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V
ores fag er funderet i det teknologiske,
som i mange år har været i rivende udvikling. Og i de kommende år kan vi se
frem til endnu flere ændringer af modaliteter, teknologier og arbejdsgange,
lyder det fra både forsknings-, regionsog industrisiden.

Ét af de udviklingsområder, der træder
særligt klart frem, når man kigger i
krystalkuglen, er workflow. AI og andre
teknologiske landvindinger vil effektivisere, optimere og spare tid, lyder det, og
det skal skabe bedre forløb for patienter
og bedre workflows for personalet.

Det lyder jo meget godt for os radiografer, for hvem ønsker sig ikke et bedre
workflow? Men én ting er den teknologiske udvikling – en anden er den organisatoriske udvikling i sundhedsvæsenet.
En udvikling, hvor vi radiografer med
fordel også kan tænkes med.
Mon ikke det kunne påvirke workflowet
og arbejdsgangen positivt, hvis vi som
radiografer i nogle tilfælde ikke skulle
stå og vente på radiologen? Kunne det
tænkes, at der er dele af vores undersøgelsesprocedurer, der kunne være
lidt mere fleksible, hvis vi selvstændigt
kunne gå videre i undersøgelserne?
Kunne man forestille sig, at vi med
baggrund i vores farmakologikompetencer selvstændigt kunne lægge venflon,
nefrostomikateter og give kontrast-iv
- og hvis patienten mod al forventning
skulle få et anafylaktisk chok så indgive
adrenalin som en del af anafylaksiberedskabet på lige fod med sygeplejerskerne?

at forestille sig, at vi som radiografer
ikke kunne have selvstændige eller forbeholdte virksomhedsområder.
I sundhedsministeriets lovforslag ’autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og lov om lægemidler’ er radiografer ikke medtænkt. Derfor har Radiograf Rådet indsendt et høringssvar,
fordi vi ser god mening i, at vi radiografer også kan bidrage til fleksibiliteten i
sundhedsvæsenet med den faglighed
og de kompetencer, vi alene står på.
Sundhedsvæsenets teknologiske udvikling buldrer afsted, og vi er klar til at
følge med. Nu mangler vi bare, at det
organisatoriske også stiger på toget.

Med andre ord: I en tid, hvor der stort
set er mangel på alt sundheds- og plejepersonale over hele landet, er det svært
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INDE I BILLEDET
MR OG AI FORUDSER
F ORVÆR R ING A F
SCLEROSE
Forskere ved IRCCS San Raffaele Scientific
Institute i Milano, Italien, har udviklet en
algoritme, som ud fra MR-scanningsbilleder kan forudse, hvordan fysiske og kognitive symptomer ved
multipel sclerose vil udvikle sig
de næste to år. Og algoritmen
er mere præcis end lægernes
vurderinger. Således når algoritmen frem til den rigtige
prognose hos 86 procent
af patienterne, mens læger
vurderer udviklingen korrekt
i 70 procent af tilfældene.

bliver risikoen for død nedsat
med hos 65-69-årige mænd,
når de hjertekar-screenes.
Det viser en screeningsundersøgelse af hjertekarsygdomme, som forskere
fra Odense Universitetshospital og Syddansk
Universitet har foretaget.
I alt 46.000 danske
mænd har i perioden
2014-2017 medvirket
i undersøgelsen, hvis
resultater nu er gjort
op. Ifølge forskerne bag
undersøgelsen er potentialet i screening stort, da
en halv million danskere lever
med hjertekarsygdom, som er
skyld i 12.000 dødsfald årligt.

Kilde: Sundhedspolitisk Tidsskrift

SST sig nej
til lavdosis CT
Må man bruge lavdosis CT til
patienter med symptomer fra
lungerne, der i sjældne tilfælde
kan skyldes lungekræft? Dette
spørgsmål har været omdrejningspunktet for en årelang strid,
som kostede ledende overlæge
Ulrich Fredberg sin stilling ved
Regionshospitalet Silkeborg, og
som derfor også ofte omtales
som Silkeborg-sagen. Nu har
Sundhedsstyrelsen givet sit svar
på spørgsmålet: Nej. Svaret kommer på baggrund af en medicinsk
teknologivurdering, som Sundhedsstyrelsens nedsatte
arbejdsgruppe har
udarbejdet.

Kilde: Sundhedsstyrelsens notat vedr.
indstilling af udarbejdelse af Nationale
kliniske anbefalinger for udredning af
patienter med symptomer fra lungerne
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11 %

I denne udgave af Radiografen er kontaktsiden
udgået. Skal du have fat i formandskabet, hovedbestyrelsesmedlemmer eller sekretariatet, finder
du alle kontaktoplysninger på radiograf.dk

5%

af børn skal
bedøves under
MR-scanninger, når
man anvender konceptet ”Children
centrered care” mod normalt 50
procent. Det er konklusionen fra
Kolding Sygehus, hvor Røntgen
og Scanning gennem de seneste
seks år har udviklet et særligt
børnevenligt MR-scanningskoncept.
Konceptet involverer blandt andet
et videosystem i scanneren og et
mere børnevenligt både scanningsog ventelokale. Danske Regioner
har på baggrund af resultaterne
besluttet, at konceptet skal bredes
ud til hele landet.

Kilde: Sygehus Lillebælt

UDVIKLINGS- OG
FORSKNINGSPULJE
I REGIONERNE
Har du og dine kolleger et udviklings- eller forskningsprojekt,
som mangler økonomisk støtte, kan du senest den 1. februar 2023
søge midler i Udviklings- og Forskningspuljen.
Danske Regioner og Sundhedskartellet har i forbindelse med OK 21 oprettet en Udviklings- og forskningspulje til fremme af faglig og professionsrettet udvikling til gavn for patienterne. Puljen støtter klinisk udvikling og forskning, som
har fokus på den konkrete, praksisnære effekt. Udviklings- og Forskningspuljen støtter projekter inden for temaerne:


Sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb
Digitalisering og teknologi.
Læs mere om temaerne på Radiograf.dk.

V U R D E R IN G A F A N S Ø G N IN G E R

Puljen kan søges af medarbejdere og ledere inden for Sundhedskartellets overenskomstområde
på alle regionale arbejdspladser. Der er nedsat et ekspertudvalg, som vurderer ansøgningerne,
og de tilgodeser ansøgninger, som bl.a. fokuserer på:
udvikling af ny viden eller implementering af eksisterende viden
forbedring af kvaliteten i ydelserne
styrkelse af de fagprofessionelles faglige udvikling i forhold til sundhedsvæsenets udvikling
styrkelse af videndeling.
Danske Regioner og Sundhedskartellet har et ønske om, at udviklings- og forskningsprojekterne
skal have gennemslagskraft i regionerne, og at projekterne derfor skal have et vist omfang.
Projekter med et budget på minimum 400.000 kr. bliver derfor prioriteret.

HVORNÅR OG HVORDAN K AN DER SØGES?

Ansøgningsfristen er 1. februar 2023.
Du kan sende din ansøgning via efond. Find linket på Radiograf.dk, eller scan QR-koden.

Det er også her, du finder vejledning til ansøgningsskemaet.

YDERLIGERE SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål vedrørende udviklings- og forskningspuljen er du velkommen til at kontakte Mette Langager, Sundhedskartellet,
Mel@dsr.dk tlf. 4045 8846 eller Dorthe Bentzen, Danske Regioner, dortb@regioner.dk, tlf. 21647546

VEJEN TIL MIN PH.D

BLOG
//05
Christina Baun
er radiograf
og uddannet i
Odense i 2007.
Hun fik ansættelse på Nuklearmedicinsk
Afdeling på
Odense Universitets Hospital
umiddelbart
efter og er i dag
forskningsradiograf på afdelingen. Ved siden
af sin gang på
OUH er hun
faglig rådgiver
og strålebeskyttelsesekspert
på Højgaard
Hestehospital og
strålingsansvarlig for Isotoplaboratoriet på
radiografuddannelsen på
UCL i Odense. I
november 2020
begyndte hun
at blogge om sit
ph.d.-projekt,
som handler
om behandling
af resistent
brystkræft.
Radiografen har
fået lov at bringe
indlæggene.

