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1. 
Mødets åbning 

Fraværende:   Peter Butty. I stedet deltog Charlotte Simony Pedersen. 

Kathrine Erenskjold deltog kun den 11. november. 
Behandlet på mødet:  

 

2. 
Godkendelse af dagsorden 

Indstilling: HB godkender dagsordenen. 

Behandlet på mødet:     Som nyt hovedbestyrelsesmedlem ønskede Pica Andersen en kort præsentation. 
  
Beslutning:                       Dagsorden godkendt.  
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3. 
Formel godkendelse af og opfølgning af referat fra den 17/ 8, 22/9 og 
2/10 - 2020 

Indstilling: HB godkender alle 3 referater. 

Behandlet på mødet: Ingen behandling 

Beslutning: Godkendt. 

 

 

4. 

 

Orientering om 3. kvartalsrapport 2020 
Indstilling: HB tager regnskabsoversigten til efterretning. 

Behandlet på mødet: Resultatet viser et pænt overskud. Dette skyldes aflysning af flere arrangementer 
grundet Covid-19. Ikke overraskende. 

Beslutning: Taget til efterretning. 

 

5. 
Evaluering af kongressen 2020 

a) Hvordan fik vi meldt ud til delegerede? 
b) Hvordan forløb kongressen? 
c) Hvad skal Radiograf Rådet gøre anderledes en anden gang? 
d) Hvordan arbejder HB videre med det væsentligste fra kongressen? 
 

Indstilling:  

Behandlet på mødet: En halv kongres er nu afholdt. Sidste del afvikles, gerne fysisk, til marts 2021. 

Region Hovedstaden har haft en snak i bestyrelsen. Den største kritik var, at det tog 
lang tid at komme ind. Der skal måske bruges mere end 30 sekunder. Hvordan kan 
det gøres?  Kan man sidde klar i slots? Hvis kongressen foregår virtuelt, skal man 
kunne have en god debat. Hvordan kan den fremmes digitalt? Måske skal vi have 
nogle grupperum, hvor man mødes fælles senere, så der kommer forskellige 
synspunkter. Evt. med HB der præsenterer gruppens diskussioner. 

Pica Andersen var enig. Hun har deltaget i en kongres med 200 deltagere, hvor 
grupperum fungerede godt. 

Region Nordjylland synes, at efter omstændighederne gik det godt. Den manglende 
debat skyldes nok, at punkterne ikke lagde op til det. 

Hvis resten af kongressen bliver virtuel, kan Region Nordjylland forestille sig at sætte 
sig i samme lokale til en større dialog. 
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RSD: (på skrift) Fin udmelding, fungerede godt, men bedre snak, hvis den var holdt 
fysisk. God ro og orden styret af dirigenten.  

Susanne Kornbeck Thomsen spurgte til, hvor den sidste del af kongressen bliver 
afviklet, hvis det bliver fysisk. Hertil svarede Charlotte Graungaard Falkvard, at det 
bliver i Huset, Middelfart. 

Troels Jeppesen gav udtryk for, at det kan blive en udfordring at sidde i grupper i 
forhold til afstemning. Det skal der findes en løsning for. 

Stinne Lausten Munthe-Brun sagde, at en mulig løsning kunne være en telefon som 
stemmeboks. 

Charlotte Graungaard Falkvard afsluttede debatten med, at vi finder en løsning. 

 

 

Beslutning: RSD: De delegerede på pågældende tidspunktet for resten af kongressen har 
stemmeret. De der var delegerede til første del kan deltage uden stemmeret. 

Vi arbejder videre med grupperum. 

  

6. 
Orientering fra formand, næstformand og sekretariat 

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning 

Behandlet på mødet: Charlotte Graungaard Falkvard orienterede: Vi har endnu ikke modtaget nogle 
reaktioner vedr. rapporten om S-radiografer. Vi afventer. 
Radiograf Rådet har vundet ISRRTs Verdenskongres 2024. Forsikringsforholdet er 
faldet på plads. Vi kan aflyse indtil 3 mdr. før kongressen, kvit og frit. Nordisk 
kongres 2023 var udskudt til 14 dage før verdenskongressen, men grundet det gode 
nordiske samarbejde flyttes denne til et andet tidspunkt. Der er sket nogle 
omstruktureringer i Visit Aalborg, hvilket desværre har bevirket, at vores 
kontaktpersoner er afskediget. Vi mødes med vores ”nye kontakter” i december. 
 
