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Referat af HB-møde den 10. juni 2020 
 

Dagsorden: 

 

PUNKT  

1.  Mødets åbning 
2.  Godkendelse af dagsorden 
3.  Formel godkendelse af og opfølgning på referatet fra 13. maj 2020 
4.  Overførsel af regionernes overskud fra 2020 
5.  

 
Kongressen 2020 

a) 2. behandling af budget for 2021 – 2023 
b) Forretningsorden 
c) Lovændring 
d) Handleplaner og mål (fokusområder) 
e) Afvikling af kongressen 

 

6.  Orientering fra Formand, næstformand og sekretariatet  
7.  Årsregnskab 2019  

8.  OK 21  

9.  Arbejdet i regionerne- frikøb regionalt  

10.  Dobbeltmedlemskab af Radiograf Rådet  

11.  Nyt fra FH  

12.  Fremtiden og udviklingen i sekretariatet  

13.  Orientering fra regionerne, RSD og ansvarsområder  

14.  Det politiske åndehul  

15.  Jubilæumsfest  

16.  Punkter til kommende møder  

17.  Evt.  

18.  Evaluering af mødet  
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1. Mødets åbning 

Fraværende:  Kathrine Marie Erenskjold og Christina Bagge Thisted-Høeg. Lise Bro deltog som 
suppleant for Christina. 

  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 Region Hovedstaden ønskede et punkt om fortolkning af lovene. 
 
Punktet blev et nyt pkt. 16. Øvrige punkter rykker. 
 

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt med disse bemærkninger 

3. Formel godkendelse og opfølgning på referatet fra 13. maj 2020 

Indstilling: HB godkender referatet.  

Behandlet på mødet: Ingen behandling. 

Beslutning: Godkendt. 

 

4. Overførelse af regionernes overskud fra 2020 

Indstilling: HB tager stilling til Region Nordjyllands forslag. 

Behandlet på mødet: På grund af Coronakrisen har Regionerne måtte aflyse deres 
medlemsarrangementer i foråret og sommeren, og der vil derfor være et 
overskud. Normalt kan Regionerne overføre deres overskud fra det ene år til 
det efterfølgende år inden for en kongresperiode, men 2020 er et kongres år. 

Sammen med dagsorden var der udsendt tre forslag til, hvordan det rent 
praktisk kunne håndteres. 

Alle regioner var for at overføre det faktiske beløb (model 1). 

Hvis man overfører det faktiske beløb, vil det give den udfordring, at 
kongressen skal tage stilling til et beløb, der ikke er kendt endnu. 

 

Beslutning: Model 1 blev vedtaget. 

Det vurderes ikke at blive noget problem, at få kongressen til at godkende 
dette, hvis det oplyses, hvor meget et evt. underskud i budgettet 2021-2023 
maksimalt forøges med. 
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Vi ser på et maksimal beløb på baggrund af månedsrapporterne for august 
2020. 
 

5. Kongressen 2020 

a Budget for 2021 - 2023 
Indstilling: HB 2. behandler budgettet for 2021-2023. 

Behandlet på mødet: Der var udarbejdet et forslag efter retningslinjer vedtaget af HB.  
Budgettet afspejlede en forventet medlemstilgang på 2,0 pct. årligt. 
Budgettet viste et underskud det første år på 1,466 mio. faldende til 0,815 mio. 
det sidste år. 
 
Der var spørgsmål om ansættelse af en fleksjobber, der har være i praktik hos 
Radiograf Rådet i 1,5 år. 
Der var et ønske om en bredere debat fra HB, om det var nødvendigt med den 
ekstra medarbejder. Det forventes at blive en ansættelse med 10 - 12 timer om 
ugen.  
 
HB har ønsket et mere retningsvisende budget. Derfor er aktivitetspuljen 
steget. Tidligere har HB besluttet flere aktiviteter, uden at de var budgetteret. 
Det var et ønske, at disse skulle lægges ind i budgettet for 2021-2023.    
 