Sådan træner du din drage
– et temmelig vildt kursus
Christina Baun, forskningsradiograf

N

MidJourney og Radiograf Rådet

år man er ph.d.-studerende, skal der tages en
del kurser, og når man
arbejder i klinikken, er
man også heldig af og til at
komme afsted på et spændende kursus.
Jeg har for eksempel
været afsted på et ugelangt artikelskrivekursus i den helt unikke boldgade. Men hvad har
det så med drager at gøre?
Jo, ser du – det var et artikeldikteringskursus. Det er nemlig sådan, at LEAN-principperne også har ramt forskningsfeltet, og
de kloge folk har gennemskuet, at det tager
utrolig lang tid at få data publiceret. Det er
ikke unormalt, at det kan tage 9-12 måneder,
fra data er indsamlet, til en artikel er indsendt.
Men en smart københavnerlæge, professor
Jacob Rosenberg fra Herlev Hospital, har udviklet en metode, hvor man dikterer sin artikel
på én dag! Og det virker.
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Kurset har kørt i 11 år, og alle kommer
hjem med en artikel, der er klar til indsendelse. Jeg var naturligvis skeptisk. Diktering
kan virke temmelig skrækindjagende for en
ikke-lægelig person som mig, der aldrig har
dikteret noget i hele mit liv, og som taler engelsk med en syngende fynsk dialekt.
Dikteringskurset koster dog det halve
af et klassisk skrivekursus på ph.d.-skolen
på SDU, og så afholdes det ovenikøbet på et
all-inclusive hotel i Tyrkiet. Så jeg var overbevist, meldte mig til og tog til det store kick-off
møde på Rigshospitalet tre måneder inden
afgang.
Til mødet herskede en euforisk stemning
blandt 35 kursusdeltagere, og efter en kort
præsentationsrunde fandt jeg ud af, at vi kun
var tre ikke-læger. To seje sygeplejersker og
mig i et stort felt af primært kirurger og andre cool lægetyper.
På kick-off mødet fik man klar plan for
opgaverne frem mod kurset. Få styr på data

og figurer. Lav en artikeldisposition, og få den
godkendt hos medforfattere. Find litteratur,
og få styr på referencer. En af de anderledes
forberedende opgaver var at komme i gang
med at diktere. Man startede med at hente et
program ned på sin smartphone, og så læste
man et afsnit af ”Alice in wonderland” højt og
dernæst introduktionen til en artikel indenfor
sit fagfelt. Disse lydfiler skulle så indlæses i
DRAGON-programmet. Man skal nemlig træne
sin drage og fodre den. Så man fodrer sin
drageprofil med det, man har dikteret, samt et
kæmpe Word-dokument, som indeholder flere
fagartikler indenfor ens specifikke felt. På den
måde får dragen lært alle dine specifikke fagtermer og måden, man udtaler det på (og selv med
fynsk dialekt gik det).
Så oprandt dagen for kurset – vi havde fået et
tæt pakket program tilsendt på forhånd. Der var
ca. 15 lektioner i alt lige fra engelsk kommatering til præsentationsteknik og statistik og
med god tid til at lave artikel indimellem.
Jeg fik hurtigt indrettet mit hotelværelse til
et kontor med artikler og notater over alt. Havestol med håndklæde gik som kontorstol. Den
første dag var der kun en kort morgensamling,
og derefter gik man i gang med sin diktering,
for efter 30 timer skulle der sendes udkast hjem
til medforfatterne. De havde så et tidsslot på 30
timer til at rette og sende retur. I mellemtiden
rettede man artikler for to andre på kurset og
fik undervisning i, hvordan det gøres optimalt.
De første dage var vanvittige. Jeg nyder
gerne syv-otte timers nattesøvn, og da jeg på
tredjedagen igen kun havde sovet fire timer om
natten, var jeg noget smadret. Som dagene gik,
kom der flere og flere undervisningslektioner,
og der blev flettet videnskabelig speeddating og
andet sjov networking ind. Der var mødepligt
og aktiv deltagelse ved al undervisning samt
aftensmåltider.
Jeg har aldrig arbejdet så dedikeret og på så
højt et niveau i så lang tid med så lidt søvn. Men
det var mega fedt – bagefter!
Da ugen var omme, blev produktionen gjort
op. Vi var 28 afsted, og der var blevet produceret 33 videnskabelige artikler, tre fondsansøgninger, én ph.d.-afhandling og én bog (han kom
dog en uge før).
Kurset kan bestemt anbefales, men det er
ingen badeferie… Det udløser syv ECTS-point
og superhævede ben, da man sidder ved sin
computer eller til undervisning 24/7.
Nu ved jeg til næste gang, at jeg fint kan efterlade tandtråd og neglefil derhjemme – for det
er der ikke tid til. Jeg nåede ikke engang at spise
den chokolade, jeg købte på vej derned…..

C ELEX
G E N N E M LY S N I N G S L E J E
med 42x43 cm detektor

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

B red s ki f t e A l l é 11, 8210 Å r h u s V
P rod u kt i on s vej 3, 2600 G l os t r u p
Tel : 7013 3020, w w w. s an t ax . com
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I llustrationerne
i dette blad er 
lavet med AI
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Camilla Beer Arnsberg

S

MidJourney og Radiograf Rådet

kal vi nu til at tale om AI igen? Ja,
åbenbart. AI er nemlig klangbunden for alle svar, når man spørger
industrien, forskningen og regionerne om, hvilken udvikling det
billeddiagnostiske område kan se frem til i de
kommende år.

nemgribende udvikling i de kommende år, og
hvordan AI for alvor vil gøre sit indtog på det
billeddiagnostiske område. Hvilken betydning
kommer det til at få for patienter, personale
og sundhedsvæsen? Det har vi talt med fem
virksomheder, én professor og én regions
politiker om.

På de kommende sider kan du derfor læse,
hvordan alle modaliteter vil gennemgå en gen-

Det er selvfølgelig ikke kun på det billeddiagnostiske område, hvor AI har indvirkning i disse
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år. Det sker tværtimod på og på tværs af næsten
alle felter. Blandt andet det illustrative. For at understøtte konklusionen om, at AI bliver toneangivende i udviklingen på det billeddiagnostiske felt
i de kommende år, har vi derfor brugt netop AI til
at lave illustrationerne i denne udgave af Radiografen – fra forside til bagside og alt derimellem.
AI-programmet, vi har brugt, hedder MidJourney.
Det er baseret på en algoritme, som man fodrer
med en skriftlig kommando om, hvilken illustration den skal generere. På 60 sekunder laver
algoritmen fire bud på en illustration, og derfra
kan man versionere videre, indtil man er tilfreds.
Skal det laves som et oliemaleri? Eller måske et
futurisk sci-fi-scenarie eller en Andy Warhol-agtig pop art illustration? Intet problem. Det kan
MidJourney også klare.
På både det billeddiagnostiske og det illustrative
felt er AI kommet for at blive, og teknologierne

:
KOMMANDO

LOWN
X-RAY OF A C

bliver bedre, for hver dag der går. Derfor vil du
også fremover opleve, at der vil være nogle af
illustrationerne i Radiografen eller på Radiograf
Rådets øvrige platforme, der er lavet med AI.
Er du nysgerrig på, hvilke kommandoer der
ligger bag illustrationerne? På siden her har
vi under hver illustration angivet, hvilken
kommando MidJourney har taget udgangspunkt i.
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INDUSTRIEN FORTÆLLER:

WORKFLOW, AI OG
ANDRE UDVIKLINGER
I DE KOMMENDE ÅR

Camilla Beer Arnsberg

MidJourney og Radiograf Rådet

Hvilken udvikling kommer vi til at se på det billeddiagnostiske område
i de kommende år? Det havde industrien igen anledning til at fortælle
om, da ECR, Billeddiagnostisk Årsmøde og andre kongresser atter
kunne folde sig helt ud i fysiske rammer i år. Var du ikke på kongres?
Fortvivl ej. Vi har spurgt fem firmaer om, hvad fremtiden bringer.
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GE: WORKFLOW FYLDER MERE OG MERE I UDVIKLINGEN
Lydia Lilja, Country Manager Imaging, GE Healthcare Denmark
”På CT har vi set stor udvikling med automatiseret workflow baseret på AI. Kameraer til autopositionering, som
gør, at man kan lave automatisk isocentrering; machine
learning, som hjælper med valg af scanningsprotokol
etc. Og kraftigere røntgenrør, som gør, at flere typer af
patienter, også de bariatriske, kan scannes.
Indenfor MR ser vi AI-baseret rekonstruktion på billeder, som er en lille revolution. Det betyder for eksempel,
at man i dag kan køre prostata-scanninger på 1,5 tesla i
stedet for 3 tesla. Og undersøgelserne går også hurtigere. Og det vil vi se på flere områder og på flere sekvenser
fremover. Spolerne bliver også mere fleksible og nemmere at arbejde med. Det bliver også muligt at bruge de
ultrafleksible spoler til endnu flere anatomier
På det nuklearmedicinske område ser vi et kæmpe
skift de næste 10 år med mere og mere præcisionsmedicin og terapi. Det er et område, der investeres voldsomt i
fra flere fronter, inklusive farma-virksomheder, så vi ser
en eksplosion i terapiformer.
På det overordnede plan og på tværs af modaliteter
ser vi også et særligt fokus på workflow og arbejdsgange. Alle vores kunder mangler personale, så det betyder
mere og mere i vores udvikling og deres valg af modaliteter. Før i tiden var det meget mere specs-drevet, hvad
man købte. Nu ser vi, at det vægter rigtig meget, at personalet kan trives med det, så man kan fastholde dem.
Og den tendens kommer kun til at blive stærkere i de
kommende år. Det gør også, at vi producenter bruger meget mere tid på at sætte os ind i, hvordan vores kunder
arbejder, og hvor bøvlet kan opstå. Nogle gange tænker
vi, at det er smart, at det kan bruges på en bestemt
måde – men det er ikke sikkert, det er sådan i praksis. Så
vi skal være meget klogere på, hvor forhindringerne og
løsninger kan være.
Optimeringen af workflow vil være noget, man meget