Christian Gøttsch Hansen orienterede:  På baggrund af en henvendelse fra Deloitte 
pva. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, har han arbejdet sig lidt ind i 
nomenklaturen for vores faggruppe og konstateret, at vores nomenklatur er meget 
begrænset i forhold til dem, vi normalt sammenligner os med som f.eks. 
sygeplejersker, bioanalytikere, fysioterapeuter mv.  Det har betydning for hvilke 
data man f.eks. kan trække i forbindelse med statistikker ved Danmarks Statistik og 
ved match på JOBNET.dk   
DISCO-AMS er den nuværende stillingsnomenklatur som anvendes i STAR i 
forbindelse med arbejdsmarkedsovervågning, i redskab til beskæftigelsesindsatsen 
og statistik. DISCO-AMS ejes og vedligeholdes af STAR. DISCO-AMS har 6 niveauer og 
består af 895 stillingsgrupper.  
De mest benyttede niveauer er de 4 første som er relevante for os som radiografer.     
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ESCO (European Standard Classification of Occupations) er den europæiske 
klassifikation af stillingsbetegnelser, som skal implementeres i 
arbejdsmarkedspolitiske instrumenter i alle EU's medlemslande for at understøtte 
arbejdskraftens mobilitet. ESCO har en højere detaljeringsgrad med et ikke ensartet 
niveau under niveau 4. ESCO består af 2942 stillingsbetegnelser. ESCO-Jobnet er en 
tilpasset version, som STAR ønsker at udvikle. ESCO-Jobnet skal anvendes af 
JOBNET.DK. Det er derfor vigtigt. at også Radiografer kan genfinde sig selv i ESCO- 
Jobnet.   
DISCO-AMS erstattes af ESCO-STAR med start i 2021. Der skal være en mere 
retvisende og brugbar klassificering. Det forventes, at vi som organisation og 
samlingssted for stort set alle radiografer inddrages direkte, når det drejer sig om 
vores speciale. I forhold til det mere principielle er vi helt trygge ved at overlade 
dette til FH. På grund af den meget begrænsede klassifikation af radiografer i 
DISCED-15, er der en overordnet klassifikation, der organiserer uddannelser og 
uddannelsesprogrammer i fire selvstændige niveauer: Hovedområde, 
Uddannelsestype, Niveau og Fagområde.  

Derfor har Christian på vegne af Radiograf Rådet  igennem FH gjort opmærksom på, 
at 508930: Radiograf, MVU med 5158 radiograf Prof. Bach.  savner en uddybning af 
eksisterende fagområder. Der savnes f.eks. ledende radiograf, undervisende 
radiograf, stråleterapeut, specialeradiograf, beskrivende radiograf, 
systemadministratorer m.fl. sådan, at der kan dannes et reelt grundlag for konkrete 
services på beskæftigelsesområdet og der kan skabes mere målrettede muligheder 
for match af ledige radiografer til stillinger på JOBNET.dk samt at der kan dannes et 
reelt grundlag for opfølgning, analyse og statistik i forhold til arbejdsmarkedet i 
Danmark og fra 2021 i Europa. 

Vi vil i Radiograf Rådet se frem til det samlede udkast til nomenklatur i fase 2 
høringen. 
 
Sekretariatet: Intet at berette. 
 

Beslutning: HB foreslog en høring, så alle vores fagområder kommer med. Den vil blive sat i 
værk efter invitation til fase 2 høring.    
 