 

Beslutning: Formandskabet ser på, hvor der kan skæres i budgettet og sender det ud til en 
2,5 behandling. 

Punktet følges op med et virtuelt møde den 24. juni 2020kl. 18.30-20.30.  

  

b Forretningsorden 

Indstilling: HB godkender forretningsorden. 

Behandlet på mødet: Der var udarbejdet et forslag til forretningsorden. Forslaget var identisk med 
forretningsorden ved kongressen 2017. 

Beslutning: Punktet afventer behandling på det ekstraordinære møde den 24. juni 2020. 

c Lovændring 

Indstilling: HB godkender lovændringen 

Behandlet på mødet: Der var udarbejdet et lovændringsforslag til § 6, der skal sikre, at medlemmer 
med tillidserhverv overholder GDPR reglerne. 
 

Beslutning: Punktet afventer behandling på det ekstraordinære møde den 24. juni 2020. 
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d Handleplaner og mål (fokusområder for 2021 -2023) 

Indstilling: HB vedtager handleplaner og mål (fokusområder for kongresperioden 2021-
2023). 

Behandlet på mødet:  

Beslutning: Punktet afventer behandling på det ekstraordinære møde den 24. juni 2020. 

e Afvikling af kongressen 

Indstilling: HB beslutter/debatterer om der skal komme oplægsholdere udefra til 
kongressen 2020.   

Behandlet på mødet: Ved flere kongresser har der være oplægsholdere, der har lagt op til en debat 
iblandt kongressens deltagere. Ved den seneste kongres i 2017, var der ingen 
oplægsholdere udefra. 

Beslutning: Punktet afventer behandling på det ekstraordinære møde den 24. juni 2020. 

6. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat  

Behandlet på mødet: Charlotte deltager i et internationalt videomøde i EFRS i dag. Mødet forventes 
at tage ca. 30 min.  
Charlotte forlænger sin post I EFRS´ bestyrelse med to år til og med efteråret 
2022. 
 
Der er nordisk møde i morgen den 11. juni, fordi det nordiske møde i 
forbindelse med ECR i Wien blev aflyst. Mødet i morgen er et videomøde. 
 
Humanistisk antologi: Nu begynder der at komme materiale til bogen. 
 
Christian har deltaget i en del virtuelle møder i FH bl.a. om uddannelse og 
forskning. 
 
Møde i den monofaglig følgegruppe: Her venter man på den nye statusrapport. 
Det er bl.a. repræsentanter fra skolerne, klinikkerne og studerende, der har 
deltaget i arbejdet med rapporten. 
 

7. Årsregnskab for 2019 

Indstilling: HB godkender årsregnskabet for 2019. 

Behandlet på mødet: Revisor Peter Zacho gennemgik årsregnskabet der viste et overskud på 533.880 
kr. 
 
Der var et spørgsmål til regnskabsposten ”Andre tilgodehavender”, som følger 
her: 
 
Overskud fra Nordisk Kongres                96.807 
P-renter obligationer 31.12.2019            1.328 
SKATTEKONTOEN 31.12.2019                        98 
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Mellemregning ”Eventyrløbet”              26.152 
DSB                                                                 5.199 
 
I alt                                                             129.584                                            
 
 
 

Beslutning: Regnskabet 2019 blev godkendt.  

8. OK 21  

Behandlet på mødet: Charlotte gav en mundtlig status. 
Der var ikke så meget at følge op. HB var orienteret om forslaget med at 
udskyde overenskomstforhandlingerne 2021 til 2022. 
Charlotte skal deltage i et videomøde i Sundhedskartellets forhandlingsudvalg 
den 11. juni. Her vil der måske komme nyt. 

Beslutning: Hvis der kommer afgørende nyt, vil Charlotte udsende en mail til HB. 

9. Arbejdet i regionerne- frikøb regionalt 

Indstilling: HB beslutter det videre arbejde med frikøb regionalt. 