konkret kommer til at mærke som radiograf. Der vil være
mere betjening ved scanneren, så man ikke skal gå
mellem kontrolrum og scanner. Det vil være noget, der
gør både dagligdagen og interaktionen med patienterne
nemmere og bedre.
Afdelinger skal lære at navigere i alt det nye, der
kommer, og hvordan de vælger det rigtig. Det tror jeg,
man som radiograf også kommer til at mærke. Afdelingerne er vant til at evaluere på modaliteter, men med AI
tror jeg, man som afdeling skal finde nogle nye redskaber
til at vælge og evaluere. Og der kan
radiografers tekniske
forståelse også
komme til at
spille ind”.

SECTRA: OP I SKYEN OG IND MED NETFLIX-MODELLER
Jakob Ulbæk Andersen, sales manager, Sectra. Uddannet radiograf.
”Sectra beskæftiger sig udelukkende med software. Altså RIS/PACS,
det vil sige billed- og arkivsystemer. Vi ser ind i en fremtid, hvor AI
kommer til at fylde mere og mere, så de løsninger skal vi kunne integrere med. Emnet AI fylder også meget på de kongresser og udstillingerne, vi deltager på.
På det klassiske PACS-område ser vi en bevægelse fra on-premise
til cloud. Det betyder, at en region ikke behøver at hoste og drifte
et helt datacenter, men køber tjenesten hos en privat udbyder. Det
fylder allerede nu, og det kommer til at fylde endnu mere - også for
diagnostiktjenester.
En anden tendens er, at den klassiske opdeling af RIS og PACS
samles i én samlet løsning – til fordel for både radiograf og radiolog.
Sådanne platforme understøtter ikke blot radiologien – men også
patologi, kardiologi og meget andet. Derfor skal vi kunne understøtte flere specialer med én samlet platform. Der er også en kæmpe
gevinst for specielt de multidisciplinære konferencer, hvor tilgangen
til forskellige undersøgelsesdata er nemt tilgængelige.
Konceptet er altså ikke længere baseret på den klassiske licens-model – men på en abonnements-model, hvor du som bruger

altid har adgang til nyste versioner og andre specialemoduler – helt
efter eget valg. Næsten som vi alle kender det fra eksempelvis Netflix
og Spotify. Så har man altid adgang til alle opdateringer. Den model
er der mange, der satser på fremover indenfor vores felt, kan vi se.
For afdelingerne er sådanne samlende systemer både en forudsigelig udgift og en fleksibel løsning, hvor de samtidig har adgang til
alt det nyeste. Det gør det også nemmere at koble andre afdelinger
på, og der er adgang på tværs af -ologier og discipliner.
Hvis man kan reducere antal klik og øge tilgængeligheden til andet
diagnostik, så vinder den enkelte læge eller radiograf dyrbar til fordel
for kvaliteten.
Og løsningerne hjælper også indenfor teleradiologi, Der muliggør
sikker adgang mellem til billederne – uanset om du er på offenlige
eller private syghuse. så uanset om du er i København eller Bejing,
så vil der være sikker adgang til patientens tidligere radiologiske
materiale. I sidste ende er det vigtigste, at det, vi leverer, er driftsikkert, altid er tilgængeligt på minimum af tid, og at tilliden er på plads.
Kun på denne måde er der grundlag for god behandling af patienter
og personale”.
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PHILIPS:	EN MR-SCANNING TAGER
FEM MINUTTER OM SYV ÅR
Jakob Krebs Christensen, key account manager, Philips Healthcare.
”Èn trend, vi klart ser fortsætte, er, at teknologien bliver mere og mere avanceret. Man laver deep learning på billederne, og man begynder at lave smarte
algoritmer, der kan give bedre billedkvalitet og sænke dosis på røntgendannende
modaliteter. Vi begynder at se de første udviklingsmodeller for AI-kvalitetssikring
af undersøgelserne. Der vil radiograferne få direkte feedback, hvis de blænder
forkert ind eller vinkler forkert eller lignende.
Der er også ekstremt hurtige undersøgelser på vej, som vil reducere undersøgelsestiden med langt over 50 procent. Det er især på MR, at vi kommer til at tabe
næse og mund som resultat af dataopsamling, deep learning, bedre spoler og
hurtigere lejring. En helt standard MR-undersøgelse kommer derfor nok til at blive
reduceret til fem minutter indenfor de næste fem til syv år.
Rekonstruktioner og andre funktioner med AI er med til at reducere tiden, men
effektivisering af workflow er klart det sted, hvor vi henter mest tid. Det, at der
kommer til at mangle personale, er for alvor gået op for udviklingerne indenfor de
sidste par år, så nu fylder det pludselig mere og mere. Det betyder blandt andet,
at systemerne bliver lidt mere selvtænkende, så de bliver lidt simplere og hurtigere at betjene.
Vores idé er, at radiografen skal være så meget som muligt ved patienten, og
det sker ved at rykke funktioner fra brugerfladen i betjeningsrummet til scanneren. Den slags optimering af systembetjeningen kommer vi til at se på tværs
af modaliteter og i stigende grad. Det er med henblik på at kunne lave hurtigere
undersøgelser og med færre personale.
Udstyret bliver nemmere at betjene, men det kan samtidig blive sværere at
forstå, hvordan det faktisk virker. Der er altså et ekstra lag, radiografer vil skulle
sætte sig ind i – enten under uddannelsen eller som efteruddannelse.
Mange af de manuelle tilpasninger vil ikke længere være nødvendige. Men
samtidig vil der være et nyt kapitel, man kan åbne, fordi man som radiograf skal
kunne sætte sig ind i, hvad AI er og gør. Så jeg tror, at man ville kunne se et skift i
radiografens faglighed.
Den kortere undersøgelsestid vil selvfølgelig også betyde, at patientmødet
ændrer sig meget for mange radiografer. Og jeg tror, at det i endnu højere grad
end i dag kan føre til debat i regioner og på afdelingerne, når en MR-scanning kan
klares på fem minutter. En debat om, hvor hurtigt man kan få patienterne igennem
overfor behovet for den gode samtale med patienten”.

SIEMENS HEALTHINEERS: MANGEL PÅ SUNDHEDSPERSONALE ER BLEVET EN F
Poul Overgaard, product specialist manager, Siemens Healthineers
”Vi arbejder særligt på hurtigere scanninger og mere ensartede workflows, hvor der i højere grad bliver mulighed for at indstille og opsætte
efter den individuelle patient. Særligt de rutinemæssige procedurer
kommer til at blive skubbet mere over på teknikken i de kommende år.
Umiddelbart forudser vi, at undersøgelserne i fremtiden skal
foregå på det samme antal eller endda færre hænder. Derfor er der
brug for, at teknikken kan bidrage til, at de menneskelige ressourcer
udnyttes bedre.
Vores måde at udvikle modaliteter på har ændret sig har ændret
sig i takt med, at der er kommet mere fokus på sundhedsprofessionelles arbejdsgange. Vi har for eksempel et team, der udelukkende
fokuserer på data og workflow og især hvordan vi ved hjælp af AI,
kan udnytte de store mængder data der genereres bedre.