  

https://secure-web.cisco.com/1ZkOTDTzDQrQQY0ZWDgODZz4OQUqL1cjBoBotNUlDVerXMpxG-FXdpeJGcP2ZzgPAnPguKJUg-QBRfhKhz7zD9CbKb1sBMrX1HsMrBd0jsDMGYVwC4j4Fbmuohk-Tw_SlVhrYJKUaDy4aVJIZfvjWGPzC3ol8_jxpaq9PBRSXozt6EXEw-of6FlkjTz6OpWKiTVzoScRfuOkEAhTQI7KLc0RIvo2AVGu8d78A0SMF6LwAQn_0UFmuDXKx6_NhMvXr54LO_68sBlRonIr5s7Mn02CJAROFEYJkED4bWQYyg1U3Cb3sqfR4QQbiV67HpW-YfIF7TalaPUucoILJw-Oh6g/https%3A%2F%2Fwww.dst.dk%2Fda%2FStatistik%2Fdokumentation%2Fnomenklaturer%2Fdisced-15--main-area--igangvaerende-uddannelser%3F
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7. 
Foreløbige erfaringer med FH/lokal struktur 

Indstilling: HB udveksler erfaringer med etableringen af FH’s lokalstruktur. 

Behandlet på mødet: Der har op til dette møde været lidt mailkorrespondance mellem HB om 
erfaringerne med de første sektionsmøder. 
Noget tyder på, at flere af de gamle LO-organisationer blot vil have sektionerne til at 
fortsætte uændret. I nogle regioner er der få sektioner og i andre mange. Har 
Radiograf Rådet resurser til at deltage i alle sektioner? I nogle regioner er der 6 
sektioner og i andre kun en enkelt. Det vil kræve meget arbejde for de 
regionsformænd, der har 5-6 sektioner i deres region.  
Dbio har valgt at trykke på pauseknappen. Det samme har Politiforbundet og 
Militæret m.fl. Det er svært at gennemskue, hvad det vil betyde for deltagelse i de 
regionale udvalg og hvilken betydning, det vil få ikke at deltage. Nu bliver 
Sundhedskartellet måske en vigtig samarbejdspartner lokalt.  
Der var stor usikkerhed, om det vil være spild af penge og resurser at deltage og hvis 
vi ikke deltager, mister Radiograf Rådet så muligheden for indflydelse? Der er rigtig 
mange ”hvis´er”. 
Radiograf Rådet skal måske satse på at komme til tops i de enkelte sektioner, så vi 
kan samle så mange informationer som muligt. 
Det er det regionale udvalg, der er interessant for Radiograf Rådet, men hvordan får 
Radiograf Rådet pladser der, uden at skulle bruge mange kræfter på/i sektionerne, 
der primært beskæftiger sig med kommunale opgaver?  
Der var en stor del af HB der mente, at Radiograf Rådet skulle prøve at indgå i 
arbejdet. 
Konkrete spørgsmål: 
Kan man deltage i arrangementer, hvis man ikke er med i den pågældende sektion? 
Hvordan synes FH, at vi skal agere, når vi har de problematikker? 
Skal vi formulere en hensigtserklæring, så det bliver op til de enkelte 
regionsformænd at gøre, hvad vi kan, med de muligheder vi har? 
 
Der tegner sig et billede af, at vi ikke skal gå dbio ’s vej. Nogle steder er det 
vanskeligere end andre steder. 
Der udarbejdes en skrivelse af formandskabet med spørgsmål til Lizette Risgaard. 
Det haster, for de stiftende generalforsamlinger er i gang. 
På det centrale plan kommer der ind imellem nogle udmeldinger fra FH, som 
Radiograf Rådet ikke føler sig som en del af. Det tidligere LO havde fx en anden 
tilgang til ligeløn end FTF havde. 
 
FH er et stort maskineri, der udsender rigtig mange nyheder og høringssvar og det 
kan være svært at nå at komme med sine bemærkninger, når mængden er så stor.    
Det er fint, at FH er meget aktive. Det skal man være, når man repræsenterer over 1 
mill. medlemmer. 
 
Onsdag den 11. november deltager Lizette Risgaard i HB-mødet, efter at have 
modtaget de spørgsmål fra formandskabet, som HB havde stillet: 
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1) Skal vi melde os ind i alle sektioner og hvis ikke vi gør det, vil det så 
få nogle konsekvenser for vores medlemmer i forhold til at deltage i 
lokale arrangementer? Rationalet er for os at vi jo er medlem centralt. 

