plan. 

Ifølge Kasper Alsing betyder det, at der eksiste-
rer et stort mørketal, og det gør det sværere at 
finde frem til den egentlige forklaring og pro-
blemets reelle omfang. Heller ikke Anne Dorte 
Blankholm har svært ved at forestille sig, at det 
er et underrapporteret fænomen:

”Utilsigtede hændelser i MR er generelt under-
rapporterede, og det er et problem på verdens-
plan. Når det er sagt, så ved vi, at forskellige 
farver kan indeholde metal, men tilfælde med 
problemer med tatoveringer i relation til MR 
forekommer heldigvis sjældent,” siger hun.  

Kasper Alsing mener, at der generelt har 
manglet en akademisk interesse i tatoveringer. 
Tatoveringsklinikken på Bispebjerg var da også 
den første af sin slags i verden, da den åbnede 
i 2008. Derfor håber han også på at blive den 
første, der systematisk får undersøgt proble-

met. Men til det har han brug for at kende de 
tilfælde, der opstår på MR-afdelinger: 

”Hvis man som radiograf eller læge oplever, 
at en patient får reaktioner i sin tatovering 
under MR, vil jeg derfor altid opfordre til, at de 
kontakter os – så tilfældet kan registreres og 
omfanget vurderes. Selv den mindste reaktion 
vil jeg gerne høre om.”

De næste to år er for Kasper Alsing reserveret 
til at finde ud af, hvilke teorier og mekanismer 
der forklarer relationen mellem tatoveringer 
og MR-scanninger. Og der er nok at tage fat 
på. Alle rapporterede tilfælde beskriver, at den 
ubehagelige fornemmelse opstår øjeblikkeligt, 
når scanningen går i gang. Men nogle patienter 
oplever ikke ubehag ved første MR-scanning, 
men først ved tredje eller fjerde scanning. Og 
dermed har mysteriet en ekstra komponent, 
forklarer Kasper Alsing: 

”Hvorfor det sker, er mig en gåde. Om det 
magnetiske materiale skal orientere sig på en 
bestemt måde, før det reagerer, eller hvordan 
det hænger sammen, der er jeg svar skyldig. 
Der er ingen af de forklaringsmodeller, der 
florerer, der kan forklare det. Vi ved heller ikke, 
hvor meget blæk, der skal til, før det skaber 
en respons. Der er rigtig meget, der stadig er 
ubesvaret.”

Rødme og hævelse omkring tatoveringen optræder ofte i op til 48 timer efter 
MR-scanningen i de tilfælde, hvor patienten har oplevet ubehag. Foto: Kristian 
Kolnes.

Kasper Alsing hodler en magnet. Noget tatoverings-
blæk er så magnetisk, at flasken hurtigt tiltrækkes. 
Foto: Camilla Beer Arnsberg.
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kan du håndtere patienter med 

der skal MR-scannes
tatoveringer og permanent make-up, 

Sådan
Nogle tatoveringer kan forårsage svær smerte og ubehag under MR-scanninger. 
Som personale bør man derfor tage nogle forholdsregler.

I sjældne tilfælde kan patienter opleve svære smerter i tatove-
ringer eller permanent make-up, MR-scannes, og det kan være 
efterfulgt af rødme og hævelse. 

Som personale på en MR-afdeling kan man med fordel tilpasse 
sin information til patienter, ligesom man kan håndtere eventuelt 
ubehag. Kasper Alsing, der er læge ved Tatoveringsklinikken på 
Bispebjerg Hospital, og som forsker i tatoveringer og MR, opsæt-
ter derfor følgende råd til personale på MR-afdelinger:

•  Når man beder patienten om at fjerne metal og spørger, om de i 
øvrigt har problematiske implantater, kan man desuden spørge, 
om de har tatoveringer eller permanent make-up. 

•  Problemet med ubehag opstår ofte ved mørke eller sorte tato-
veringer. Her kan man oplyse, at der er en risiko for, at de kan 
opleve et ubehag eller smerte. Man bør gå væk fra forklarin-
gen om, at det er en brændende fornemmelse, fordi det kan 
skræmme patienten. Man bør anvise dem om at sige til, hvis de 
oplever smerte eller ubehag. 

•  Der er en ophobning af patienter, der oplever kutane gener eller 
billedartefakter, blandt individer med permanent make-up. Det 
gælder især øjenbryn og eyeliner. Nogle kosmetiske tatoverin-
ger går under betegnelsen ’semi-permanent’, fordi man ikke 
kan se dem efter to år. De er dog stadig i huden, og derfor kan 
de potentielt set stadig forårsage problemer. 

•  Hvis patienten oplever smerter, ubehag eller anden reaktion i 
tatoveringer, bør scanningen stoppes, og patienten bør tages 
ud af magnetfeltet. Derudover kan man forsøge at lægge noget 
koldt og tørt på eller påsmøre lokalbedøvende creme for smer-
telindring. Hvorvidt MR-scanningen kan forsættes, må indtil 
videre vurderes ved hver enkelt sag. 

•  Har man patienter, der oplever smerter eller ubehag i tatoverin-
ger under MR, kan man kontakte Kasper Alsing fra Tatoverings-
klinikken på Bispebjerg Hospital. På den måde kan patienten 
henvises til videre udredning, og der kan indsamles data til en 
bedre kortlægning af problemet. 

BERET OM PATIENTER, DER OPLEVER 
UBEHAG I TATOVERINGER UNDER MR 
Kasper K. Alsing, læge, ph.d.-stud. 
Tatoveringsklinikken, dermatologisk afdeling,  
Bispebjerg hospital. 
Tlf. 2624 2228 // kasper.koehler.alsing@regionh.dk. 



Der er næsten ikke den sygdom, den ikke kan 
anvendes til. En ny MR-metode tillader nemlig 
at detektere hurtige stofskifteforandringer, 
og det betyder hurtigere og mere informationsrig 
billeddiagnostik.

tofskiftet er fundamen-
talt for alle celler i vores 
krop, og det foregår i 
forskellige tempi alt efter 
celle og de udfordringer, 
celler stilles overfor. 
Tempoet af stofskiftepro-
cessen er derfor også en 
god sladrehank i næsten 
alle sygdomstyper. En ny 
MR-metode MR-metode, 

kaldet hyperpolariseret MR, muliggør billeddiag-
nostik af netop de processer, forklarer Christof-
fer Laustsen, der er professor og leder af MR-un-
dersøgelsescenteret ved Aarhus Universitet: 

”Vi kan detektere hurtigløbende stofskifteforan-
dringer. Vi kan simpelthen se balancen mellem 
det aerobe og anaerobe på samme tid. Denne 
balance er forskudt i stort set alle sygdomme - og 
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Med hyperpolariseret MR 
kan høje signaler afsløre 
de mindste ændringer

Camilla Beer Arnsberg, kommunikationskonsulent 

Hyperpolariseret carbon-13 MR-billeder af hjernen hos rask person. A) Hydrogen billede af hjernen fra øjenhøjde til kranietop. Den 
hvide cirkel er CO2-fantom til optimering af MR-sekvenserne. B) Pyruvat-signalet ved transport ind i hjernecellerne. C) Laktatniveauet i 
hjernen. Foto: Christoffer Laustsen.