12 | RADIOGRAFEN | SEPTEMBER 2022

Overordnet set er det en nødvendig udvikling, fordi der er mangel
på ressourcer i sundhedsvæsenet – særligt menneskelige ressourcer.
Flere og flere diagnostik- og behandlingsforløb foregår med scanninger, og aldersudviklingen i befolkningen øger kun det pres. Så vi skal
kunne lave flere, gode undersøgelser hurtigere.
AI er med til at automatisere nogle processer, for det nytter jo ikke
noget, at scanningerne bliver hurtigere, hvis ikke workflowet kan
følge med. I dag udnytter man eksempelvis ikke det fulde potentiale,
der er i at tilpasse scanningerne til den enkelte patient, fordi der er
et stort arbejdspres. Den del kommer teknikken til at kunne hjælpe
med, så man nemt kan tilpasse ud fra en lang række parametre,
såsom alder, højde, vægt og så videre. Og det vil forbedre undersøgelsen og oplevelsen for den enkelte patient.

RADIOBOTICS:
AI KOMMER, OM MAN
VIL DET ELLER EJ
Lone Knudsen, Clinical Application Specialist,
Radiobotics. Uddannet beskrivende radiograf.

AKTOR I UDVIKLINGEN AF MODALITETER

I det daglige arbejde vil man som radiograf kunne mærke, at scanneren takket være AI-løsninger laver flere ting og forenkler komplekse
processer. Radiografer er meget dygtige til at indstille scanneren og
lave virkeligt flotte billeder. Men mange af de processer kan scanneren
også lære at håndtere, og udviklingen kan betyde, at nogle opgaver
glider fra radiografen og hen i teknikken.
Det betyder langt fra, at udviklingen vil gøre radiografer overflødige. Tværtimod øges kravene til mere
fintuning. Og derudover ser vi, at det vil frigøre tid til,
at man som radiograf kan bruge flere kræfter på patienten og på at optimere den del af processen. Så
vi håber, at radiografer vil opleve, at de får bedre
forudsætninger for at gøre deres job”.

”AI kommer til at dominere meget i de kommende års
udvikling. På vores område ser vi især to spor. Det
ene er, at AI bliver et diagnostisk hjælpemiddel, som
fungerer som en second opinion, der hjælper med at
diagnosticere og få en højere præcision.
Og det andet spor er algoritmer, som kan sortere
alle de normale fra, så man på sygehusene ikke skal
bruge tid på det. Så kan man bruge tid på dem, hvor
der er patologi eller usikkerhed. Men vi ser også, at
det vil komme mere og mere ud på modaliteterne, så
det ikke kun angår det diagnostiske, men også det
billedkvalitetsmæssige.
Det største hot topic på vores område lige nu er alt
det akutte, såsom frakturer og stroke. Og det er også
der, vi oplever den største interesse fra praksis hele
verden over. Der er endnu ikke mange, der beskæftiger sig med det muskuloskeletale område. Så det er
en niche, der begynder at vinde ind. På længere sigt
ser vi også, at frakturområdet bliver udvidet, så man
kan udbyde en hel akutpakke indenfor MSK.
Antallet af undersøgelser stiger, og de stiger
også mere end uddannelsen af både radiografer og
radiologer, så der opstår i stigende grad et mismatch.
Vi kigger derfor også på, hvordan vi kan effektivisere
workflowet. Allerede nu kan algoritmerne generere en
automatisk beskrivelse af rutineundersøgelser, fuldt
integreret i RIS, som dog i langt de fleste tilfælde
stadigvæk skal godkendes af kvalificeret personale.
Men når vi kigger længere ud i fremtiden, vil algoritmerne måske være så gode, at der på udvalgte
undersøgelser, eksempelvis rutinebilleder til ortopædkirurgerne eller kontroller, ikke behøver at være en beskrivende radiograf eller radiolog inde over. Så tanken
om automatiserede røntgenbeskrivelser ligger ikke
langt ude i fremtiden - vi er der bare ikke helt endnu.
Jeg tror, at man som radiograf kommer til at mærke
nødvendigheden for en holdningsændring. Vi vil i
sundhedsvæsenet gerne acceptere, at mennesker kan
lave fejl, men AI skal helst ikke kunne lave fejl. Men der
er ingen algoritme, der er 100 procent korrekt, som
det ser ud i dag. Så det udviklingen kræver også af os,
også de sundhedsprofessionelle på afdelingerne, at vi
accepterer, at AI ikke er 100 procent endnu, men at vi
stadig kan bruge det og få gavn af det.
AI kommer, om man vil det eller ej. Professor Curtis
Langlotz på Stanford Universitet har udtalt, at ’artificial intelligence will not replace radiologists.
But radiologists who do not use AI will
be replaced by those who do’”.
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DTU-direktør:

Nu udklækkes AI-potentialet,
og det vil medføre et 
fundamentalt skift
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Det er noget nær en teknologisk revolution, vi kan vente i de kommende år på det billeddiagnostiske område. Sådan lyder det fra Jan Henrik Ardenkjær-Larsen, der er professor
og institutdirektør ved DTU Sundhedsteknologi, hvor forskning i fremtidens løsninger
kører på højtryk.
Camilla Beer Arnsberg

H

MidJourney og Radiograf Rådet

vilke udviklinger ser
du for det billeddiagnostiske område i de
kommende år?
”Der er et fornyet
fokus på AI-området,
så machine learning
og deep learning
med god grund får en
masse opmærksomhed. Det er noget, vi vil se på tværs af alle modaliteter i de kommende år. Vi ser en enorm stigning
i billedmængden og et større arbejdspres, skabt
af en stigning i antallet af scanninger.
Der bliver simpelthen meget større mængder
data, der skal håndteres, så det er en nødvendighed, at teknologien kan klare det. Så det er også
noget, der fylder i vores forskning. Vi anvender
AI i vores forskningsprojekter til blandt andet at
segmentere billeder, at fremhæve kontrastområder i forbindelse med demenssygdomme og
sortering af forskellige vævstyper”.
Overgangen fra analogt til digitalt har været et
gennemgående skift på det billeddiagnostiske
område. Hvor meget kommer AI-udviklingen til
at præge området?
”Det kommer til på samme måde at være et fundamentalt, gennemgående skift. Det er jeg helt
overbevist om, og det er en nødvendighed. Vi er
i en overgangsfase nu. Vi begynder at kalde det
noget andet, blandt andet såkaldt ’troværdig AI’.
Det handler om, at man validerer metoderne
– at de er troværdige og giver pålidelige resultater. Vi kan ikke have sådan en komplet black
box-algoritme, hvor vi ikke ved, hvad der sker
med billederne, og om vi kan stole på resulta-

JAN HENRIK
ARDENKJÆR-
LARSEN
Født 1967.
Ph.d. fra DTU.
25 års erfaring fra life
science og medtech-industrien, herunder
Nycomed, Amersham og
GE Healthcare.
I dag professor og
institutdirektør ved DTU
Sundhedsteknologi, hvor
han særligt forsker i MR.

Data skal med andre ord samkøres på
helt andre måder, og det kræver også,
at radiografen har en meget stærk
digital forståelse.

terne. Vi stiller altså nogle rammer op for, hvordan vi kan udvikle og anvende algoritmer.
Deep learning er en slags black box-metode,
hvor et neuralt netværk kan se nogle mønstre
i tusindvis af billeder, og man ved ikke, præcis
hvad det er, der fører til, at billederne ændrer sig
og bliver bedre. Men man kan sige, at det samme
gør sig gældende for mennesker.
Radiologer træner deres øjne og kigger på
tusindvis af billeder, så de på få sekunder kan se
ting i billederne, som vi andre ikke kan se. Men
vi ved jo heller ikke helt, hvad der foregår inde i
vores hoveder, og radiologen kan jo heller ikke
sige præcis, hvad der gør, at vedkommende kan
nå frem til et bestemt resultat”.
Så videnskabsteoretisk kan resultatet med AI
og dens black box-element være lige så validt,
som hvis resultatet kom fra en radiolog?
”Ja. Men det er, som om der stadig er et skisma
der. Vi kan bedre acceptere, hvis en person begår
en fejl, end hvis en algoritme laver en fejl. Der er
baren bare lidt højere, og det skal den også være,
for sådan er det, når vi udvikler lægemidler og
teknologier, fordi det er stærkt reguleret.
Der er et push for, at vi effektiviserer arbejdsgangene for at lette presset på systemet. Og teknologien, cloudløsningerne og regnekraften er der til, at
vi kan gøre det. Det er derfor, det får en renæssance.
For at udnytte de nye muligheder, der ligger
i digitaliseringen på AI-området, vil der helt
sikkert også ske en større standardisering af billedformater. Det er stadig et problem, at der er så
store forskelle mellem forskellige leverandører
indenfor samme modalitet.
Sådan noget som at kunne reducere mislykkede scanninger og bruge AI-algoritmerne
kræver en standardisering og en regulering på det
digitale område. Det hele hænger sammen med
ønsket om et bedre workflow, som skal give en
højere effektivitet og en bedre patientoplevelse”.
Så AI kommer til at være en grundsten i udviklingen, men hvad kommer ellers til at fylde i
landskabet?
”Vi kommer også til at se andre tekniske udviklinger på alle modaliteter. Der er ikke nogen af
dem, der ikke rykker. Og det gælder både for
billedkvalitet og kontrastforhold. Indenfor det
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Vi kan ikke have sådan en komplet black box-agoritme, hvor vi ikke ved,
hvad der sker med billederne, og om vi kan stole på resultaterne. Vi stiller
altså nogle rammer op for, hvordan vi kan udvikle og anvende algoritmer.