2) Kan der være en særlig medlemsløsning i forhold til de regionale 
udvalg? Vi har som organisation stort set hele vore interessefelt på det 
regionale område og det er de regionale udvalg, der er interessante 
for os. Vi forstår godt at pengene til de regionale udvalg kommer fra 
sektionerne (1,25 kr. pr. medlem så vidt jeg husker). Kunne vi betale 
det beløb direkte ind i de regionale udvalg, for de medlemmer der 
eventuelt er i de sektioner, hvor vi (jf. spørgsmål 1), eventuelt ikke er 
medlemmer? 

 
 
Der er 17 sektioner plus Bornholm og der skal oprettes et regionsudvalg. 
Det vil give god mening, at Radiograf Rådet deltager, der hvor det giver mening og 
hvor der overskud. 
Det maksimale kontingent for at deltage i sektionsarbejdet er 35 kr. pr. medlem pr. 
år. Der skal afsættes penge i sektionerne til regionsudvalget (regionsarbejdet). 
Der blev spurgt, om man skal være medlem i alle 5 sektioner for at få plads i 
regionsudvalget? 
Det er muligt, kun at tilmelde sig i en sektion, men vi skal betale for alle 
medlemmerne i regionen. 
Radiograf Rådets medlemmer vil herefter have mulighed for at deltage i alle de 
øvrige sektionernes arrangementer/aktiviteter. 
Af sektionernes kontingent skal 2 kr. pr. medlem indbetales til FH centralt, der så 
kan benytte pengene som en slags udligningsordning til sektioner med få 
medlemmer. 
Herefter blev der spurgt ind til, hvorfor der er behov for at dele landet op så 
forskelligt med så forskellige vedtægter og lign.? 
Noget er historisk bestemt og noget er bestemt af de kompromisser, der kunne 
opnås. Tidligere var der faktisk 34 sektioner i det gamle LO. 
Det er Lizette Risgaards opfattelse, at der også er mulighed for, at organisationer der 
ikke er valgt til sektionsbestyrelsen, kan deltage i regionsudvalget. 
  

Beslutning: Det bliver op til de enkelte regioner, hvordan og hvor meget man ønsker og har 
resurser til at deltage i/med. 

Der udarbejdes et dokument der beskriver Radiograf Rådets tilgang til det lokale 
arbejde i FH. 

  

8. 
OK 21 status 

Indstilling:  

Behandlet på mødet: Charlotte gav en mundtlig orientering om kravene og en evt. konfliktfinansiering. 
Grete Christensen vil som ved tidligere OK forhandlinger orientere Charlotte. 
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Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning. 
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9. 
CPD 

Indstilling: HB drøfter om autorisationen skal sættes i spil. 

Behandlet på mødet: På HB-mødet i august måned blev det besluttet, at CPD skulle være et fast punkt på 
dagsorden efter kongressen.  Nye datoer for workshop er lagt. Torben Kirk Lehnskov 
samt formandskabet arbejder videre. 
 
HB skal drøfte, om vi skal sætte autorisationen i spil. Region Nordjylland, 
Syddanmark og Sjælland er modstandere. I region Hovedstaden er der blandede 
holdninger.  Det er et forkert signal, at ens fagforening er med til at udarbejde et 
system, hvor medlemmerne kan miste deres autorisation. 
Stinne og Torben kun godt tilslutte sig at sætte autorisationen i spil. 
Pica kunne se en fordel ved begge muligheder. Modellen i England handler ikke kun 
om kurser, men også om at radiograferne reflekterer over sine egne 
handlinger/undersøgelser. Dog bør det komme fra arbejdsgiver og ikke fra 
fagforeningen. 
Det handler om hvilket niveau man sætter for at kunne bevare sin autorisation. 
Ved at sætte autorisationen på spil, vil det også kræve, at arbejdsgiverne giver 
muligheder for, at radiografen kan bevare sin autorisation. 
Det er vanskeligt at udarbejde en skabelon for vores fag, funktion og specialer. 
Skal der evt. gennemføres et pilotprojekt på en eller flere afdelinger, så man kan 
opsamle viden og erfaring. 
Der var erfaringer omkring, at selv hjertestop og brandundervisning skulle 
gennemføres hjemme, fordi der ikke er tid når man er på afdelingen. 
Radiograf Rådet har allerede en CPD-model. Den skal måske sendes ud til HB igen, så 
alle kan være helt opdateret. Systemet skal ikke være med til at skubbe nogle 
radiografer ud over kanten, tværtimod. Det skal være med til at fastholde 
radiografer i faget. 
På nordisk plan er der udarbejdet en CPD-ramme, som kan lægges oven på de 
nationale CPD-modeller. 
Det kunne være et punkt på regionsgeneralforsamlingerne at orientere om CPD. 