S



Det er en kæmpe landvinding på 
MR-området, og det er på vej til at 

gøre en forskel for en lang række pa-
tientgrupper.

Christoffer Laustsen, professor og leder af 
MR-undersøgelsescenteret ved Aarhus Universitet.

raske celler for den sags skyld, f.eks. under mo-
tion. Derfor er det næsten alle patientgrupper, 
der på sigt kan få gavn af metoden.”
At foretage hyperpolariseret MR kræver blandt 
andet noget helt specielt udstyr, og i Danmark 
findes det i dag kun på Aarhus Universitetshospi-
tal og Rigshospitalet, men det vil med tiden ifølge 
Christoffer Laustsen finde vej til de fleste danske 
MR-afdelinger. Og det kommer også til at kræve 
mere specialuddannet personalet – herunder 
radiografer.
Tau Vendelboe, der er projektradiograf ved Aar-
hus Universitetshospital, er én blandt få danske 
radiografer, der allerede nu har med hyperpola-
riseret MR at gøre. Han har som radiograf noget 
helt særligt at byde ind med:
 
”Jeg har en faglig indsigt i, hvordan man har med 
mennesker at gøre. For mig handler det om em-
pati og om at være med til at udarbejde en proce-
dure, der er rimelig for patienten at gennemgå, 
der samtidig giver de oplysninger, vi skal bruge,” 
fortæller Tau Vendelboe.
 
En normal MR-scanner er relativt begrænset i 
sensitiviteten på grund af den meget lille forskel i 
magnetiseringen og derved et relativt lavt signal. 
Derimod fungerer hyperpolariseret MR ved at 
skabe, hvad der svarer til et superforhøjet magnet-
felt, der kan øge signalet 10.000-40.000 gange.

Det kunstige, superforhøjede magnetfelt er grund-
stenen i hyperpolariseret MR, og det kan skabes 
med to forskellige metoder i en såkaldt polarisa-
tor. Med den ene metode lægges et ufarligt kon-
traststof ned i en magnet, hvor temperaturen er 
0,8 kelvin og altså tæt på det absolutte nulpunkt. 
Efterfølgende flyttes den magnetiske energi via 
mikrobølger fra elektroner til carbon-13 atomer.

”På den måde får vi et kontraststof, der kan 
injiceres, og som flytter et stærkt magnetfelt ind 
i MR-scanneren. Det minder på mange måder 
om at fremstille kontrastmiddel til PET, men 
uden nogen former for stråling. Vi kan følge 

kontraststoffet i realtid, hvor det går hen, og hvad 
det bliver lavet om til. Fidusen er altså, at det giver 
os muligheden for at se et stofskifte-fingeraftryk 
mens det sker direkte i kroppens celler,” fortæller 
Christoffer Laustsen.

Med den anden metode har man i polarisatoren en 
stor glascelle, der opvarmes, og i cellen er metallet 
rubidium, som bestråles med laser. Når det bestrå-
lede rubidium kommer i kontakt med ædelgassen 
xenon, flyttes energien til xenonatomerne, og de 
opnår herved den høje polarisation. Herefter kan 
gassen trækkes ud og anvendes som kontraststof.

Netop denne metode med gas har, fortæller Chri-
stoffer Laustsen, vist sig meget gavnlig i undersø-
gelsen af patienter med senfølger efter COVID-19: 

”Med metoden kan vi meget nøjagtigt se, hvor høj 
lungefunktionen er. Vi kan følge gastransporten 
i kroppen, hvor den overføres fra lungen og ind 
i vævet og ud i blodbanerne. Det giver os mange 
flere informationer – og meget hurtigere.”
 
”Med metoden kan vi meget nøjagtigt se, hvor høj 
lungefunktionen er. Vi kan følge gastransporten i 
kroppen, hvor den overføres fra lunge og ind i væ-
vet og ud i blodbanerne. Det giver os mange flere 
informationer – og meget hurtigere.”

Faktisk går det så hurtigt, at den hyperpolarise-
rede del af en MR-scanning er overstået på et mi-
nut. Med metoden har man nemlig et højt signal 
på forhånd, som giver den hurtige og informa-
tionsrige billeddannelse, og derefter forsvinder 
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Med hyperpolariseret MR 
kan høje signaler afsløre 
de mindste ændringer

Hyperpolariseret xenon-
gas-billede af lungerne 
hos personer med raske 
lunger, rygerlunger, 
cystisk fibrose og astma. 
Delt med tilladelse fra 
professor Jim Wild, The 
University of Sheffield.
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Hyperpolariseret MR foregår på en 
helt anden skala, fordi vi kigger helt 

nede på stofskifteniveau. I stedet for 
at fotografere hele organer fotogra-

ferer jeg mængden af et stof.
Tau Vendelboe, projektradiograf ved Aarhus Universitet og 

Universitetshospital.

signalet hurtigt ned imod det lave magnetfelt, 
patienten ligger i. 

Selve konceptet hyperpolariseret MR er ikke 
helt nyt. Hyperpolariseret xenongas anvendes 
allerede i dag klinisk i England, men endnu ikke 
i Danmark. Hyperpolariseret carbon-13 er udvik-
let af forskere på Center for Hyperpolarization in 
Magnetic Resonance ved DTU Elektro, og blandt 
andet derfor er vi i Danmark med helt fremme i 
udviklingen og afprøvningen af metoden. 

Det, gruppen på Aarhus Universitet beskæfti-
ger sig med, er at udvikle de kliniske applikati-
oner og at flytte dem til anvendelse til gavn for 
patienterne.  

”Det er en kæmpe landvinding på MR-områ-
det, og det er på vej til at gøre en forskel for 
en lang række patientgrupper. Bare indenfor 
cancer giver den mulighed for at mere præcise 
diagnoser, karakteriseringer af cancertyper og 
tracking af sygdomsudvikling. Vi kan simpelt-
hen se udvikling i kroppen øjeblikkeligt," fortæl-
ler Christoffer Laustsen. 