billeddiagnostiske vil vi gerne rykke nærmere
præcisionsmedicin og personlig medicin, og det
præger også udviklingen.
Hvis man er i et behandlingsforløb, vil man
kunne komme til en scanning oftere, så man kan
se, om behandlingen er effektiv, eller om der skal justeres. På den måde tilpasses behandlingen til den
enkelte patient, men det kræver også, at vi har nogle
måder at afgøre, om behandlingen har effekt, og
der er billeddiagnostikken et vigtigt værktøj. Og det
kræver, at vi har både kapaciteten og metoderne.
Indenfor CT er der allerede i de senere år sket
en udvikling i forhold til at reducere stråledosis
eller få bedre kontrastforhold i billederne, og det
vil vi se en større udbredelse af i de kommende år
– ting som photon counting og phase contrast.
På det nuklearmedicinske gør bedre detektorer, at vi kan reducere dosis og lave bedre billeder
med en lavere mængde sporstof. Og her vil der
også ske en udvikling af sporstoffer, hvor mere
end 90 procent af PET-scanninger i dag er med
ét bestemt sporstof. Og de nye sporstoffer kan
give mere specifik diagnosticering i forhold til
eksempelvis bestemte kræftformer, eller de kan
differentiere mellem demenssygdomme. Og det
kræver, at man har sporstoffer, som er mere specifikke. På DTU arbejder vi i disse år meget på at
udvikle de her nye sporstoffer.
Ultralyd er også et vigtigt forskningsområde,
og noget af det, der måske kan rykke ud i praksis i de kommende år, er 3D vector flow. Det er
værdifuldt i forhold til hjerte-kar sygdomme, så
man i 3D kan se, om blodet flyder rigtigt, og om
hjertet pumper rigtigt. Det er ret avanceret fra et
teknologisk synspunkt.
Og så forskes der også meget i super resolution i ultralyd, så man kan øge opløsningen af
billederne helt til mikrometerskalaen, så man kan
se mikrocirkulation i de helt små kar. Og vi ved, at
der hos diabetikere sker forandringer i mikrocirkulationen, så der kan det blive et vigtigt værktøj.
Men de her ting er ikke i praksis endnu, og de
kræver både nye transducere og algoritmer. På
modalitetsniveau ser vi også, at ultralyd vil blive
portabelt, og det vil særligt være anvendeligt i tredjeverdenslande. Man kan næsten forestille sig, at
det bliver noget, man kan slutte til sin smartphone
og tage med sig hvor som helst”.
16 | RADIOGRAFEN | SEPTEMBER 2022

Hvis man går ind på en billeddiagnostisk
afdeling om 10-15 år, hvad er det så for nogle
forandringer, man vil se som resultat af disse
udviklinger?
”Man vil træde ind og se et fokus på den gode
patientoplevelse, og afdelingen vil være mindre
klinisk og mere venlig overfor børn og patienter
under pres. Det gælder også, når man kommer ind
i scanneren. Det kan jo være ubehageligt, fordi man
måske skal have ting på sig, have kontrast, og man
skal ligge i et rør. Den patientoplevelse arbejder
man på at gøre bedre, og derfor vil man opleve, at
scanningen går hurtigere og er mindre stressende.
Udviklingerne på modaliteterne vil også have
udbredt sig, så alle sygehuse har f.eks. photon
counting CT og hyperpolariseret MR.
Radiografen vil også opleve, at workflowet
er mere effektivt. Lejringen og protokollerne er
mere standardiserede og mere effektive. Og det
går på tværs af MR, CT og nuklearmedicin. Algoritmer vil være indlejret i alle modaliteter.
Radiografen vil nok opleve, at der generelt
brug for mere digital forståelse, og radiograferne
på afdelingen vil derfor have fået mere viden om
det digitale enten gennem uddannelse eller efteruddannelse. Det skyldes blandt andet også, at der
vil ske en anden behandling af billederne, og at de
flyder på en anden måde gennem og på tværs af
sundhedssystemet. Data skal med andre ord samkøres på helt andre måder, og det kræver også, at
radiografen har en meget stærk digital forståelse”.

Meget AI-teknologi involverer et black box-element. Det betyder, at
algoritmen får et input
og leverer et output,
men ”rationaliseringsprocessen” mellem
input og output har man
ikke komplet indblik
i. Men det samme kan
ifølge Jan Henrik Ardenkjær-Larsen siges
at være tilfældet, når
en radiolog beskriver et
billede.
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Danske Regioner:

”Kunstig intelligens bliver én
af de væsentligste arbejdskraftbesparende teknologier”
Sundhedsvæsenet skal allerede nu bolstre sig imod personalemangel, en aldrende befolkning og en stadig stigende brug af billeddiagnostiske undersøgelser, mener Danske
Regioner. Ifølge 2. formand Lars Gaardhøj bliver digitalisering og særligt AI den største
løftestang i det arbejde.

Camilla Beer Arnsberg

Danske Regioner

H

vilke overordnede
tendenser kommer til
at præge udviklingen
på det billeddiagnostiske område i de
kommende år?
”Jeg ser en fremtid
med øget fællesregional brug af billeddeling og øget brug af
kunstig intelligens. Øget billeddeling styrker
muligheden for ’second opinions’ blandt klinikere på tværs af regioner og specialer, ligesom
det kan mindske brugen af gentagende billeddiagnostiske undersøgelser.
Udover sundhedsvæsenet bruger mange dele
af den offentlige sektor kunstig intelligens.
Men det billeddiagnostiske område er et af de
steder, hvor udviklingen er længst fremme, og
jeg forventer øget brug de kommende år frem.
I sundhedsvæsenet bliver kunstig intelligens
en af de væsentligste arbejdskraftbesparende
teknologier.
På det billeddiagnostiske område bredt set kan
brugen af digitale billeder udbredes til mange
specialer. For eksempel er patologien ved at
anskaffe systemer til at understøtte digital patologi. Udbredelsen af digitale billeder kalder på,
at vi i regionerne bliver bedre til at dele billeder
mellem hospitalerne, men også med andre sektorer i sundhedsvæsenet.”
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LARS GAARDHØJ
Født 1974.
Cand.mag. i samtidshistorie fra Syddansk
Universitet.
Tidligere organisationskonsulent i AOF. Siden
2009 en del af regionsrådet i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet og siden 2021
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Hvilke politiske rationaler og resultatønsker
ligger bag den udvikling, Danske Regioner
ønsker på det billeddiagnostiske område i de
kommende år?
”Overordnet stiger behovet for forskellige
sundhedsydelser og undersøgelser, det gælder også på det billeddiagnostiske område.
I forvejen løber vores dygtige medarbejdere
stærkt. Politisk er ambitionen, at forskellige
digitale og teknologiske løsninger kan aflaste
vores personale i en sådan grad, at det frigiver
tid og ressourcer til, at vi faktisk kan håndtere
behovet for et øget antal radiologiske undersøgelser.
Samtidig vil regionerne styrke samarbejdet
om digitalisering af det billeddiagnostiske
område, særligt i forhold til kunstig intelligens
og billedeling. Det skal være med til at sikre et
sundhedsvæsen i god balance mellem personaleressourcer og mængden af opgaver.”

I dag kan det være svært at gå
fra et godt forsknings- eller pilotprojekt, til det er integreret i driften.