Beslutning: Lige nu er HB skeptisk i forhold til at sætte autorisationen på spil. Vi genbesøger 
modellen og arbejder videre med at udvikle en dansk point-model inden for 
rammerne af den fælles nordiske pointmodel. Der arbejdes videre i gruppen, om 
man evt. kan etablere et pilotprojekt. Pica Andersen melder gerne sin afdeling til. 
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10. 
Kursusvirksomhed, en status og dialog 

Indstilling: Claus Brix fremlægger de fremtidige planer. 

Behandlet på mødet: • PET/CT-PET/MR flyttes til efteråret 2021 
• CT-strålebeskyttelse udsat 
• Ortopædi udsættes til forår 2021 (udsolgt) 
• Der oprettes en ”adventskalender” med radiografhyggelige foredrag på 

webinarbasis – 4 søndage i advent med faglige konkurrencer indbygget. 
• Der forsøges oprettet et ekstra ortopædikursus udover det udsatte. 

Input fra HB til kataloget: 
• Webinarer er velegnede til noget mens andre kræver personlige relationer. 
• Region Midtjylland og Region Syddanmark har oplevet gode kurser om 

Demens – emnet er velegnet til radiografer – kunne være webbaseret.  
• Webinarer kunne stå alene eller implementeres i kurser. 
• Engelsk sprog er en barriere for nogle medlemmer. 
• CT-teknik er efterspurgt. 
• Region Sjælland efterspørger almindelig røntgen teknik. 
• Pica Andersen spørger om kurser med Personlig faglig udvikling, vejen til 

ph.d. etc.  – kunne etableres på webbasis 

 
Claus og Charlotte mødes med KP 18/11 for at drøfte samarbejdsmuligheder. 
 

Beslutning Input tages med i arbejdet forud for det kommende katalog. 
 

  

11. 
Orientering om hjemmeside 

Indstilling: Troels Jeppesen gav en mundtlig status/orientering. 

Behandlet på mødet: Alle sider er overgået til ordinær drift. 
Det er nu muligt at logge ind og se sine stamdata. Senere bliver det også muligt at 
ændre i nogle af stamdataene. 
Der kommer også mulighed for tilmelding til arrangementer via hjemmesiden. Det 
bliver det vigtigste efterfølgende. På sigt vil der også komme en webshop. 
Der er lidt udfordringer med browser og links. Troels undersøger og arbejder videre. 
 

Beslutning Orientering taget til efterretning. 
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12. 
Sekretariatschef 

a) Jobannonce og professionel involvering 
b) Afledte konsekvenser 

Indstilling: HB tager stilling til ekstern involvering og nedsættelse af et ansættelsesudvalg. 

Behandlet på mødet: Der er udsendt et oplæg til et konkret stillingsopslag og jobbeskrivelse. 
Desuden er der også et forslag til at benytte et rekrutteringsfirma. Der er modtaget 
et tilbud fra Virksomheden Genitor til 120.000 ex. moms hvilket Region Sjælland 
synes er dyrt.   
Det er en god idé med et professionelt firma der kan hjælpe med processen. Det kan 
i sidste ende blive dyrt at undlade det. Genitor er blevet anbefalet. Bliver bl.a. 
benyttet af Sundhedskartellets organisationer.  
Jobbeskrivelsen skal beskrive hvordan vedkommende skal arbejde og ikke hvordan 
medarbejderne skal arbejde. 
Sekretariatschefen skal ikke blot lede 6 medarbejder, men betjene 2.500 
medlemmer. 
Rekrutteringsfirmaet vil også være ansvarligt for personlighedstesten.  
Der skal nedsættes et rimeligt stort ansættelsesudvalg. Det vil give god mening, 
at de to nuværende deltagere, der allerede sidder i ansættelsesudvalget til faglig 
konsulent fortsætter. Udover formandskabet skal der min. være en repræsentant 
fra hver region, lederrepræsentanten samt en repræsentant for sekretariatet.  Der 
skal meldes datoer ud hurtigst muligt for samtaler, så de involverede parter kan 
søge om fri.  
Herefter drøftede HB om arbejdstitlen ”sekretariatschef” er den korrekte titel. 
Den endelige titel fastsættes senere i samarbejde med Genitor.  
Der blev spurgt ind til om sekretariatschefen skal have retten til at hyre og fyre? 
Hvis sekretariatschefen har ansvaret for at de ansatte kan/skal løse deres opgaver, 
skal vedkommende også have kompetencen. 