Tau Vendelboe har været radiograf i næsten 20 
år. Hyperpolariseret MR er ifølge ham ander-
ledes fagligt komplekst, fordi det handler om 
spektre og intensitetsprofiler. Det er andre og 
nye MR-parametre at sætte op, og læringskur-
ven er stejl, fortæller han:  

”Hyperpolariseret MR foregår på en helt anden 
skala, fordi vi kigger helt nede på stofskifteni-
veau. I stedet for at fotografere hele organer 
fotograferer jeg mængden af et stof. Jeg har lært 
meget, men jeg mangler at lære meget endnu – 
blandt andet om metabolisme. Det ligger langt 
fra den normale radiograffaglighed, og det gør 
det meget spændende.”

Nogle af de kommende studier, Tau Vendelboe og 
resten af gruppen skal kaste sig over, handler om 
blandt andet ALS og pancreas tumorer. I studi-
erne er det Tau Vendelboe, der står for den billed-
produktion, der giver indsigt i metabolismen:

”Jeg scanner de protonbilleder, vi laver overlay på. 
De er måske 256 gange 256 pixels. Vores hyperpo-
lariserede perfusionsoptagelse er måske 32 gange 
32 pixels. De viser intensitetskurver hen over det 
grundbillede af, hvor stort eller lille stofskiftet er.”

Tau Vendelboes uge delt op i tre dage på univer-
sitetet og to dage i klinik. Meningen er, at han 
bliver bindeleddet mellem forskning og praksis:

”Jeg skal have øje for, hvordan man kan imple-
mentere forskningsproceduren i praksis. Hen-
sigten er vi kan udvikle procedurer, hvor vi ikke 
behøver at være fire-fem personer indover, så 
vi også kan bruge det i klinik. Det er jo hoved-
formålet med det hele, fordi den her metode er 
en fantastisk til at finde ud af, om man har den 
rigtige behandlingsform i gang. Det vil jeg gerne 
være med til.”
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Som projektradiograf 
er Tau Vendelboe en 
del af det team, der skal 
udvikle procedurer til 
brug af hyperpolariseret 
MR i klinik. En rolle, der 
konstant kræver en ud-
vikling af hans viden og 
faglighed, fortæller han. 
Foto: Tau Vendelboe.



MR-guidet fokuseret ultralyd 
rykker behandling ind på 
røntgenafdelingen
Patienter med svær Essentiel Tremor (rystesyge) har 
hidtil måttet på operationsbordet for at få behand-
ling for deres sygdom. Nu er en ny og mere skånsom 
behandlingsmetode kommet til Danmark. Fokuseret 
ultralyd hedder behandlingen, hvor radiografer spil-
ler en vigtig rolle.

       Jannie Iwankow, journalist            Insightec Ltd.              Progardia Healthcare

orestil dig, at du ikke kan 
sætte din underskrift på 
et stykke papir, fordi din 
hånd ryster så meget, at 
det er umuligt at se, hvad 
du skriver. Eller at du til en 
fest ikke kan skåle med de 
andre gæster, fordi rystel-
serne på din hånd får glas-
sets indhold til at skvulpe 
over. Sådan er virkelighe-

den for mennesker, der lider af rystesyge – også 
kaldet Essentiel Tremor. Sygdommen rammer 
tre procent af befolkningen i varierende grad, 
og hele 10 procent af de 60-plusårige antages at 
blive ramt. 

Medicin er førstevalg, når rystesyge, der skyldes 
en fejlfunktion i nogle af hjernens nervecentre, 
skal behandles. Virker den ikke, har såkaldt dyb 
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hjernestimulation – et kirurgisk indgreb, hvor 
der indopereres elektroder i hjernen - indtil 
nu været eneste behandling, man har kunnet 
tilbyde patienter i det danske sundhedsvæsen. 
Men nu er en ny og mere skånsom behandlings-
metode ved navn MR-guidet fokuseret ultra-
lyd - eller MRgFUS - kommet til Danmark. Til 
forskel fra dyb hjernestimulation kræver den 
nye behandling ikke, at patienterne skal på ope-
rationsbordet. Behandlingen, som radiografer, 
neurologer og neurokirurger foretager i fælles-
skab, finder derimod sted på røntgenafdelin-
gen, hvorved blandt andet risikoen for infektion 
elimineres. 

Det er Aarhus Universitetshospital, der i det of-
fentlige hospitalsvæsen har fået landsdækkende 
specialfunktion til at varetage behandling med 
fokuseret ultralyd. I juni er de første patienter ble-
vet behandlet med MRgFUS på hospitalet. Men 
allerede i december måned sidste år fandt den 
første behandling sted i Danmark. Det gjorde den 
i Middelfart på Progardia Healthcare, en privat 
billeddiagnostisk klinik, der tilbyder forskellige 
former for røntgen- og scanningsundersøgelser. 

Overradiograf og MR-specialist hos Progardia, 
Kim Jensen, der er med til at udføre behandlin-
gerne, er begejstret for den nye metode. 

”Det er banebrydende. Patienterne beskriver, at 
de får deres liv igen. Den yngste, vi har behand-
let, var 56 år. Havde han ikke fået behandlingen 
nu, ville han være nødt til enten at gå på pen-
sion eller skifte fag. Vi har ikke behandlet helt 
unge patienter endnu, men sygdommen kan 
også ramme dem,” siger han.

Forud for en behandling med fokuseret ultralyd, 
bliver patienten både CT- og MR-scannet for 
blandt andet at sikre, at kraniekassen ikke er 
for tyk, hvilket ville betyde, at ultralydsenergien 

ikke kan opvarme vævet tilstrækkeligt. Ser alt 
normalt ud, får patienten en tid til behandling. 
På selve dagen skal hovedet være barberet helt 
glat for hår, idet håret vil forhindre ultralydsbøl-
gerne i at trænge igennem til kraniet.  