DANSKE
REGIONERS
AMBITION
Danmark skal være en
førende healthtech-nation.
Sådan lyder overskriften
for det samarbejde, Danske
Regioner og Dansk Industri
har indgået. Ambitionen
er, at sundhedsinnovation
skal gennemsyre både
sygehuse, virksomheder
og forskningsinstitutioner.
Altså skal Danmark ”udvikle næste generation af
digitale løsninger til gavn
for sundhedsvæsenet og
industrien, og med borgeren i centrum,” som Danske
Regioner skriver på deres
hjemmeside. De digitale
løsninger skal forbinde det
administrative område, det
medicotekniske område,
det farmaceutiske område
og borgeren, og det overlappende punkt mellem
områder er data. Data
skal med andre ord være
udgangspunktet for en
gennemgribende digitalisering og effektivisering
af sundhedsvæsenet. Det
gælder også det diagnostiske område, hvor massive
investeringer skal ”få digitalisering og ny teknologi
op i fart,” som Lars Gaardhøj skrev i et debatindlæg i
DigiTech i maj 2022.
Kilde: Regioner.dk

Hvad vil Danske Regioner gøre for at drive
udviklingen frem på landets billeddiagnostiske
afdelinger? Og hvad skal muliggøre udviklingen?
”Der er flere spor. Vi skal selvfølgelig arbejde
benhårdt på, at alle de gode digitale og teknologiske løsninger, som aflaster personalet og
optimerer behandlingerne, kommer i drift på så
mange hospitaler som muligt – og gerne hurtigt.
Her vil regionerne styrke samarbejde og videndeling på tværs af regionerne, for at de gode
løsninger kan bredes ud på andre hospitaler.
Ved den seneste økonomiforhandling har vi aftalt en kommende pulje, der bl.a. skal yde tilskud
til implementering af gode projekter. Men der er
fortsat en række regulatoriske barrierer, vi skal
forcere. I dag kan det være svært at gå fra et godt
forsknings- eller pilotprojekt, til det er integreret
i driften. Det skal vi have gjort nemmere for at
nå i mål til gavn for patienterne.”

Samtidig vil regionerne styrke
samarbejdet om digitalisering af det
billeddiagnostiske område, særligt
i forhold til kunstig intelligens og
billedeling.
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TVÆRFAGLIG PROJEKTGRUPPE
HAR UDVIKLET EN NY
REFLEKSIONSRAMME TIL DE
DIAGNOSTISKE SPECIALER
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Med udgangspunkt i en sygeplejefaglige model har en tværfaglig projektgruppe udviklet
en refleksionsramme, der er tilpasset de diagnostiske sundhedsprofessioners faglighed.
Formålet er at sætte fokus på det korte diagnostiske patientmøde og at facilitere en dialog
om, hvordan mødet bliver bedst muligt.
Camilla Beer Arnsberg

D

Privatfoto

u er ansat på en billeddiagnostisk afdeling, hvor du
hver dag har korte patientmøder. Hvordan sikrer
du en positiv relation til

patienterne?
Det spørgsmål har Christina Michno,
der er radiograf og risikomanager på
Regionshospital Nordjylland, stillet sig
selv sammen med resten af den tværfaglige projektgruppe, der nu har udviklet
en ny refleksionsramme til de diagnostiske specialer.
Alle sundhedsprofessionelle skal yde
omsorg og indgå i relationer til patienterne. Omsorg er ikke et fokus eller
aspekt af arbejdet, som én faggruppe har
patent på. Vi skal alle have fokus på relationen til patienten, men det er uhyre vigtigt, at vi gør det ud fra vores eget faglige
fundament. Vores egen fagidentitet.”
Ud over Christina Michno består
projektgruppen af bioanalytiker Kirsten
Arriens, udviklingssygeplejerske Hanne
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Thomsen og seniorforsker Mona Kyndi
Pedersen. I 2018 blev det i Region
Nordjylland besluttet, at begrebsrammen Fundamentals of Care (FoC) skulle
implementeres på alle somatiske afdelinger.
Projektgruppen fandt det derfor interessant, om FoC kunne implementeres i
de diagnostiske specialer. Men begrebsrammen stammer fra sygeplejeteorien,
og projektgruppen har derfor haft til
formål at udvikle en refleksionsramme
ud fra FoC, der kan anvendes som et
praktisk redskab i de diagnostiske
specialer til at have fokus på patienten
som et unikt menneske med tilsvarende
forskellige behov.
”Vi møder patienterne i et diagnostisk
forløb, og det er anderledes end det,
sygeplejerskerne møder patienterne i.
Det krævede, at vi først skulle afklare,
hvad der definerer vores arbejde og
vores møde med patienten,” forklarer
Christina Michno.

DEFINITIONEN AF DET
KORTE DIAGNOSTISKE
PATIENTMØDE:

Patientmødet i de diagnostiske specialer er
helt særegent, mener projektgruppen, som
derfor har det korte diagnostiske patientmøde
som udgangspunkt for refleksionsrammen.

Det korte diagnostiske patientmøde
er begrænset til den undersøgelsestid, som den sundhedsprofessionelle
(SP) har med patienten i det diagnostiske område. SP skal i mødet
balancere mellem varetagelsen af
teknologi, opgaver og relationsdannelse. Relationsdannelsen skal
etableres som en positiv relation til
patienten, der bygger på gensidig
forpligtigelse, engagement og SP's
faglighed og værdier.
Det diagnostiske møde varierer
i tid fra få minutter til timer, men
fælles for mødet er, at det inkluderer
kun én patient ad gangen, og forløber
fra forberedelse til undersøgelse til
afslutning af undersøgelse. SP har
inden mødet minimal viden om, og
kendskab til patienten.
Med en positiv relation til patienten
menes, at man møder patienten ud
fra dennes behov, hvilket vil tilskynde til en positiv relation.

Udgangspunktet for den nye refleksionsramme blev derfor det, projektgruppen kalder ’det korte diagnostiske
patientmøde’, og indholdet af rammen
er centreret omkring, hvad patienten,
som kommer til en diagnostisk undersøgelse, har behov for, og hvordan man
imødekommer patientens individuelle
behov. Og der er stort behov for sådan
en model, mener Christina Michno:
”Det er et problem, når der ikke er
fokus på den positive relation, fordi det
så bliver et diffust koncept. Nogle lærer
ét og andre lærer noget andet, men
hvis vi ikke har en fælles ramme, kan
vi ikke sætte vores viden i spil overfor
hinanden. Og vi må ikke undervurdere
vores betydning for patientforløbet, vi
er tværtimod en meget vigtig medspiller og endda ofte den første faggruppe,
patienten møder. Så det er ekstremt vigtigt, at vi er os bevidste om, hvordan vi
bedst muligt møder patienten,” fortælle
Christina Michno.
Da bogen ”Humanisme i radiografi”
udkom i 2021, jublede projektgruppen:
”Bogen understreger, at vi skal finde
vores egne værdier. Men vi savnede
stadig, at de humanistiske teorier og
værdier kunne belyses igennem et konkret redskab. Det er blevet et mantra
i et presset sundhedsvæsen, at vi ikke
kan gøre det bedre, fordi vi har travlt.
Men det kræver ikke længere tid at yde
omsorg og danne en positiv relation.
Det kræver fokus og omtanke,” siger
Christina Michno.
Det er præcis sådan et konkret værktøj, som projektgruppen mener, at de nu
har udviklet. Modellen skal blandt andet
skabe faglig dialog mellem radiografer
på tværs af anciennitetsgrader.
”Vi radiografer taler forskelligt om
patientmødet, afhængigt af om man for
eksempel er nyuddannet med en masse
friske teorier, eller om man har mange
års erfaring og måske en masse tavs
viden. Det er vores håb, at refleksionsrammen kan være en visuel model, man
sammen kan bruge til at italesætte, hvad
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det er, der gør en relation god. At den
kan give et fælles sprog,” konstaterer
Christina Michno.
Refleksionsrammen kan altså facilitere
en dialog om, hvordan man giver feedback, ligesom den er en model til at kunne
forholde sig konstruktivt til, hvordan man
gør tingene. Og den kan bruges på alle
niveauer, fremhæver Christina Michno:
”Den kan bruges både på individplan,
hvor man selv reflekterer, men især med
andre og på afdelingsplan til at evaluere
på cases, patientklager og til at italesætte arbejdsmiljøet. Hvad fungerede
godt? Og hvad fungerede ikke godt?”
Lige nu er refleksionsrammen ifølge
Christina Michno så generisk, at den
passer bredt på de fleste billeddiagnostiske afdelinger. Men hun og resten af
projektgruppen ser også et fremtidsperspektiv i, at den kan tilpasses til både
stråleterapien og nuklearmedicinske
afdelinger.
”Meningen er, at vi nu skal begynde at
benytte modellen i forhold til de studerende. Håbet er, at modellen bliver en
del af det koncept, man bliver ansat efter
– at det er sådan, vi arbejder. Man kan
passende printe modellen ud som små
plakater, der kan hænge i afdelingen og
’nudge’ til at holde fokus på den positive
relationsdannelse, som vi skal være
stolte af i vores professioner”.