Punkt b – afledte konsekvenser udsættes til december mødet. 

Beslutning Formandskabet sætter processen i gang med rekrutteringsfirmaet Genitor og 
dermed falder det nuværende udkast. 
Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af formandskabet, en fra hver 
region, lederrepræsentant og en fra sekretariatet. 
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13. 
Orientering fra regioner, RSD og ansvarsområder 

Indstilling:  

Behandlet på mødet: Region Nordjylland er pt. udfordret af, at der er lukket ned for buskørsel mv. i 
regionen, da de har en del patienter og personale nord for fjorden. De tager det dog 
fint og møder planlagt frem i det omfang det muligt.  
Radiograferne må ikke bruge visir, men skal bruge mundbind. Det giver udfordringer 
med overfølsomhed og eksem. 
I de øvrige regioner må radiograferne selv vælge om de vil benytte mundbind eller 
visir. Susanne Kornbeck Thomsen vil gå videre til ledelsen med den oplysning. 
 
Region Midtjylland er også udfordret af ændringer til restriktionerne, hvilket er den 
største frustration. Det er kommet bag på flere, at der har været TR valg og spørger 
om man fremover kan formidle det ud til lederne. Ellers intet nyt udover Corona-
træthed. 
 
Region Sjælland har for øjeblikket en lille aktiv bestyrelse. Flere sygehuse i regionen 
er ramt grundet nye skannere. 
 
Region Hovedstaden har afholdt et medlemsarrangement i starten af november om 
kerne trivsel, hvilket var en stor succes. Stinne Lausten Munthe-Brun har været 
rundt og hilse på de nyvalgte tillidsrepræsentanter i regionen. Stinne indtræder i 
stedet udvalget om ligestilling. Deltager også i Kvindernes Kampdag. 
 
Region Syddanmark: Her fylder det lokale FH-arbejde og det prioriteres at deltage 
mest muligt i sektionsmøderne. 
 
Lederne: Pica Andersen vil gerne sætte fokus på arbejdsmiljøet for ledere. Oplyser 
desuden at der er flere medarbejdere, som bliver overført til lederoverenskomst 
grundet ”atypisk stilling” uden øvre arbejdstid. Ligeledes er der radiografer, der 
arbejder med ledelse, men som er på basis overenskomst. Vi har et hul i 
lederoverenskomsten. 
 
RSD: Der arbejdes på at fylde pladserne i RSD op. 
 
TRU beretter, at der netop har været TR valg. Regionsformændene skal huske at 
introducere de nyvalgte tillidsrepræsentanter. TR Intro udskydes til februar 2021. I 
stedet arrangeres et Zoom møde den 25/11, hvor alle er velkommen. Der sendes 
mail ud om dette. I øvrigt har DSR også rykket deres grundkursus til marts 2021.  
 
Arbejdsmiljø: Christian Gøttsch Hansen arbejder med nogle høringssvar. 
 
Uddannelsesudvalg: Intet at berette. 
 

Beslutning Orienteringerne taget til efterretning. 
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14. 
Investeringer 

Indstilling: HB tager stilling til, om Radiograf Rådet skal foretage investeringer og om der evt. 
skal benyttes eksterne rådgivere/eksperter. 