Inden selve behandlingen igangsættes, placeres 
FUS-transduceren på MR lejet, som består af 
1024 ultralydstransducere, hvorefter radiogra-
fen udfører en daily quality assesment (DQA) 
for at sikre, at FUS-transduceren rammer 
indenfor tolerancen på et fantom. Fantomet 
monteres i FUS-transduceren, hvorpå der er 
monteret en membran. Mellem denne og trans-
duceren findes et kammer, som fyldes op med 
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Hvad er MRgFUS?
MRgFUS står for ‘Magnetic resonance-guided focused ultrasound’. 
MRgFUS finder sted i en MR-scanner, hvor der kombineres med ultralyd. 
Det er MR-scanneren, der identificerer det område i hjernen, som skal 
behandles. Inden behandlingen har patienten fået spændt en hjelm 
på hovedet, som efterfølgende tilknyttes en såkaldt FUS-transducer. 
I denne findes 1024 ultralydstransducere, som er placeret i en halv-
kugle. Hver eneste ultralydstransducer sender lav ultralydsenergi ud. 
Ultralyden rettes præcist mod det område i hjernen, som skal behand-
les. Når det hjernevæv, som fremkalder rystelserne, bliver ramt, beska-
diges det. Det medfører, at symptomerne vil mindskes eller forsvinde. 
Patienten er vågen under hele behandlingen, og det tjekkes løbende, 
om rystelserne er forsvundet, så man kan enten stoppe eller fortsætte 
behandlingen. En FUS-transducer koster cirka 21 millioner kroner. 

Scan,  og se 
en video af 

behandling med 
MRgFUS hos  

Progardia

    ➔
Lokalisering i hjernen, 
hvor kølevandet tydeligt 
ses. 

➔



kølevand. Det er her, patientens hoved med på-
ført membran efterfølgende skal ligge. Patien-
ten får via fire fikspunkter spændt en ramme 
fast på hovedet af neurokirurgen. Rammen skal 
sikre, at patienten ikke kan bevæge hovedet 
under behandlingen. 

”Det er vigtigt at sørge for, at patienten ligger 
godt, idet behandlingen tager et par timer, hvor 
man skal ligge helt stille. Patienten får også 
tæpper over sig, så han eller hun ikke fryser 
som følge af nedkølingen på hovedet. Som radi-
ograf skal man være grundig med at informere 
om, hvad der skal ske undervejs. Det skaber 
tryghed. Blandt andet er det rart for patienten 
at vide, at det kan være en meget speciel ople-
velse, når radiografen fylder kølevand, der kun 
er 15 grader varmt, ind i FUS-transduceren,” 
fortæller Kim Jensen. 

Når patienten køres ind i MR-scanneren, er det 
med en ekstra nødknap. Den kan benyttes, hvis 
bivirkningerne undervejs bliver for voldsomme. 
Et tryk på knappen vil medføre, at behandlingen 
straks stoppes. 

”Nogle patienter beskriver, at de får følelsen 
af at falde bagover, når man varmer området 

For mig er noget af det stærkeste 
ved denne behandling, at jeg får lov 

at være med hele vejen, og at jeg ser 
resultatet af behandlingen med det 

samme.
Kim Jensen, overradiograf og MR-specialist, 

Progardia Healthcare. 

i hjernen op. Det kan give kvalme og ubehag, 
hvorfor de også fået kvalmestillende medicin. 
Men bliver de alligevel for utilpasse, kan de 
stoppe behandlingen. De ligger jo fastspændt, 
så de skal helst ikke ligge derinde og kaste op. 
Patienterne kan også som bivirkning få følefor-
styrrelser i arme og ansigt. Men det er ufarligt 
og forbigående. Når korrekt target er fundet af 
neurologen, opvarmes området gradvist, indtil 
neurologen er tilfreds, den optimale effekt op-
nået, og patientens rystelser er væk,” forklarer 
Kim Jensen. 

Behandlingen indledes med, at radiografen 
foretager en scanning, hvor der først laves et 
survey efterfulgt af en sagittal T1w 3D sekvens. 
Der laves også et B1-map, som senere bruges 
af selve FUS-systemet for at korrigere for in-
homogenitet i området. Når disse målinger er 
færdige, overtager FUS-systemet styringen af 
MR-scanneren, og den videre planlægning af ul-
tralydsbehandlingen foretages af neurokirurgen 
på FUS-systemets computer. 

Radiografen og neurokirurgen samarbejder om 
at få planlagt den videre behandling. Således er 
det neurokirurgen, der, inden ultralydsenergien 
sendes ind i hjernen og rammer target – dette 
kaldes at sonicere – vurderer, hvor i hjernens 
thalamus target befinder sig. Inden der kan so-
niceres, planlægges den forudgående CT-scan-
ning af kraniet med krav til korrekt kernel, som 
bliver fusioneret med en præ-MR-scanning af 
cerebrum. Det gør man, da forkalkninger vil 
kunne absorbere ultralydsenergien og derved 
lave en læsion i et uønsket område - FUS-sy-
stemet slukker for ultralydstranducerne under 
sonication, typisk er der 900-950 aktive.

Den første sonication varmer området op til 
cirka 50 grader, hvorefter neurologen udfører 
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Kontrolbillede to timer 
efter endt behandling. 
Her ses tydeligt en 
læsion i venstre side af 
hjernen.



en CRST-test for at sikre target, og at der kom-
mer en effekt og ingen bivirkninger. Herefter 
soniceres igen med højere energi/varme.
Mellem hver sonication udføres en CRST-test, 
og der undersøges også for eventuelle bivirk-
ninger. Når den ønskede effekt er opnået, typisk 
ved cirka 60 grader, og patientens rystelser er 
væk, stoppes behandlingen. 

Hos Progardia har radiografen stor kontakt til 
patienten på behandlingsdagen.

”Jeg er med til at berolige og forklare, hvad der 
skal ske. Den rolle er yderst vigtig, synes jeg, 
og jeg siger altid til de studerende og vores 
øvrige radiografer, der er på besøg her, at det er 
ovenud vigtigt at huske den menneskelige side i 
udrednings- og behandlingsforløbet,” siger Kim 
Jensen. 

Efter afsluttet behandling testes det, om patien-
ten nu kan skrive og drikke af et glas vand med 
rolig hånd. Når det viser sig at være tilfældet, er 
det som regel et emotionelt øjeblik. Men også al-
lerede på lejet inde i MR-scanneren bliver nogle 
patienter følelsesmæssigt påvirkede, fordi de 
løbende mærker, at rystelserne forsvinder mere 
og mere. Også de pårørende bliver rørte, når de 
får lov at komme ind og tage fotos og filme. 

”Selv kan jeg heller ikke undgå at blive rørt. Som 
radiografer er vi ellers aldrig meget sjældent 
med til at afslutte behandlingsforløb. Vi ser kun 
patienterne kort, når de kommer og skal scan-
nes, og vi ved meget sjældent, hvordan det ender 
for den enkelte. For mig er noget af det stærkeste 
ved denne behandling, at jeg får lov at være med 
hele vejen, og at jeg ser resultatet af behand-
lingen med det samme. Når patienten bagefter 
siger, at det føles som at få livet igen, så giver mit 
job rigtig meget mening,” siger Kim Jensen. 

Jeg er med til at 
berolige og forklare, 

hvad der skal ske. Den 
rolle er yderst vigtig, 

synes jeg.
Kim Jensen, overradiograf og MR-specialist, 

Progardia Healthcare. 
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Fremtidsperspektiver
MRgFUS er udviklet til at behandle patien-
ter med rystesyge, men allerede nu bruges 
metoden også til at behandle patienter med 
rystedomineret Parkinsons. På sigt håber 
man, at metoden kan bruges til også at 
behandle andre sygdomme. Blandt andet 
forskes der lige nu i, om den kan bruges til at 
behandle tumorer i hjernen. Forskning viser, 
at opvarmning af væv med MRgFUS åbner 
blod-hjerne-barrieren op, hvilket betyder, at 
for eksempel en hjernetumor efterfølgende vil 
respondere langt bedre på kemoterapi. Listen 
af fremtidige behandlingsmuligheder er for-
mentlig lang - også i andre steder i kroppen 
er det forventningen, at MRgFUS vil komme 
til at gøre en afgørende forskel – det gælder 
eksempelvis leveren, prostata og uterus.

Neurokirurger og radio- 
graf lejrer patienten, 
hvor bl.a. rammen, som 
er på patientens hoved, 
fastspændes FUS- 
transduceren.



Dora glæder sig til at arbejde med MRgFUS: 

”Vi er tættere 
på patienterne”
Forskningsradiograf Dora Grauballe står sammen med sine 
kolleger på Aarhus Universitetshospital klar til at tage imod 
patienter, der skal behandles for rystesyge med fokuseret 
ultralyd.

       Jannie Iwankow, journalist.              Tonny Foghmar

EN DONATION PÅ ni millioner kroner 
fra Bundgaard-Fonden er årsagen til, at 
det første offentlige hospital i Danmark 
snart kan tilbyde behandlingen MRg-
FUS til patienter, der lider af rystesyge. 
Tidligere er patienter rejst til Madrid for 
at få foretaget behandlingen, som dog 
siden december sidste år også har kun-
net fås på den private klinik Progardia – 
med en egenbetaling på 197.000 kroner. 

Det er Aarhus Universitetshospital, 
hvor man i forvejen har 25 års erfaring 
med at behandle rystesyge kirurgisk, 
der er udnævnt til landets højspecia-
liserede enhed til at varetage den nye 
behandling.

Dora Grauballe, der til daglig er forsk-
ningsradiograf, er en af to radiografer, 
der bliver oplært i MRgFUS-metoden 

Jeg er uddannet i en 
tid, hvor vi var tættere 
på den enkelte patient, 
end man er det i dag. 
Med de her patient-

er vil jeg komme til at 
opleve noget af det 

igen.
Dora Grauballe, forskningsradiograf, 

Aarhus Universitetshospital. 

på den nye afdeling. Hun ser frem til, 
at flere patienter med rystesyge kan 
behandles. 

”Jeg synes, det er en fantastisk, at vi nu 
kan tilbyde den her behandling, som er 
markant mindre indgribende end dyb 
hjernestimulation og har en succesrate 
på 90 procent. Det er mennesker, som 
har haft svært ved at indgå i sociale 
sammenhænge, blandt andet fordi, de 
har svært ved at spise og drikke uden at 
spilde, som pludselig kan få den del af 
deres liv tilbage,” siger hun.

”Det tværfaglige teamsamearbejde, vi 
skal indgå i, er noget af det, jeg synes er 
rigtig spændende. Vi er personale fra 
fire afdelinger, der skal arbejde sam-
men om patienterne: hjerne-ryg-kirur-
gisk-, neurologisk-, røntgen-scanning- 

samt bedøvelse-operationsafdelingen. 
Ved hver behandling er vi to radiografer 
til stede. En skal sidde ved scanneren 
og kommunikere med neurokirurgen, 
der udfører selve behandlingen, mens 
den anden skal gå frem og tilbage til 
patienten og bistå neurologen, der skal 
teste, om behandlingen virker og sikre, 
at vedkommende har det godt,” siger 
hun. 

Fordi det er et fast team, der behandler 
patienterne på et selvstændigt røntgenaf-
snit, vil Dora Grauballe og hendes kolle-
ger komme tættere på hver enkelt patient 
end normalt. Det ser hun frem til. 

”Jeg er uddannet i en tid, hvor vi var 
tættere på den enkelte patient, end 
man er det i dag. Med de her patienter 
vil jeg komme til at opleve noget af det 
igen. Som radiograf er det som regel et 
rent tilfælde, hvis vi ser en patient mere 
end én gang. Nu kommer vi til at kende 
patienternes baggrundshistorie, fordi 
vi er med til at behandle dem, og vi ser 
dem også igen, fordi de kommer til kon-
trolscanning dagen efter samt tre, seks 
og 12 måneder efter behandlingen,” 
siger Dora Grauballe. 

På Aarhus Universitetshospital reg-
ner man med årligt i gennemsnit at 
behandle 60 til 70 patienter med 
rystesyge, der kommer fra hele Dan-
mark. For de fleste vil det gælde, at de 
allerede kan udskrives en eller to dage 
efter at have modtaget behandlingen. 
Nogle vil opleve, at rystelserne på et 
tidspunkt kan vende tilbage, men ikke 
med samme styrke som før. 
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I N T E R V I E W : 

DIGITALISERINGEN KOMMER
– MEN HVAD BETYDER DET?
Digitaliseringen er ét af tidens buzzwords, som præger både 
sundhedsdebatten, sundhedsreformen og regeringens di-
gitaliseringsstrategi. Men hvad betyder det for sundheds-
væsenet? Ifølge Peder Jest, der er digitaliseringsekspert og 
tidligere lægelig direktør, kan det blandt andet medføre en 
specialisering af radiografer.

Camilla Beer Arnsberg, kommunikationskonsulent 

Både sundhedsreformen og regerin-
gens digitaliseringsstrategi omtaler 
digitalisering som et afgørende værk-
tøj i fremtidens sundhedsvæsen. Hvad 
er de overordnede ræsonnementer 
for, at digitalisering kan bidrage til et 
holdbart sundhedsvæsen?
”Tanken er, at digitaliseringen skal 
gøre samfundet mere åbent og tilgæn-
geligt for enhver borger. De skal kunne 
få opfyldt deres informationsbehov, 
rettigheder og forpligtigelser på en 
hurtigt, effektiv og smart måde. Og det 
gælder også digitaliseringen i sund-
hedsvæsenet. En borger i dag vil have 
indsigt i sine egne data, og handlinger 
og beslutninger skal ske nu og være 
synlige, og der skal være informationer 
og vejledning til rådighed. Deres tid er 

lige så vigtig som systemets tid. Og det 
kan digitaliseringen hjælpe med.” 

Betyder digitalisering i sundhedsvæ-
senet færre sundhedsprofessionelle?
”Jeg ser bemærkninger om digitalise-
ring i forhold til rekrutteringsproble-
mer, og at teknologien skal ud til bor-
gerne og aflaste, og at der er ressourcer 
at hente. Men de business cases er 
spekulative. Vi har ikke et sundhedsvæ-
sen, fordi det skal give profit. Vi har det, 
fordi det skal tjene borgerne. 
Det skal være en human-tech tanke-
gang. Det er mennesker, der bruger 
teknologien. Det er ikke som i en film, 
hvor en robot kommer og kan det hele. 
Automation skal hjælpe personalet, 
men ikke afhjælpe det. 

Digitaliseringen skal bidrage til et åbent, 
tilgængeligt og transparent sundhedsvæ-
sen, og det skal hjælpe sundhedsprofes-
sionelle til at løse de egentlige sundheds-
opgaver. En radiografs egentlige opgave 
er jo dels at have compassion overfor 
patienten, der skal undersøges, samtidig 
med at de bruger deres teknologiske eks-
pertise. Og det er de kernekompetencer, 
digitaliseringen skal styrke og støtte ved 
eksempelvis at gøre det lettere at hånd-
tere data og henvisninger.” 

Hvilke faldgruber ser du ved digitali-
sering indenfor sundhedsvæsenet?
”Ikke alle mennesker reagerer ensartet 
på teknologiske udviklinger. Hoved-
parten, og især de yngre generationer, 
reagerer med samme hastighed, som 
teknologien udvikler sig. De hopper 
eksponentielt fra det ene til det andet. 
Andre lever mere lineært og ændrer 
ikke deres anvendelse af teknologi i 
samme hastighed, og derved kommer 
de længere væk fra digitaliseringen. 
Det skaber en større og større afstand 
mellem grupperne. Og det skaber pro-
blemer for dem, der skaber digitalise-
ringen, for hvordan får vi folk til at an-
vende de samme redskaber? Det bliver 
meget væsentligt at overveje, hvordan 
og hvornår man skal digitalisere for at 
kunne få alle med.

”Data og digitalisering skal under-
støtte kvalitet og et fleksibelt og nært 
sundhedsvæsen. Bedre udnyttelse af 

data og digitale løsninger er en central 
del af omstillingen til et nært, fleksi-
belt og robust sundhedsvæsen med 

løbende kvalitetsudvikling.”

Sundhedsreformen 2022, side 10.

”For at fremtidssikre vores sundheds-
væsen er der behov for at tage de næste 
store skridt i den digitale omstilling, så 
vi kan bringe sundhedsvæsenet tættere 
på borgerne og understøtte behandling 
og en sundere befolkning gennem digi-
tale løsninger og brug af ny teknologi. 
(…) Samtidig kan digitalisering og nye 
teknologiske løsninger skabe mere tid 

til patienterne og bidrage til at løse 
kapacitetsudfordringen med manglende 

sundhedspersonale.”

Regeringens digitaliseringsstrategi 2022, 
side 33. 

Den demografiske udvikling med flere 
ældre og færre unge betyder, at der 

kommer flere patienter og færre med-
arbejdere. Også derfor bør vi satse på 
digitalisering – fx inden for diagnosti-
cering – til at være sundhedsvæsenets 
arbejdshest. Investeringerne skal resul-
tere i hurtigere diagnostik med brug af 

færre hænder.”

Debatindlæg i DigiTech af Lars Gaardhøj,  
2. næstformand for Danske Regioner,  

16. maj 2022.

Fokus på digitalisering
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Der er desuden en faldgrube i koblin-
gen mellem det politiske og det prak-
tiske. Politikerne har det med at love 
for meget – nu hedder det sig, at data 
fra undersøgelser og behandling skal 
ligge klar til patienten senest to døgn 
efter. Men man har ikke taget højde 
for, om personalet har tid til at se sva-
rene selv og eventuelt tage en samtale 
med patienten, hvis det er nødvendigt. 
Systemet kan i praksis ikke nødvendig-
vis følge med de politiske løfter. På den 
måde risikerer man at hænge sund-
hedspersonalet ud. Digitaliseringen 
skal i lige så høj grad hjælpe perswona-
let – både patienten og personalet skal 
komme først. Det er en symbiose.” 

Hvilke konkrete, digitale ændringer 
ser du i fremtidens sundhedsvæsenet?
”Jeg har været med til at udvikle de 
elektroniske patientjournaler, og jeg 
vil vove at påstå, at de vil undergå en 
rivende udvikling i fremtiden. Med 
AI kan vi opsamle og bruge data på 
smartere måder, og med lyd og video 
kan vi kommunikere på en måde, der 
er hurtig og nem at forstå. Jeg kunne 
sagtens forestille mig, at fremtidens 
patientjournal er videobaseret. 

Men ændringerne kræver også, at per-
sonalet har ny teknologi til rådighed. 
Borgerne bruger hele tiden de nyeste 
devices og de nyeste applikationer. 
Hvordan skal sundhedsvæsenet kunne 
følge med, hvis man ikke giver de 
samme muligheder til personalet? 
Alle radiografer bør have en smart-
phone eller en tablet, der hurtigt og 

nemt kan assistere dem med informa-
tioner om den næste patient, så de kan 
bruge deres tid på patienten og under-
søgelsen, og acceptere, at de holder sig 
ajour med andre ting, når det er muligt. 
Man må have tillid til personalet.

Jeg ser et spændende, potentielt ud-
viklingspunkt for både regionerne og 
sundhedsvæsenet som et hele her. Jeg 
tror, der ville være en enorm gevinst i 
at muliggøre en bedre og opdateret tek-
nologiudnyttelse for personalet. Man 
vil få personale, der er gladere og har 
nemmere ved at udføre deres opgaver, 
fordi de anerkendes blandt andet ved 
den måde, de assisteres på af teknolo-
gien. Det kunne måske også hjælpe på 
rekrutteringsproblemerne, hvis man 
som personale fik fornemmelsen af at 
være en del af en moderne og udvik-
lende virksomhed.” 

Danske Regioner ønsker mere digitali-
sering på det diagnostiske område. 
Hvilke muligheder ser du her?
”Man taler meget om det databærende 
sundhedsvæsen, men det fungerer ikke 
uden diagnoser. Der kommer data ud 
af diagnoser, og hvis vi skal have styr på 
og udnytte vores data, skal de diagno-
stiske områder opdateres. Det har Dan-
ske Regioner helt ret i, og det håber jeg, 
at de endnu engang kommer i økono-
miforhandling med henblik på. 

Vi skal have supermoderne og avan-
cerede billedsystemer. Det vil hjælpe 
borgerne, give hurtigere diagnoser 
og hurtigere datahåndtering. Det kan 
agere med indbygget beslutningsstøtte, 
hvor det er muligt, og for radiografer 
kan det f.eks. understøtte beslutninger 
om valg af og tilgang til undersøgelser. 
Det vil hjælpe på effektivitet og diag-
nostisk kvalitet, og på sigt vil det nok 
hjælpe på manglen af radiologer.

Til gengæld kan det også betyde nye 
kompetenceområder for radiografer, 
som skal være endnu dygtigere på det 
teknologiske og datalogiske område. 
Der er allerede nu ved at ske en van-
dring af opgaver, der gør, at radiografer 
i endnu højere grad bør videreuddan-
nes. Det ser vi jo blandt andet med de 
beskrivende radiografer. Og det kom-
mer vi nok til at se endnu mere af på 
flere områder i fremtiden. 

PEDER JEST
Født 1949. 

Speciallæge i Intern medicin og  
Geriatri.

Gennem 30 år lægelig direktør, i 13 år frem 
til ultimo 2020 på Odense  

Universitetshospital.

Har løbende været involveret i digitalise-
ring i sundhedsvæsenet, herunder med 
implementeringen af den første digitale 
patientjournal i Danmark i 1992 og tele-

medicinløsninger siden 2000. Idémager og 
initiativtager til sundhedsdroneløsningen 

i Danmark.

Siden 2020 selvstændig i egen konsulent-
virksomhed, hvor han vejleder danske  

og internationale virksomheder om 
innovationsmulighederne i det danske 

sundhedsvæsen.

Der kan lægges flere beslutningskom-
petencer hos radiografer, når det blandt 
andet kommer til assistance fra AI og 
algoritmer eller til kvalitetssikring af 
udstyr, kontakten til patienten og de 
datalogiske aspekter. Det er åbenlyst, 
synes jeg, for radiografer har den fulde, 
radiologiske forståelse. Vi har altså red-
skaber, der både skaber bedre arbejds-
miljø, mere arbejdsglæde, større kom-
petencer, højere kvalitet for patienterne 
og bedre samarbejdsformer. Alle er 
forhold, som også kan influere positivt 
på rekrutteringsopgaven.”  

”En ny pulje til styrkelse af digitale kom-
petencer i sundhedsvæsnet er blevet 
oprettet. Puljen skal sikre anvendelse 
af nye innovative teknologier, som kan 

bidrage til en effektiv og sikker behand-
ling af patienterne, samt øge eksporten 
hos de danske life science-virksomhe-

der. Puljen udgør 2,0 mio. kroner i 2022.”

Nyhed fra Sundhedsministeriet, 
25. maj 2022.  
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Som 7. semesterstuderende fik vi på vores valgfrie ele-
ment på uddannelsen mulighed for at rejse på udveks-
ling i tre måneder.

Radiografuddannelsen har gode udvekslingsaftaler 
med Norden, og derfor faldt valget på Norge, nærmere 
bestemt Bodø, som ligger nord for polarcirklen - og det er 
altså herfra vi vil dele vores udvekslingsoplevelse med jer.

Bodø er med sine cirka 55.000 indbyggere Nord-Nor-
ges andenstørste by. Tromsø tager førstepladsen. Her 
arbejder vi på Nordlandssykehuset på Bildediagnostisk 
avdeling. Afdelingen er en moderne 
og fuld digitaliseret afdeling, som 
tilbyder undersøgelser i MR, CT, 
Angio/Intervention, konventionel 
røntgen, ultralyd samt DEXA-scan-
ninger. Her udføres ca. 100.000 
undersøgelser om året.

I tillæg til afdelingen findes også 
en nuklearmedicinsk afdeling, 
Bryst-Diagnostisk-Center samt 
stråleterapi. 

Hvordan er det så at arbejde her? 
Det er kjempe bra! 
Ved første øjekast virker afdelingen 
og arbejdsopgaverne ikke meget 
anderledes end det vi kender fra Danmark, men alligevel 
er vi stødt på forskelle undervejs. 

Her tænker vi særligt på forskellen på skadesmekanis-
mer. Det er, i Danmark, sjældent vi får patienter med 
faldskader fra fjeldet eller en tur på ski der er gået galt 
- det er derimod hverdagen for radiograferne her i Bodø. 
Der er derfor ofte mange skadespatienter, traumekald 
og helikopter-landinger på taget. 

Af samme årsag er der en stor andel af ortopædiske 
patienter både i konventionel røntgen såvel som CT - 
langt flere end vi tidligere har oplevet i forbindelse med 
vores praktikforløb. Ydermere har en del af vores praktik 
i mammografien også dannet grobund for vores bache-
lorprojekt, som vi arbejder på sideløbende med vores 
udveksling. 

“Ut på tur, aldri sur” er et norsk udtryk der beskriver 
nordmændene og deres holdning til friluftslivet. De 
smukke omgivelser indbyder til masser af udeliv og 
topture på fjeldene. Hertil kan særligt den lokale Nord-
landspils, som oprindeligt er produceret i netop Bodø, 
anbefales, mens man nyder de skønne omgivelser - vel-
dig koseligt! 

Vi havde gjort os mange tanker om den daglige gang på 
afdelingen, herunder de norske radiografers arbejds-
gang, inden vi ankom. Her blev vi ikke skuffede! 

Der blev taget imod os med åbne 
arme, og radiograferne på afdelin-
gen gav plads til faglighed og gen-
sidig sparring og læring. For det er 
netop dét, der er så interessant ved 
vores fag - vi lærer af og med hin-
anden i takt med den udvikling, der 
foregår i radiografiens verden. 

Udover den ekstra praktiske erfa-
ring, inden vi snart selv er færdi-
guddannede, er det samtidig en 
unik mulighed for at skabe os et 
nordisk netværk og opleve et andet 
perspektiv på sundhedsvæsenet og 
radiografien. Netop dét er vi blevet 
særligt bevidste omkring, at vi alle 

sammen kan lære og inspireres af hinanden - også på 
tværs af landegrænser. 

Hvis nogen andre studerende læser dette, og I har 
mulighed for det, vil vi varmt anbefale jer at komme på 
udveksling i løbet af jeres studietid. Heia Norge!

Julie Fænø Larsen og Christina B. Baltzer Hansen, radiografstuderende, 7. semester, KP

VIL DU OGSÅ SØGE OM TILSKUD 
FRA STUDIEFONDEN? 
På Radiograf.dk kan du læse om muligheder og betin-
gelser for at få tilskud fra Studiefonden. Hvis du har 
spørgsmål, kan du skrive til kontakt@radiograf.dk.

Der blev taget imod  
os med åbne arme,  
og radiograferne på 

afdelingen gav plads til 
faglighed og gensidig 

sparring og læring.

Julie Fænø Larsen og 
Christina B. Baltzer Hansen

radiografstuderende, 7. semester, KP



Dato Tema Sted Arrangør Information 
og tilmelding Pris

13-17/7 2022 ECR Wien ESR/EFRS myesr.org se link

13/9 2022 Mammografi fokus 
ergonomi Roskilde RadiografRådet www.radiograf.dk se link

19-21/9 2022 Kursus i mammografi Århus Center for Kompetenceud-
vikling, 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 nukleærme-
disinkurs Oslo RadiografKurser/Norsk Radio-

grafforbund www.radiograf.no/fagkurs 4700 NOK (rabat til medlemmer af 
Radiograf Rådet)

6/10 2022 Landskonference RTT Odense repræsentanter fra stråleterapi/
støttes af Radiograf Rådet via Plan2Learn Kr. 300

11/10 2022 - NY Radiografisk Forsknings-
netværk Årsmøde 2022 Odense RadiografKurser www.radiograf.dk se link (kun for medlemmer af 

netværket)

19-21/10 2022 CT hjerte Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 6900 NOK (rabat til medlemmer af 
Radiograf Rådet)

25/10 2022 MR-sikkerhed basis-
kursus Roskilde Radiograf Kurser/DRS/ 

DSMMR/MR-sikkerhedsgruppen www.radiograf.dk fra kr. 850

26-28/10 2022 MR-optimalisering 2.0 Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no/fagkurs 6900 NOK (rabat til medlemmer af 
Radiograf Rådet)

2-3/11 2022 Ortopædisk radiografi - 
det perifere skelet Odense Radiograf Kurser www.radiograf.dk kr. 3895

9-10/11 2022 Lederkonference Gl. Avernæs Radiograf Rådet www.radiograf.dk se link

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)

12-14/12 2022 21nd ISRRT World 
Congress Bangkok ISRRT/Thailand www.isrrt.org se link
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KURSER OG KONFERENCER

Dyk ned i kurserne 
og forårets program
I det kursuskatalog, du har modtaget sammen 
med Radiografen, kan du læse meget mere om, 
hvad de enkelte kurser byder på. Du kan også 
se, hvilke kurser vi udbyder i foråret 2023. 

Følg desuden med på Radiograf.dk 
- eller kontakt fagchef Claus Brix,
 hvis du har spørgsmål. 
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 Motoriseret vægstand
 Nyt design på røntgenrøret
 Enkel og let betjening
 Ergonomi og workflow i særklasse
 Frigør rotation, vinkling og x/y-planet i én knap!

Kontakt Santax Medico for at høre mere.

HOVEDKONTOR

Santax Medico
Bredskifte Allé 11, 8210 Århus V
+45 7013 3020, Info@santax.com

REGIONSKONTOR

København:
Produktionsvej 3, 2600 Glostrup
+45 7013 3020, Info@santax.com www.santax.com

Rigshospitalet har taget Precision i5 i brug. Radiograferne i rum 23 og 24 er de første i Danmark til at opleve 
Precision i5’s fordele i en travl dagligdag. Her er Hilmar Halldorsson i gang med at undervise superbrugerne.

Røntgensystem  
Precision i5



Sekretariat

SEKRETARIATSCHEF
Christian Strøm
T: 30 50 71 42
E: stroem@radiograf.dk

JURIDISK KONSULENT
Homma Yusuf
T: 2789 2360
E: homma@radiograf.dk

FAGLIG KONSULENT
Shady Khalil
T: 2621 9140
E: Shady@radiograf.dk

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

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

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

Radiograf Rådets Hovedbestyrelse:

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

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

Region Hovedstaden:

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

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

Region Sjælland:

REGIONSFORMAND 
Katja Svanevig Dornsø
T: 23411654 
E: ksva@regionsjaelland.dk

REGIONSNÆSTFORMAND
Nadja Christensen
E: nadjachristensen 
@hotmail.com

Ledernes repræsentant:

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

Region Syddanmark:

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

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

Region Midtjylland:

REGIONSFORMAND
Christina Bagge Thisted-Høeg
T: 5192 2483
E: chrithis@rm.dk

Region Nordjylland:

REGIONSFORMAND
Susanne Kornbeck Thomsen
T: 3028 9220
E: skt@rn.dk

RSD’s (Studerendes) repræsentant:

FORMAND FOR RSD
Josephine Vadgaard
T: 52679903
E:  1087565@ucn.dk.  
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// Hovedbestyrelse:

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

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

// Region Hovedstaden:

Regionsformand 
Torben Kirk Lehnskov
T: 6177 1791
E: torben.kirk.lehnskov.01@
regionh.dk.

Regionsnæstformand
Kathrine Marie Erenskjold
T: 3058 3052
E: kathrine.marie.erenskjold@
regionh.dk

// Region Sjælland:

Regionsformand 
Katja Svanevig Dornsø
T: 2341 1654 
E: ksva@regionsjaelland.dk

Regionsnæstformand
Nadja Christensen
E: nadjachristensen 
@hotmail.com

// Region Syddanmark:

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

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

// Ledernes repræsentant:

Lederrepræsentant
Pica Ann Blackburn Andersen   
E: pica.Ann.Blackburn.
     Andersen@rsyd.dk 

// Region Midtjylland:

Regionsformand
Christina Bagge Thisted-Høeg
T: 5192 2483
E: chrithis@rm.dk

Regionsnæstformand
Lise Bro
T: 2946 8322 
E: lise.bro@rm.dk

// Region Nordjylland:

Regionsformand
Susanne Kornbeck Thomsen
T: 3028 9220
E: skt@rn.dk

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

// RSD’s (studerendes) repræsentant:

Formand FOR RSD
Josephine Vadgaard
T: 5267 9903
E: 1087565@ucn.dk.  

// Sekretariat:

Sekretariatschef
Christian Strøm
T: 3050 7142
E: stroem@radiograf.dk

Forhandlingskonsulent
Shady Khalil
T: 2621 9140
E: shady@radiograf.dk

Forhandlingskonsulent
Mille Giehm-Reese
T: 2128 2871  
E: mille@radiograf.dk

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

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

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

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