PROJEKTGRUPPEN (fra højre)
CHRISTINA MICHNO, radiograf og risikomanager, Kvalitet og Patientsikkerhed,
Regionshospital Nordjylland
KIRSTEN ARRIENS, bioanalytiker og
afdelingsleder, Solsiden Specialsektoren
HANNE THOMSEN, udviklingssygeplejerske,
Billeddiagnostisk Afsnit, Frederikshavn,
Regionshospital Nordjylland
MONA KYNDI PEDERSEN, (ikke med på
billedet) seniorforsker, Center for Klinisk
Forskning, Regionshospital Nordjylland
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REFLEKSIONSRAM
DIAGNOSTISKE PA
Christina Michno, Kirsten Arriens, Hanne Thomsen og seniorforsker Mona Kyndi Pedersen
MidJourney og Radiograf Rådet

Vidensgrundlaget

Vidensgrundlaget rummer værdier,
faglighed og tavs viden, som sættes i
spil allerede inden mødet med patienten. Ud fra vidensgrundlaget og den
forstående opgaveløsning dannes en
arbejdshypotese.

Etablering af relationen

Mennesker kommunikerer altid, og
ved vores blotte tilstedeværelse sender
vi signaler, der tolkes af andre. Det
er derfor essentielt for radiografen at
være åben for denne kommunikation
og forsøge at læse patienten. Radiografen ved ikke, hvad der er gået forud for
undersøgelsen, eller hvilke forventninger patienten har til undersøgelsen og
det videre forløb. Via kommunikation
– verbal og nonverbal – undersøger og
finder radiografen frem til lige netop
denne patients behov.
For at relationen skal etableres som en
positiv relation, er det essentielt at være
bevidst om de fire centrale elementer:
•	forberedelse (vide nok om patienten
til at handle bedst muligt for patienten)
• tillid (opnåelse af tillid fra patienten)
•	opmærksomhed (fokus på patienten
og patientens behov)
•	vurdering (løbende vurdering af kvaliteten og relationen)

Handlinger i min opgave

I den midterste dimension udfører radiografen de handlinger, der skal være
til stede for at kunne etablere en positiv relation til patienten. Handlingerne
er under indflydelse af radiografens
evne til at have opmærksomhed på patientens behov, der kan være af både
fysisk eller relationel karakter. Radiografen skal interagere med patienten
på en måde, der demonstrerer empati
og anerkendelse, og som tillader, at

patienten bevarer sin værdighed og
føler sig tryg og involveret. Det er samtidig også disse handlinger og interaktionen, der inkluderer patienten, der
gør, at udførelsen af undersøgelsen og
opbygningen af den positive relation
ikke er en let, men en kompleks opgave, der kræver løbende refleksion
hos radiografen.

Rammen for det
diagnostiske møde

Den yderste dimension omhandler
rammen for det diagnostiske møde og
har fokus på, hvordan ydre rammer
og vilkår påvirker undersøgelsen eller

ME FOR DET KORTE
TIENTMØDE
opgaven. Det kan være lovgivninger
og økonomi, som er pålagt afdelingen,
men også mere afdelingsspecifikke
rammer, der har betydning for radiografens evne til at indgå i en positiv relation med patienten. Tid til gennemførelse af undersøgelse, det fysiske rum,
ressourcer, arbejdsmiljø og kulturen i
afdelingen er elementer, der påvirker
den hverdag, som radiografen agerer i.
Radiografens muligheder for at udføre
handlinger i mødet med patienten er
således også påvirket af rammen for
det diagnostiske møde.
Etablering af relationen, handlinger i
min opgave, og rammen for det diagnostiske møde repræsenterer de tre
dimensioner, som er til stede i mødet
med patienten. Under dette møde kan
der være et behov for at ændre eller
tilpasse arbejdshypotesen. Dette sker
ved løbende refleksion.

Vidensgrundlag,
arbejdshypotese
og løbende
refleksion

Inden mødet med
patienten har radiografen en minimal
viden om den forstående
patient oftest kun i
form af en henvisning. Ud fra
henvisningen
må radiografen sætte sine
værdier, faglighed og tavse
viden i spil
dvs. udarbejde
en plan for
undersøgelsen.
Radiografen
har en teoretisk viden og et
værdisæt, som
skal sammenholdes
med afdelingens retningslinjer. Afhængigt
af radiografens kom-

Refleksionsramme for det korte diagnostisk

e patientmøde

Vidensgrundlag
Værdier

Faglighed

Hvad tror jeg?
- Holdninger
- Fordomme
- Indtryk

Hvad ved jeg?
- Evidensbaseret viden
- Teori
- Instrukser

Observation
Refleksion
Tavs viden
Har jeg prøvet det før?

Arbejdshypotese

Løbende refleksion

Rammen for det diagnostiske møde
Handlinger i min opgave
Gøre rummet klart

Være imødekommende
Udvise empati

Forberede opgaven
Økonomi
Lovgivning
Regionale strategier

Etablering af relationen

Modtage patienten på en god måde

Forberedelse

Akkreditering
Regningslinjer

Tillid

Inddrage patienten for at kunne
handle til patientens bedste

Vurdering

Afslutte opgaven på en god måde

Opmærksomhed

Være mentalt tilstede

Observere grundlæggende behov

Lytte og forstå hvad patienten kommunikerer
Anerkende patienten

Hjælpe patienten videre i systemet

petenceniveau vil tidligere erfaringer
og den tavse viden have indflydelse på,
hvordan radiografen udarbejder sin
arbejdshypotese. Arbejdshypotesen vil
oftest ændre sig i mødet med patienten,
netop fordi hver enkelt patient er unik
og har forskellige behov og forvent-

Arbejde ansvarligt og sikkert
(identifikation)

Forstyrrelser
Undersøgelsestid
Ressourcer

Agere professionelt

Kommunikation

Kvalitetsstyring

Det fysiske rum

Give løbende information

Kompetenceniveau hos
kolleger
Kultur + feedback
Arbejdsmiljø
Lederskab

Tværfagligt samarbejde

ninger. Desuden kan patientens behov
hurtigt ændre sig, hvilket medfører, at
radiografen kontinuerligt via løbende
refleksion må ændre sine handlinger
og eventuelt finjustere det vidensgrundlag, som arbejdshypotesen oprindeligt
var udarbejdet fra.
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CASE:

ET TÆNKT EKSEMPEL PÅ,
HVORDAN REFLEKSIONSRAMMEN
ANVENDES I PRAKSIS
Hvordan kan refleksionsrammens elementer spille ind i en radiograffaglig hverdag? Den fiktive case om mødet mellem en radiograf og
patienten Lene eksemplificerer modellen.
Christina Michno, Kirsten Arriens, Hanne Thomsen og Mona Kyndi Pedersen

Portøren ankommer til Billeddiagnostisk Afdeling med Lene, en 75-årig
kvinde. Lene skal have foretaget en
post-operativ kontrol efter hoftealloplastik. Lene kommer til afdelingen, liggende i sin seng med dynen godt trukket
op over sig.
Lene har på stamafdelingen været
oppe at stå den foregående aften og er
gået ud til toilettet én gang efter operationen. I dag har Lene kvalme, og hun
har ikke overskud til at flytte sig over på
røntgenlejet.
Undersøgelsen foretages af en erfaren
radiograf, som har et højt kompetenceniveau, og dermed vil arbejdshypotesen
sandsynligvis være baseret på både teori
samt stor portion erfaring og tavs viden.
Det vil formentlig ikke være nødvendigt
for radiografen at undersøge retningslinjer samt forestille sig eventuelle scenarier for den forestående undersøgelse.
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Derudover ved radiografen, at patienter som får foretaget hoftealloplastik kan
have smerter og kvalme, men om Lene
skulle have dette, ved radiografen først i
mødet med Lene. Radiografen kan dog
vurdere, hvordan hun vil opnå en positiv
relation til Lene for dermed at gøre undersøgelsen til en god oplevelse for Lene.
Radiografen er bevidst om, at god
forberedelse både mentalt og fagligt vil
give ro til at være opmærksom på Lene
og koncentrere sig om den positive
relationsdannelse. Derfor bliver henvisningen læst grundigt og røntgenrummet
klargjort med nødvendige hjælpemidler.
For at skabe tillid står radiografen klar
og byder velkommen med et smil, da
portøren ankommer til røntgenrummet
med Lene.
Radiografen observerer med det
samme, at Lene er fåmælt og virker
utilpas og spørger ind til, hvordan Lene
har det. Lene føler sig set og fortæller, at
hun har voldsom kvalme og ikke rigtig
har lyst til noget. Radiografen anerkender Lenes situation, stiller uddybende
spørgsmål og starter med at fortælle,
hvad der skal ske til undersøgelsen.
Lene mener godt at kunne være med
til at sætte sig op i sengen og radiografen
er klar med opkastposer og støttende
ord. Løbende fortæller radiografen om
næste skridt. Sideløbende med interaktionen med Lene arbejder radiografen ansvarligt og sikkert ud fra alle sine teorier
om f.eks. positioneringer, projektioner
samt patientsikkerhed.
Gennem hele forløbet vurderer radiografen Lenes behov og via løbende
refleksion tilpasses arbejdshypotesen.
Erfaring fra tidligere undersøgelser betyder, at radiografen kan være på forkant
med Lenes behov. Det lykkes for Lene,
mod forventning, at forflytte sig over på