Behandlet på mødet: I forbindelse med gennemgangen af årsregnskabet 2019, var der drøftelser om, hvor 
vidt vi skal investere og i så fald, hvordan vi skal investere. Vi betaler renter for at 
have penge i banken. 
Det skal ikke være banken, der hjælper os, men en udefra, da en bankrådgiver er 
bankens mand. 
Det bør undersøges om Radiograf Rådet kan købe et sommerhus eller lign på f.eks. 
Bornholm, som medlemmerne også kan have glæde af. 
Kan det være en fordel med et bankskifte? 
Radiograf Rådet har sine penge fordelt i to banker, Danske Bank og Lån&Spar Bank. 
Udover anbefalinger fra rådgiverne vil det også kræve en politisk debat. 

Beslutning: Det er ikke noget der haster. Vi går frem trin for trin. I første omgang undersøges 
det, hvad en rådgiver koster og hvad rådgiveren kan hjælpe med. 

  

15. 
Beslutningsprocesser i HB 

Indstilling: HB drøfter en procedure for beslutningsprocesser. 

Behandlet på mødet: Udsat til december mødet. 

Beslutning  

  

16. 
Radiografen 

a) Reducering af Radiograf udgivelser 
 

Indstilling: HB godkender planen med 8 Radiograf udgivelser: 
• (April udgår) 
• (Oktober udgår) 

Behandlet på mødet:  
Motivering: 
Radiograf Rådets Hovedbestyrelse har besluttet, at Radiografen fra 2021 reduceres i 
antallet af udgivelser fra 10 til 8. Beslutningen skal stadfæstes med en afgørelse om, 
hvilke udgivelser der udgår. 
Der var med dagsorden udsendt et konkret forslag til, hvilke måneder der ikke 
udkommer et medlemsblad. Der udkommer 2 blade pr. kvartal.         
Der var en debat om hvilke numre der skulle udgå. 
Forslag til udgivelser fra 2021: 
• Februar 
• Marts 
• (April udgår) 
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• Maj  
• Juni 
• August  
• September 
• (Oktober udgår) 
• November 
• December 

Beslutning Forslaget blev vedtaget. 

   

 b) Undersøgelse af Radiografen som e-blad  

Indstilling: HB drøfter/beslutter om der skal gennemføres en ny medlemsundersøgelse.  

Behandlet på mødet: Den digitale udgave er allerede en mulighed. 
Debatten viste, at der var et behov for at gennemføre en vejledende undersøgelse 
blandt medlemmerne om både kalender og blad. Skal kalenderen udgå og skal 
bladet kun udkomme digitalt? Tidligere undersøgelse viser, at kalenderen stadig 
bruges, men vi skal også tænke på miljøet/klimaet. 

Beslutning Der iværksættes en ny undersøgelse om kalenderen skal fastholdes, evt. erhverves 
gennem webshoppen og om Radiografen kun skal udkomme digitalt. 

  

17. 
Præcisering af radiografers kompetenceprofil 

Indstilling: HB godkender præciseringen. 

Behandlet på mødet: Der var sammen med dagsorden udsendt et oplæg med konkrete forslag til rettelser 
og præcisering. 
Formålet er at vise ud ad til hvem radiografer er, og ind ad til hvilke krav der 
forventes, og derfor er det vigtigt at radiograferne også forstår indholdet. 
Der var en del debat om ordet livssammenhæng. Det er måske for 
bredt/højtflyvende. Indholdet kan godkendes af HB, hvis ordet livssammenhæng 
erstattes med et andet ord. Livsfaser og empati blev foreslået. 

Beslutning Charlotte Graungaard Falkvard går tilbage til gruppen og finder et andet ord. 
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18. 
Inputs til ansættelsesudvalg. Lukket punkt. 

Indstilling: HB klæder ansættelsesudvalget på til samtalerne om en ny faglig konsulent. 

Behandlet på mødet:  

Beslutning  

19. 
RSD’s situation 

Indstilling: RSD står uden en studerende, der ønsker at tage formandsposten. HB drøfter hvilke 
muligheder vi har for at gøre posten attraktiv for en studerende. 