Behandlet på mødet: Der var indkommet oplæg fra tre regioner. 
 
Det opleves, at de samarbejdsfora regionerne indgår i bliver mere og mere 
tidskrævende. De tidligere eftermiddagsmøder og aftenmøder bliver til møder i 
arbejdstiden. 
 
Samtidig kan det blive vanskeligere med mere frikøb til regionsformændene, da 
det ikke går i spænd med hverdagen på en røntgenafdeling. 
 
Der var forslag om en fleksibel ordning med udvidelse af antallet af frikøbsdage 
pr. region. Udvidelsen kan fordeles mellem de øvrige bestyrelsesmedlemmer 
efter regionsbestyrelses behov. 
Desuden kan de enkelte regioner bruge frikøbsdage til at købe ekspertise hos 
Radiograf Rådet. 
 
Det er ukendt hvor meget FH-samarbejdet vil kræve i de enkelte regioner. 
 
Der kan sagtens udarbejdes en plan for udvidelsen i antallet af frikøbsdage, 
men hvordan sikres det, af alle regioner kan få glæde af det, når arbejdet 
tilrettelægges forskelligt i de enkelte regioner.  
 
Der kan afsættes penge til en centralpulje til styrkelse af lokalt samarbejde, 
hvor de enkelte regioner kan søge penge til særlige formål og indsatser lokalt. 

Beslutning: Der var enighed om, at det ikke er lige nu, vi rykker på dette, men 
formandskabet vil forsøge at lave en langsigtet plan for øgning af de 
økonomiske midler i regionerne. 
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10. Dobbelt medlemskab af Radiograf Rådet 

Indstilling: HB tager stilling til, hvorvidt der kan gives medlemskab til andre faggrupper-
personer, som Radiograf Rådet arbejder tæt sammen med. 

Behandlet på mødet: I forbindelse med den løbende debat, der har været i HB og på 
Regionsbestyrelsesseminaret om den nye struktur, fremkom idéen om (gratis) 
medlemskab af Radiograf Rådet for fx medlemmer af DSR og dbio.  

Beslutning: Punktet afventer behandling på et senere møde. 

11. FH lokalstruktur 

Indstilling: HB drøfter hvordan Radiograf Rådet arbejder i den kommende lokalstruktur i 
FH. 

Behandlet på mødet: Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. ny lokal struktur var medsendt som 
bilag 

Beslutning: Punktet afventer behandling på mødet i august – vi skal nå det inden 
kongressen. 

12. Sekretariatets udvikling 

Indstilling: Vi arbejder videre med jobbeskrivelsen for en sekretariatschef. 

Behandlet på mødet: Punktet var uden deltagelse af personale. 
Der var usikkerhed om, hvad beslutningen fra det ekstraordinære lukkede 
møde i januar, var. Vi arbejdede os ind på det igen. 
 

Beslutning: Der er overvejende flertal for ansættelse af en sekretariatschef hurtigst muligt, 
men i god ro og orden med inddragelse af regionerne. Med den beslutning klar, 
arbejdes der videre med at skærpe profilen for en kommende sekretariatschef i 
god ro og orden, så regionerne er inddraget maksimalt. Til augustmødet vil der 
foreligge et arbejdsdokument udarbejdet af formandskabet, som anvendes til 
inspirationsdrøftelse i regionsbestyrelserne. 

13. Orientering fra regioner, RSD og ansvarsområder 

 Region Hovedstaden:  
Havde første fysiske møde den 9. juni, men ellers er der ikke sket så meget. 
Torben har deltaget i et UUF-møde (Udvalg for uddannelse og forskning) under 
FH om bl.a. karakterskalaen, der også skulle sikre, at karaktererne kunne 
konverteres til internationale skalaer. 
 
Sjælland: 
Første fysiske møde den 9. juni, men ellers er det ikke sket så meget. 

Nordjylland: 
Havde første fysiske møde i sidste uge. 
Der kommer 5 gæster med til kongressen. 
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Syddanmark: 
Også første møde i sidste uge. 
Har deltaget i en del FH møder om FH’s lokalstruktur. 

Midtjylland: 
Der har være ”Coronalukket.” 

TRU: 
Årskurset blev aflyst. 
Første fysiske møde sker den 19. juni. 

Internationalt: 
Charlotte har skrevet til ISRRT med en opfordring til, at beslutningen om hvor 
kongressen 2024 skal afholdes træffes i år, så værtslandet ikke får en kortere 
forberedelse periode end normalt. 
ISRRT har endnu ikke svaret på henvendelsen. 

Lederne: 
Holder normalt ikke møder. 
Jakob sidder i to udvalg under FH.  
Lederforum og Udvikling af den offentlige sektor. Det sidste er et meget 
spændende udvalg at deltage i, men rigtigt svært at bidrage med noget, fordi 
de fleste deltagere er lobbyister, organisationsformænd og andre på det 
niveau. 

Tre ledere er blevet spurgt om de kunne bidrage til en artikel om kunstig 
intelligens.  Artiklen skal bruges til ISRRT. 

En gruppe ledere og Charlotte har haft et ugentligt telefonmøde i forbindelse 
med Corona krisen. Det har vist sig at være et meget frugtbart samarbejde og 
det vil derfor være en god ide, hvis det kan fortsætte, når epidemien er 
overstået. 
 

14. Det politiske åndehul  

Indstilling:  

Behandlet på mødet: HB har givet Copenhagen Economics opgaven at undersøge om der var en 
økonomisk fordel ved at benytte S-radiografer frem for stråleterpeuter. 
Copenhagen Economics gennemgik resultaterne af businesscasen, der var 
udsendt sammen med dagsorden. 
Det er billigere og hurtigere at uddanne S-radiografer end stråleterapeuter og 
fremadrettet vil der også være tilstrækkelig med S-radiografer at ansætte.  
Businesscasen viser også, at fremtiden byder på mere og mere specialiserede 
opgaver i både den forberedende og den udførende del. 
 
Hvad skal Radiograf Rådet gør med rapporten? Vi er stadig i en Coronaepidemi. 
Hvornår skal vi gøre noget? 
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Vi nåede ikke dette punkt. 

Den skal ikke ud på denne side af sommerferien. Den vil ”drukne” i 
genåbningsplaner osv. men til efteråret, inden vi kommer for tæt på OK 21. 

Beslutning: Vi skal i første omgang forsøge at få nogle aftaler på plads til efter 
sommerferien med ministre. I 2. runde efter sommerferien bliver det 
regionernes tur. 

15. Jubilæumsfest 

Indstilling: HB drøfter hvor langt vi er og hvordan vi kommer videre. Vi foreslår at udvide 
arbejdsgruppen med Jeanette af praktiske hensyn. 

Behandlet på mødet: Der var opbakning til at udvide gruppen – ellers ikke noget nyt. 

Beslutning: Jeanette kommer med i gruppen. 

16. Fortolkning af lovene  

  

Behandlet på mødet: Anette Rosenklint fratræder sin stilling den 31. oktober, men ønsker at 
fortsætte i regionsbestyrelsen som 2. næstformand frem til den ordinære 
regionsgeneralforsamling i foråret 2021. 
Regionsbestyrelsen bakker op om forslaget. 
HB har tidligere godkendt et lignede forslag, så der er præcedens. 

Beslutning: Anette fortsætter i regionsbestyrelsen frem til regiongeneralforsamlingen i 
foråret 2021. 

17. Punkter til kommende møder 

 • Hjemmeside 
• Struktur 
• Kongres 
• Debat om arbejdsgrupper i FH 
• Beslutningsprocedurer  
• Investeringer 
• Dobbeltmedlemskab 

 

18. Evt. 

  

Behandlet på mødet:  

Vi nåede ikke dette 
punkt. 

 

Beslutning:  

19. Evaluering af mødet  