røntgenlejet og hun er glad for, at det går
så godt. Lene føler sig i professionelle
hænder. For at afslutte undersøgelsen
på en god måde, bestiller radiografen
allerede ved sidste billede en portør, så
Lene hurtigere kan komme tilbage til
stamafdelingen.
På radiologisk afdeling er det besluttet,
at man ikke forstyrrer hinanden under
undersøgelserne, hvilket giver radiografen og Lene ro til at være i situationen.
Radiografen vurderer muligheden for
at sende Lene retur til stamafdelingen,
indtil den værste kvalme har fortaget sig
velvidende, at dette kan have konsekvenser for dagsprogrammet og portørens
arbejde. Imidlertid betyder radiografens
kompetencer, at det lykkes at gennemføre undersøgelsen på en sikker og tryg
måde for Lene.
I situationen når radiografen også at
tænke, at kvalme faktisk er en meget
hyppig problemstilling, og at det måske
var en idé at undersøge nærmere og
evt. kigge på muligheden for generelt at
undersøge denne patientgruppe senere
på dagen.
Desværre tager undersøgelsen af Lene
længere tid end afsat, og radiografen håber at indhente tiden andetsteds. Der er
et generelt pres på undersøgelsestider i
afdelingen. Efter undersøgelsen tager radiografen kontakt til ledelsen for at dele
viden omkring problemstillingen.
REFLEKSIONSØVELSE: Forestil dig, at
du er radiografen i eksemplet.
Hvad udgør dit vidensgrundlag? Hvilken
teroretisk viden, erfaring og tavs viden har
du? Og hvad er dine værdier i forhold til en
patient som Lene? Hæmmer eller fremmer
elementer fra den yderste dimension dine
handlinger, opgaver og muligheden for at
etablere en positiv relation til Lene?

STU DIE

S DEN
RSD HOLDER ÅBENT BESTYRELSESMØDE

– KOM OG FÅ
INDFLYDELSE
Radiografstuderende Danmark holder det
årlige åbne bestyrelsesmøde, hvor du kan
få indblik og indflydelse på organisationens virke. Vi vil meget gerne se dig og dine
medstuderende. Det bliver afholdt den 12.
oktober - detaljer følger på Radiograf.dk og
på vores Facebookside:
RSD - Radiografstuderende i Danmark.
MidJourney og Radiograf Rådet

Tilskud gav studerende tur til ESTRO og tankevækkende viden
Terese Tewes og Ida Dahl Bidstrup, S-radiografstuderende ved Københavns Professionshøjskole

ESTRO 2022 BLEV denne gang afholdt i Bella Centeret, og
derfor bestemte vi os for at vi måtte deltage, når det nu var i
København. Grundet hjælp fra Radiografrådets studiefond var
det muligt for os at komme afsted.
TIL KONGRESSEN HAR vi fået mange nye indtryk og oplevelser
som vi kan tage med videre i vores studie og kommende arbejdsliv.
VI HØRTE ET oplæg omkring behandling af palliative patienter
på Rigshospitalet. Vi har alle et ønske om at helbrede folk, men
dette er, som vi alle ved, ikke en mulighed for alle patienter. I
oplægget var der fokus på palliative patienter med et medullært tværsnit (MT), hvor oesophagus indgår i PTV.
DETTE GIVER OFTE patienterne akut toksicitet i området,
hvilket er med til at mindske disse patienters livskvalitet i den
sidste tid, da de får mange akutte bivirkninger. Spørgsmålet
er så om hvorvidt en mindskning af PTV-margin tæt på oesophagus, kunne være en løsning på denne akutte toksicitet. Er det
vigtigst at behandle patienterne med den standardiseret behandling af MT, eller burde vi skræddersy behandlingen, efter
hvad patienterne ønsker at bibeholde af livets glæder i deres
sidste tid?
VI HØRTE OGSÅ et oplæg om udfordringerne ved at genkende
hudbivirkninger fra strålebehandling på forskellige hudfarver.
Generelt bliver vi oftest vist billeder af patienter som er lyse

i huden hvis bivirkninger viser sig i form af rødme i huden. Til
dette oplæg lærte vi at disse hudbivirkningerne viser sig forskelligt ved patienter, som er mørkere i huden.
VI FØLER IKKE, vi kan give alle patienter den korrekte vejledning i håndtering/behandling af bivirkninger når vi mangler
denne viden. Det gik op for os at dette faktisk er et alvorligt
problem, at vi mangler denne viden. Vi har aldrig fået konkret
undervisning i, hvordan fx hudbivirkninger viser sig på patienter af alle hudfarver. Det er
noget vi har talt om med
vores undervisere og
noget, vi vil tage med
videre i vores arbejdsliv. Måske det burde
blive en del af
undervisningen både
på skolen
og på de
forskellige
stråleterapeutiske
afdelinger.

KURSER OG KONFERENCER
Dato

Tema

Sted

Arrangør

Information
og tilmelding

Pris

6/10 2022

Landskonference RTT

Odense

repræsentanter fra stråleterapi/
støttes af Radiograf Rådet

via Plan2Learn

Kr. 300

11/10 2022

Radiografisk Forskningsnetværk Årsmøde 2022

Odense

Radiograf Kurser

www.radiograf.dk

se link (kun for medlemmer af
netværket)

19-21/10 2022

CT hjerte

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6.900 NOK (rabat til medlemmer
af Radiograf Rådet)

25/10 2022

MR-sikkerhed
basiskursus

Roskilde

Radiograf Kurser/DRS/DSMMR/MR-sikerhedsgruppen

www.radiograf.dk

fra kr. 850

26-28/10 2022

MR-optimalisering 2.0

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6.900 NOK (rabat til medlemmer
af Radiograf Rådet)

2-3/11 2022

Ortopædisk radiografi det perifere skelet

Odense

Radiograf Kurser

www.radiograf.dk

kr. 3.895

7/11-11/11 2022

MR kursus 2

Philips/Frederiksberg

Afdelingen for Røntgen og
Skanning, Herlev Hospital

mrskolen@regionh.dk

kr. 5.950

9-10/11 2022

Lederkonference

Gl. Avernæs

Radiograf Rådet

www.radiograf.dk

kr. 3.680

9-11/11 2022

CT-kolografi

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

6900 NOK (rabat til medlemmer
af Radiograf Rådet)

15/11 2022

Farmakologi Stråleterapi

E-learning

Radiograf Rådet

www.radiograf.dk

se link

16-17/11 2022

Strålebeskyttelse

Oslo

Norsk Radiografforbund

www.radiograf.no/fagkurs

4.700 NOK (rabat til medlemmer af
Radiograf Rådet)

12-14/12 2022

21nd ISRRT World
Congress

Bangkok

ISRRT/Thailand

www.isrrt.org

se link

En sikker og behagelig forflytning

Minimal fysisk belastning under forflytningen

Reducerer arbejdsrelaterede skader og stress

ATLE ® 180
Enkel patientforflytning med ét knaptryk
njordmedtech.com
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Book et webmøde
på
pka.dk/optimer

Brug en time – og få styr på din pension
Book et webmøde, og lad os sammen kigge på din pension. Passer den til dit liv her
og nu? Er der økonomiske fordele at hente, du ikke kendte til?
Mødet tager 45-60 minutter, og du behøver ikke at forberede dig.
Gå til pka.dk/optimer og book dit møde nu.

PKA er en af Danmarks største pensionskasser med 350.000 medlemmer
indenfor social- og sundhedsområdet og investeringer for 400 mia. kr.
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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

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

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

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.

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

KOMMUNIKATIONSKONSULENT

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

SEKRETÆR

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