Behandlet på mødet: Formandsposten løftes lige nu af Kathrine Erenskjold, der blev uddannet først på 
året. Selv om Kathrine gør et fremragende stykke arbejde, er situationen ikke 
langtidsholdbar.  
HB har en fælles forpligtigelse til at hjælpe de studerende med at få en 
repræsentant for de studerende i hovedbestyrelsen. 
Kan man bruge de lokale TR til at introducere RSD for de studerende? 
Det har alene været svært bare at få en repræsentant fra KP. De studerende er 
bange for, at de ikke har tid til at passe deres studie og HB på samme tid. 
Kunne man invitere interesserede studerende til at deltage i et 
hovedbestyrelsesmøde som gæst? 
Vi skal passe på ikke at stille for høje krav. Den afgående formand kunne måske de 
første 6 mdr. deltage i HB sammen med den nye. 
Formandsposten i RSD kan sidestilles med studiejob, og skal måske ”sælges” som 
sådan, idét posten honoreres med ca. 5.000 kr./md. 
Vi kan prøve med en annonce i Radiografen og henvise med telefonnummer til 
RSD’s formand og Charlotte. Det skal dog tilpasses RSD’s vedtægter. 
Det er altid svært at komme efter en formand, der har været god og effektiv. 
Vi kan invitere mindre grupper ind på kontoret og til regionsbestyrelsesmøder. 
Der mangler stadig at blive valgt en repræsentant i KP. Der er muligvis en på 
bedding. 
Det er også en mulighed at benytte TR på skolerne til at ”spotte” evt. kandidater til 
HB. 

Beslutning Vi skal motivere de unge.  Troels Jeppesen, Christian Gøttsch Hansen og Kathrine 
Erenskjold prøver at systematisere alle input. 
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20. 
Jubilæumsfesten, er der brug for en plan B? 

Indstilling: HB drøfter situationen og beslutter om der skal etableres en plan B. 

Behandlet på mødet: Gruppen har grundet restriktioner stadig ikke besøgt Vingsted Centret. Vi har 
lokalisation, musik og underholdning på plads, men vi ved ikke, hvor mange vi må 
være samlet til den tid.  Vi kan ikke nå at planlægge med aktiviteter. Desuden får de 
meget travlt i regionerne med at koordinere transport. Vi kan rykke arrangementet 
til maj 2022 uden beregning. Der er bred opbakning fra HB til, at festen 
rykkes. Det giver god mening og vi føler os sikre på, at den kan gennemføres til den 
tid. 
 

Beslutning Festen flyttes til den 21.maj 2022. 

21. 
Det politiske pusterum 

Indstilling: Udsat til december mødet. 

Behandlet på mødet:  

Beslutning  

22. 
Punkter til kommende møder 

 Sekretariatschef - Afledte konsekvenser                                                  
Beslutningsprocesser i HB                                                                                                        
Det politiske pusterum                                                                                               
Hjemmeside                                                                                                          
Investeringer                                                                                                                   
Struktur                                                                                                                                   
CPD                                                                                                            

 

23. 
Evt. 

Indstilling:  

Behandlet på mødet: Ingen emner. 

Beslutning  

24. 
Evaluering af mødet: 
De faste slots på halvanden time fungerede godt. Gode debatter til trods for det virtuelle koncept. 


	Mødets åbning
	Godkendelse af dagsorden
	Formel godkendelse af og opfølgning af referat fra den 17/ 8, 22/9 og 2/10 - 2020
	Orientering om 3. kvartalsrapport 2020
	Evaluering af kongressen 2020
	Orientering fra formand, næstformand og sekretariat
	Foreløbige erfaringer med FH/lokal struktur
	OK 21 status
	CPD
	Kursusvirksomhed, en status og dialog
	Orientering om hjemmeside
	Sekretariatschef
	Orientering fra regioner, RSD og ansvarsområder
	Investeringer
	Beslutningsprocesser i HB
	Radiografen
	Præcisering af radiografers kompetenceprofil
	Inputs til ansættelsesudvalg. Lukket punkt.
	RSD’s situation
	Jubilæumsfesten, er der brug for en plan B?
	Det politiske pusterum
	Punkter til kommende møder
	Evt.
	Evaluering af mødet:

