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Referat af HB-møde den 17. august 2020 
 

Dagsorden: 

 

PUNKT   
1.  Mødets åbning  

2.  Godkendelse af dagsorden  

3.  Formel godkendelse og opfølgning af referat fra 10. og 24. juni 2020  

4.  Orientering om 1. halvårsregnskab 2020   

5.  Kongressen 2020 
a) 3. behandling af budget for 2021 – 2023 
b) Struktur og HB-sammensætning 
c) Godkendelse af det foreløbige kongresmateriale 
d) Afvikling af kongressen 

 

6.  Orientering fra Formand, Næstformand og sekretariat  

7.  Foreløbige erfaringer med FH  

8.  OK 21  

9.  Mødeplan for HB i 2021  

10.  CPD-aktiviteter  

11.  Dobbelt medlemskab af Radiograf Rådet   

12.  Orientering om Hjemmeside   

13.  Fremtiden og udviklingen i sekretariatet  

14.  Orientering fra regioner, RSD og ansvarsområder  

15.  Orientering fra DSA  

16.  Mødestruktur i HB  

17.  Tillidsvalgte med børn  

18.  Punkter til kommende møder   

19.  Evt.  

20.  Evaluering af mødet  
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1. Mødets åbning 
Fraværende:  RSD deltog ikke i mødet.  

I øvrigt  

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt med disse bemærkninger: 

Hvis tiden skulle skride udsættes: 

• Dobbelt medlemskab af Radiograf Rådet 
• Orientering fra DSA 

 
Der opfordres til at være stringente i mødet.  

  

3. Formel godkendelse og opfølgning på referatet fra 10. og 24. juni 2020 
Indstilling: HB godkender referatet.  

Behandlet på mødet: Side 8 fra 10.6: Der er arrangeret foretræde for både Folketingets – og 
Regionernes Sundhedsudvalg.  

Side 3 fra 24.6: Prioriteringslånet er indfriet og Michael Hessner ansat i fleksjob 
fra 1.8. 

Beslutning: Godkendt. 

 

4. Orientering om 1. halvårsregnskab 2020 
Indstilling: HB godkender ½-årsregnskabet 

Behandlet på mødet: Der var ingen kommentarer. 

Beslutning: Taget til efterretning.  

  

5. Kongressen 2020 
a 3. behandling af budget for 2021 - 2023 
Indstilling: HB 3. behandler budgettet for 2021 – 2023 

Behandlet på mødet: Peter Butty spurgte til indtægterne, hvor der er et stort spring fra budget 2020 
til budget 2021 – som er i næste kongresperiode. Jeanette Fischer svarede, at 
det, der ligger i det, er, at vi bygger på de reelle tal fra regnskab 2019 og ikke i 
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forhold til budgettet 2018-2020. Regnskabet har vist en større vækst end der 
var budgetteret med.  

Jakob Westergaards bagland foreslår, at man for at mindske udgifterne til 
Radiografen, overgår til en digital udgave og dermed sparer trykkeriudgifter 
mm. Det blev drøftet at vi bør behandle dette efter kongressen på baggrund af 
en brugerundersøgelse. 

Beslutning: Budgettet er godkendt, og skulle der være justeringer frembringes disse på 
kongressen. Dette vil gælde HB’s størrelse, hvor udgangspunktet er 12 idet vi 
ikke kan budgettere ud fra en beslutning, inden den er truffet.  

  
b Struktur og HB-sammensætning 
Indstilling: HB tager en fornyet debat om HB-sammensætning og beslutter retningen. 

Behandlet på mødet: Charlotte Graungaard Falkvard fremlagde punktet. Hun har talt med Region 
Syd om de hurdler der er. Der er 3 fra HB, der ikke går ind for 9-modellen. 
Charlotte Graungaard Falkvard vil gerne have, at vi undgår en ophedet kamp 
under kongressen.  Hun lagde tillige vægt på, at det er formandskabet som har 
henvendt sig til Region Syddanmark og bedt om et oplæg. 

Charlotte Graungaard Falkvard vil gerne opnå en eller anden form for 
konsensus, hvis det lader sig gøre. Vi tog en runde om holdningerne. 

Jakob Westergaard Poulsen ønsker 9-modellen. Han appellerer i øvrigt til, at 
hele HB bakker loyalt op om et flertals beslutning. 

Christina Thisted-Høeg er også af den klare opfattelse at det er 9-modellen. En 
overgangsperiode er kun – og kun – for at undgå ballade på kongressen. Er 
bange for at 3 år er spildt. 

Peter Butty vil holde fast i 9-modellen. 

Susanne Thomsen mener at der skal stemmes om 9-modellen eller 14-
modellen på kongressen, hvis der er enighed om at ændre den nuværende 
sammensætning. Ønsker 9-modellen, men kan også gå ind for 14-modellen på 
grund af ligestillingen mellem regionerne. 

Anette Rosenklint er imod 9-modellen. Kan til nød gå med til en 14-model, 
med kohaleprincip. Hun mente ikke at det var spildt arbejde. Mener ikke at der 
var lovet kongressen et resultat af processen.  

Torben Kirk Lehnskov synes at det demokratisk er det bedste at gå videre med 
9-modellen, men vil personligt hellere have en 14-model. Det giver større 
kontinuitet.  

Johnny Jensen kan ikke stemme for en 9-model. Vil gerne afprøve 14-modellen 
i en treårig periode. Johnny Jensen udtalte, at Region Syddanmark med alle 
midler vil bekæmpe en 9-model.  

Lars Jensen ser ikke at der er noget innovativt i det fremlagte. Det vil han gerne 
høre. Mener at det var innovationen, som var central for 9-modellen.  

Stinne Lausten Munthe-Brun har været for 9-modellen hele tiden, men det 
vigtigste er at der er lighed mellem regionerne. Den stigende mængde af de 
politiske drøftelser gør dog en 14-model attraktiv. Det er ikke spildt arbejde. 
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Hun kan godt stemme for en 14-model. Hun er dog ked af, hvis en beslutning 
bliver med snævert flertal.  

Charlotte Graungaard Falkvard vil gerne prøve om det er muligt at finde 
sammen.  

Lars Jensen gentog at han ikke forstår, hvor det oprindelige ønske om 14-
model blev af?  

Christina Thisted-Høeg svarede at hun er blevet klogere i processen. Hun vil 
gerne trække debatten ud i regionerne. Det er vigtigere end at næstformanden 
deltager på mødet. Der er også det praktiske i, at det er svært at få frihed i 
Region Midt.  

Peter Butty er stadig for 9-løsningen, da det er den beslutning at regionerne 
har truffet på regionsbestyrelsesseminaret. Han mener dog også at ligestilling 
er et vigtigt element.  

Anette Rosenklint mente ikke at det skal have nogen betydning, at folk ikke 
kan få fri. Hun savner desuden plusset. Hun mener også at der skal være 
divergens mellem de store og de små. Fordelingsnøglen udløser jo også ekstra 
mandater.  

Johnny Jensen mente at deltagerne på bestyrelsesseminaret blev vildledt i 
processen, og at bestyrelsen i Region Syddanmark ikke kan genkende den 9-
model de først var positivt stemte overfor.  

Lars Jensen mente at den nye 9-model er meget skrabet i forhold til hans 
bestyrelses forventninger. Derfor kan de ikke stemme for. Er i øvrigt enig med 
Johnny Jensen i forhold til processen. 

Susanne Thomsen ville gerne høre, hvor tit man kigger på fordelingsnøglen? 
Og hun vil gerne sidestille regionerne. Der er for stor ulighed i dag. Det 
innovative ligger i at arbejdet kommer ud i bestyrelserne. Kohaleprincippet kan 
ikke accepteres – hvem skal bestemme hvornår det træder i kraft?  

Stinne Lausten Munthe-Brun var med Susanne Thomsen enig omkring 
Kohaleprincippet. Hendes holdning er at man i HB skal have en meningsfuld 
drøftelse på HB-mødet. Man skal også kunne flytte sig. Og så skal vi ud af den 
snak om, hvorfor nogle stillede sig hvorhenne på et regionsbestyrelsesseminar. 
Det giver ingen mening, da der var mange forskellige årsager.  

Jakob Westergaard Poulsen var 100 % enig i Stinnes udtalelse, og synes heller 
ikke det giver mening at drøfte nogles eventuelle incitamenter til at stille sig i 
en gruppe. Vi skal hen imod at se faget som en gruppe og tænke væk fra 
”regionstanken”.  

Charlotte Graungaard Falkvard mener at det er en falliterklæring, hvis vi ikke 
efter 2 kongresperioder kan komme op med et samlet forslag. Innovationen lå 
i årshjulet. Alt er blevet kasseret på grund af fokus på antallet af HB-
medlemmer. Innovationen lå også i besøg fra formandskabet. Vores 
forskellighed gør det også svært. Verden har forandret sig, mens nogle holder 
fast i den gamle verden. Hun foreslog en overgangsløsning, for at dreje HB over 
i en mere samlet tankegang. Der er masser af muligheder i 9-modellen som 
ikke er vedtaget, fordi HB har haft mere travlt med at kassere ting.  
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Peter Butty mener ikke, at det er lige meget hvad der besluttes på seminar. 
Innovation er med i både 9 og 14-modellen. Peter Butty mener at drøftelserne 
for at klæde et HB-medlem på skal foregå ude i regionerne, hvilket er fuldt ud 
muligt med 1 medlem pr. region.  

Christina Thisted-Høeg var enig i dette. Overgangsordninger skal have nogle 
helt klare spilleregler. Vi skal ikke stadig stå ved Start om 3 år, men ved Mål. Vi 
er meget langt fra Mål i dag. Det skal være tydeligt, hvad der sker når 
overgangen er slut. I øvrigt vil hun allerede nu varsle at afstemningen skal være 
skriftlig på kongressen.  

Torben Kirk Lehnskov pointerer at det vigtige ligger i ligheden. Han mener at 
debatterne på selve HB er langt mere essentielle, end de er i 
regionsbestyrelserne. Derfor vil det kvalificere det politiske arbejde med en 14-
model. Han vil gerne afskrive kohaleprincippet med både 9- og 14-model. 

Lars Jensen er enig i at fokus ikke skal være på, hvor HB-medlemmerne 
kommer fra. Det er indholdet for modellerne, som er vigtigt. Kohaleprincip  er 
der på kongressen, og det skal blive der. Han er også imod kohaleprincip på 
HB. Han mener at 9-modellen vil fjerne det flade i vores flade struktur og at 
årshjulet havde stor betydning for regionsbestyrelsernes beslutning på 
seminaret.  

Johnny Jensen mener at der er flere nuancer på selve HB med en 14-model. En 
lille HB er også mere sårbar og mindre slagkraftig. Det er også gavnligt for 
”fødekæden”, at der er flere pladser. Jo flere amatører des større skal HB 
være, da det er i HB man skal være professionel. Husk at nuancerne kommer 
ved flere HB-medlemmer, ikke med færre. Ved lille HB kommer risikoen for at 
blive beskyldt for at være indspist. 

Anette Rosenklint mener heller ikke at der foregår en kvalificeret nok drøftelse 
i regionsbestyrelserne. Skal  regionsbestyrelserne være professionelle, så skal 
der postes langt flere penge i det lokale arbejde.  

Jakob Westergaard Poulsen kan kun acceptere en overgangsordning, der har 
en efterfølgende konsekvens. Kan kun stemme for en overgangsordning, hvis 
det fører til en 9-model. 

Susanne Thomsen er enig i, at en overgangsordning skal have helt klare 
spilleregler. Og der skal prøves ting af i prøveperioden.  

Christian Gøttsch Hansen mener at en overgangsordning med 14 giver 
mulighed for regionerne til at styrke sig. Hvordan stiller man det enkelte HB-
medlem bedst? Lighed mellem regionerne er vigtig. Om så regionen har en 
eller to HB er mindre væsentligt. Kompleksiteten i vores sager er lige så store 
som i DSR. Derfor kan vi også godt være lige så store. Det har ikke noget med 
medlemstal at gøre. Innovationen er også en del af det vi gør i dag. En 9-model 
frigør også flere resurser til innovation.  

Stinne Lausten Munthe-Brun synes at det er problematisk, hvis en 
overgangsordning skal have en bestemt konsekvens. Det er på HB-møderne, at 
detaljerne i drøftelserne – nuancerne – kommer frem. Hvis der vælges en 14-
model, skal en beslutning ikke være fast. Det skal være en prøvemodel.  
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Peter Butty mener at der bør åbnes for honorar til bestyrelserne. Peter Butty 
mener ikke at en overgang fra 12 til 14 til 9 giver mening. Det skal i øvrigt 
besluttes hvad målet for en overgang er, for at det kan give mening.  

Lars Jensen var enig i prøveordning i forhold til overgangsordning. Han vil ikke 
bindes, for noget, hvis andet viser sig at være godt?  

Johnny Jensen mente at enhver forsøgsordning skal udvikle sig til det bedste. 
Og at HB skal huske på, at der skal 2/3 flertal til den endelige beslutning. Han 
mener at videnstrømmen ikke går fra region til HB, men fra HB til region.  

Jakob Westergaard Poulsen mener, at Region Syddanmarks forslag er et 
snigløb mod et flertal af HB. Og det er meget sent at komme med sådan et 
forslag. Der var i flertal i HB for en 9-model, og nu ender det med at fåtallet får 
sin vilje. Det er demokratisk ikke i orden.  

Charlotte Graungaard Falkvard samlede op. Hvorfor ikke have en prøveperiode 
med 9-modellen i stedet for 14-modellen? Det er den der er flertal for. Og vi 
spreder os mere end vi samler os.  

Er der opbakning til det? Det er der, men kun med 6-5. 

Derfor prøvede man at stemme for en prøvemodel på 14. Denne blev også 
vedtaget, men med et noget større flertal, nemlig 9-2. Jakob Westergaard 
Poulsen vil have til referat at han stemte imod på ledernes vegne.  

Christina Thisted-Høeg vil meget gerne se på mandatfordelingen op til 
kongressen, så der er en ny fordeling i tilbagefaldsmodellen (status quo) og 
den skal besluttes inden kongressen.  

Det ville Johnny Jensen ikke have noget imod, fx at Midt fik en HB’er mere.  

Charlotte Graungaard Falkvard pointerede, at der skal tilrettes i budgettet. 
Eller i hvert fald skal det nævnes, da der i budgettet er taget højde for den 
sammensætning, der er i dag.  

Lars Jensen pointerede at man bare kan undlade at sende en suppleant for det 
første afbud.  

Christina Thisted-Høeg vil gerne kunne lave et håndslag på dette.  

Beslutning: HB fremlægger en prøveperiode på 14 medlemmer på kongressen. 

HB ser på den indstilling der laves til punkt 10 b. (dette mødes punkt 5 c.). 
Denne sendes ud til høring hurtigst muligt. 

  
c Godkendelse af det foreløbige kongresmateriale 
Indstilling: HB godkender kongresmaterialet. 

Behandlet på mødet: Forslagene vil indgå i materialet.  

Der var indkommet et forslag fra Anette Rosenklint om ledernes rolle i 
regionsbestyrelserne og deres mulighed for at supplere ind i HB. Hun mener at 
det er et ”hul”, der skal lukkes.  

Forslag til lovændring: 
§11 stk. 3 valg til næstformand/mænd i regionsbestyrelsen: 
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En præcisering af at ledere ikke kan opstille til denne post, da der henvises til 
HB´s leder repræsentant. Jv. §19 stk 1, hvor der kun sidder en ledelses 
repræsentant i HB. 
Begrundelse: med henvisning til § 11 stk. 4, hvor næstformand/mænd er 
stedfortræder for formanden. Hvis næstformanden ikke kan fremmøde, og 
anden vælges fra bestyrelsen, kan denne ikke bestride en leder stilling, da det 
skaber konflikt med §19 stk. 1, og der herved kan der opstå en situation hvor 
der i HB er flere end en leder repræsentant. 
 
Peter Butty mente, at der ikke kan vedtages noget, da det er kommet ud efter 
HB-materialets deadline. Derudover, så sidder han ikke i HB som leder, men 
som repræsentant for de medlemmer, der har valgt ham.  

Charlotte Graungaard Falkvard sagde, at fristen for at indsende et forslag til 
kongressen lå om lørdagen, da materialet var sendt ud fredag. Derfor skal 
forslaget behandles. 

Erik Roland henviste til at der i stk. 5 er taget højde for ledernes kontinuerlige 
deltagelse, men at fx Peter Buttys arbejde i HB beror på en konkret beslutning 
taget af HB vedr. personalepolitik.  

Christina Thisted-Høeg mener heller ikke at ændringen har gang på jord.  

Lars Jensen kunne godt anerkende at der er et hul i lovene, da lederne er 
repræsenteret gennem ledelsesrepræsentanten.  

Christina Thisted-Høeg mener ikke at det er den rigtige vej at stille flere og 
flere forhindringer op for deltagelsen i bestyrelsesarbejdet.  

Peter Butty sagde, at ledere i regionsbestyrelser med forslaget degraderes til 
andenrangsmedlemmer.  

Susanne Thomsen mener at forslaget bryder med de demokratiske principper, 
og kan ikke se et problem for den måde det ser ud i dag.  

Jakob Westergaard Poulsen pointerer at man repræsenterer det bagland man 
er valgt for. Han forstår ikke bevæggrunden for forslaget. Han kan ikke pege 
på, at der på noget tidspunkt har været et konkret problem.  

Stinne Lausten Munthe-Brun pointerede at der ikke er enighed i Region 
Hovedstaden om Anette Rosenklints forslag. Men kan godt se at formand og 
næstformand ikke skal kunne vælges blandt ledere.  

Peter Butty mener ikke at den nuværende situation er typisk, og det er derfor 
ikke noget, der skal lovgives om.  

Charlotte Graungaard Falkvard samlede op med, at lovændringen ikke kan 
støttes af et flertal i HB.  

Beslutning: Der arbejdes mere med materialet.  

Der er ikke flertal i HB til at støtte Anette Rosenklints ændringsforslag til § 11 
stk. 3 på kongressen. 

  
d Afvikling af kongressen 
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Indstilling: HB tager stilling til innovativt indhold, og kan selv komme med idéer til dette, 
ud fra devisen om, at det følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. COVID-
19. 

Behandlet på mødet: Der tages de nødvendige forholdsregler. Afviklingen er under planlægning. Der 
vil være innovation under kontrollerede forhold. HB overlader elementerne til 
formandskabet. 

Beslutning: Indstillingen blev vedtaget.  

  

6. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat  
Behandlet på mødet: Formanden: 

Kurser: 
Flere regioner har lagt restriktioner på deltagelse i kurser, temadage med 
mere. Det har ikke været muligt at få et fuldt overblik. Der er i nogle at de 
restriktioner vi har set, åbnet for fortolkning og dem kan vi jo heller ikke 
forudse. Vi har anlagt den tilgang at vi aflyser efterhånden som 
tilmeldingsfristerne udløber og der ikke er tilmeldte nok til de enkelte kurser, 
seminarer med videre. 
 
ECR: 
Jeg har deltaget med et oplæg på det virtuelle ECR, lørdag den 18. juli. 
Sessionen hed: “COVID-19: The radiographer’s perspective”, og Charlotte 
Graungaard Falkvards indlægs title var: ”Staying well and supporting each 
other”. 
 
Humanistisk antologi: 
Der arbejdes intensivt fra flere personers side, og ambitionen er, at vi har 
samlet alt materialet til bogen i slutningen af oktober. 
 
Businesscase: 
Charlotte Graungaard Falkvard har anmodet om møde med Magnus Heunicke, 
foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, Danske Regioners 
Sundhedsudvalg (foretræde eller møde). 
Vi har fået tilsagn om foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg – dato 
kommer. 
Derudover har vi fået arrangeret et foretræde for Danske Regioners 
Sundhedsudvalg – vi er i gang med at finde en dato. 
 

  

7. Foreløbige erfaringer med FH 
Indstilling: Erfaringerne med FH – lokale som centrale – tages til referat og viderebringes i 

beretningen. 

Behandlet på mødet: Charlotte Graungaard Falkvard redegjorde for grundlaget. Vi skal se om 
hvordan vi bruger FH og til hvad. Der kommer rigtig meget materiale. Vi har 
drøftet med FH, hvad der er relevant for os. Vi skal følge med, der hvor vi har 
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interessen, og vi skal finde vores eget niveau. Det har været nødvendigt at 
prøve det af. Vi har følt os meget velkomne og inkluderet.  

Stinne Lausten Munthe-Brun sidder i BESI-udvalget. Hun føler ikke at hun har 
så meget at byde ind med. Det ligger lidt langt fra, hvad hun ellers beskæftiger 
sig med. Hun har kun deltaget i 3 møder hen over perioden.  

Lars Jensen har siddet i udvalg for organisationsudvikling (UFO). Og det er også 
nødvendigt for at holde aktivitetsniveauet i ave, så det passer til vores 
størrelse.  

Johnny Jensen gjorde opmærksom på at det også er et godt sted at danne 
netværk.  

Torben Kirk Lehnskov sidder i udvalget for uddannelse og forskning. Der er 
mange AC’ere. Og også mange gode drøftelser 

Peter Butty på vegne af Kit Siebken Heinze havde ros til Arbejdsmiljøudvalget.  

Christian Gøttsch Hansen havde også en selektiv tilgang til de udvalg han var 
tilmeldt.  

Jakob Westergaard Poulsen er tilfreds med at vi har afsøgt udvalgene og ud fra 
dette skal vi prioritere. Hans egen deltagelse i FH Lederforum har han haft 
gode erfaringer med – når det berører vores område. Udvalget til udvikling af 
den offentlige sektor er interessant, men meget vanskeligt at bidrage til.  

Anette Rosenklint var enig i, at der skal prioriteres. Det hele tager tid.  

Lars Jensen synes det er godt at være to i hvert udvalg, så de kan supplere 
hinanden.  

Stinne Lausten Munthe-Brun vil gerne deltage og bidrage, men vil gerne blande 
kortene.  

Beslutning: Skemaet om hvem der deltager i hvad sendes ud til revurdering. Det sørger 
Christian Gøttsch Hansen for. Vi vil have en pragmatisk tilgang fremover. 
Evalueringerne bliver en del af afsnittet om FH.  

  

8. OK 21  
Behandlet på mødet: HB har tidligere vedtaget at der ikke skulle udsendes et debatoplæg. 

Sundhedskartellet har udsendt et forslag. Hvordan forholder HB sig til dette?   

Stinne Lausten Munthe-Brun havde en kritik af at det er rigtig meget 
sygeplejerske. 

Charlotte Graungaard Falkvard sagde, at det hænger sammen med, at vi 
normalt ikke viser et debatoplæg i uredigeret form.  

Charlotte Graungaard Falkvard skal tale om autorisation på Kick-off mødet.  

Beslutning: Vi sender ikke Sundhedskartellets debatindlæg ud, og lægger det heller ikke op 
på hjemmesiden. De tillidsvalgte orienteres om den endelige beslutning.  
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9. Mødeplan for HB i 2021 
Indstilling: HB godkender mødeplanen. 

Behandlet på mødet:  

Beslutning: Der sendes en revideret mødeplan ud, hvor der tages højde for beslutningen i 
punkt 16.  

  

10. CPD-aktiviteter 
Indstilling: HB vælger 1 – 2 repræsentanter til CPD-gruppen, som skal udarbejde og 

værdisætte CPD-aktiviteter i Danmark. 

Behandlet på mødet:  Torben Kirk Lehnskov meldte sig til gruppen.  

Lars Jensen gjorde opmærksom på, at en del medlemmer ikke ønsker at CPD 
får ansættelsesretslige konsekvenser for dem.  

Peter Butty var enig med Lars Jensen i, at der skal tænkes hele vejen rundt, fx 
også tælle erfaring med. Susanne Thomsen tiltrådte bekymringen.  

Stinne Lausten Munthe-Brun henviste til, at der er beskrevet mange metoder 
til at opretholde kompetencerne, også ved intern undervisning på fx 
morgenmøder.  

Charlotte Graungaard Falkvard pointerede at det, der er besluttet på 
kongressen, er at forelægge et projekt for Sundhedsstyrelsen.  

Torben Kirk Lehnskov påpegede vigtigheden i, at det skal skabe værdi for 
medlemmerne.  

Beslutning: Torben Kirk Lehnskov tilslutter sig gruppen. CPD er et fast punkt på møderne 
efter kongressen.  

  

11. Dobbelt medlemskab af Radiograf Rådet 
Indstilling: HB tager stilling til hvorvidt der kan gives medlemskab til andre faggruppe-

personer, som vi arbejder tæt sammen med. 
Formandskabet anbefaler det ikke. 

Behandlet på mødet: Punktet blev udsat. 

Beslutning:  

  

12. Orientering om Hjemmeside 
Indstilling: Der gives en mundtlig orientering. 
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Behandlet på mødet: Troels Jeppesen fremlagde en orientering om hjemmesiden. Status er, at langt 
de fleste sider er gået over til ordinær drift.  

Fødekæden for at få indhold på siderne er på plads.  

Der er en stor udfordring i den del, der har at gøre med medlemsdata. Da vi 
skulle importere data fra DSR, så kom der ikke noget. Alt hos DSR er 
grundkodet, hvilket betyder at alt vores data skulle kodes. Det optager alt 
arbejde lige nu. Det skulle snart være på plads, så ”Min side” kan komme op.  

Regionernes sider er klar til at køre. Alle på nær Region Sjælland er også her 
overgået til ordinær drift. Det sidste, der mangler, er alt det om tillidsvalgte. 
Det er godt på vej, der skal blot lægges indhold i den, hvilket også er 
omfattende.  

  

13. Fremtiden og udviklingen i sekretariatet 
Indstilling: HB-medlemmerne drøfter forud for mødet med deres baglande, hvad der 

ønskes til profilen af en sekretariatschef (arbejdstitel) og på mødet skærper vi 
profilen af vores fremtidige medarbejder. Derefter tager vi stilling til hvad 
næste skridt er og hvornår næste skridt tages. 

Behandlet på mødet: Fra dagsordenen: 
Opgaver, ansvar og resultater  

• Overordnet daglig ledelse af sekretariatet med henblik på at skabe 
fælles retning inden for rammerne af Radiograf Rådets love, politiske 
strategier og visioner og sikre optimal drift af vores ressourcer i 
opgaveløsningen. 

• Bistå formand som embedsmand i forbindelse med forhandlinger og 
møder med samarbejdspartnere etc.      

• Sikre professionel betjening af Radiograf Rådets politiske system, 
tillidsvalgte og medlemmerne.  

• Understøtte og drive (sammen med det politiske niveau) udviklingen af 
Radiograf Rådet som organisation, så vi er gearet til at kunne indfri 
kommende forventningerne blandt vores medlemmer. 

• Sikre koblingen mellem de politiske, strategiske og digitale projekter. 
• Styrke og øge den medlemsfokuserede og samarbejdende kultur i 

organisationen. 
• Understøtte omverdenens billede af Radiograf Rådet som en attraktiv 

og professionel organisation.  
• Deltagelse i diverse møder efter behov og i samråd med sekretariatets 

øvrige ansatte.   
• Deltage som referent og sparring i HB-møder samt andre relevante 

møder. 
• Deltage i kongresser og konferencer efter konkret vurdering. 
• Forberede møder generelt inkl. udarbejdelse af dagsordener, bilag 

og/eller talesedler, samt medvirke ved disse møder som sekretær for 
den/de politisk(e) ansvarlig(e). 

• Udarbejdelse af relevante statistikker og talmateriale. 
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• Understøtte og fastholde nærheden til medlemmerne i den 
professionelle udvikling. 

 
Kravprofil og faglige kompetencer 

• Akademisk uddannelse måske på basis af en sundhedsuddannelse. 
• Perfekt i skrift og tale (dansk og engelsk). 
• Ledelseserfaring – gerne med ledelse gennem andre ledere.  
• Erfaring fra politiker- og direktionsbetjening, organisationsudvikling og 

HR i en privat/offentlig virksomhed eller en interesseorganisation. 
• Erfaring med arbejde i politisk ledet organisation.  
• Erfaring med at gennemføre og implementere forandrings- og 

udviklingsprojekter samt arbejde med organisationsudvikling. 
• Ideer skal kunne omsættes til virkelighed og holde retning. 
• Analytisk tænkende, idérig og struktureret.  
• En afslutter. 
• Relationelle kompetencer. 
• Gennemslagskraft, fleksibel, støttende og kontaktskabende.  

Christina Thisted-Høeg berettede at de i bestyrelsen havde tænkt at den er 
meget bred, og at sådan et menneske findes ikke.  

Stinne Lausten Munthe-Brun tror at opgavefordelingen vil give sig selv hen ad 
vejen. Hun mener dog ikke at beskrivelsen afspejler den løn der er afsat. 

Lars Jensen mener, at den akademiske uddannelse gerne, og ikke måske, skal 
være på baggrund af en sundhedsuddannelse. Han vil også gerne have 
stillingen koblet op på at servicere regionerne.  

Susanne Thomsen kan godt lide, at det vil frigive nogle resurser hos 
konsulenterne.  

Peter Butty spurgte en del ind til opgaverne. Hvad ønsker vi? Et mix af det hele, 
og det der er mest af hos den bedst egnede. Erik Rolands sekretærfunktion ved 
fx OK-forhandlinger gives videre til sekretariatslederen. Referent og sparring? 
Hvad tænkes ved sparring? Svaret var: Det som konsulenterne gør i dag, på en 
gang.  

Christian Gøttsch Hansen sagde, at der søges brede kompetencer for at gøre 
søgefeltet bredt.  

Jakob Westergaard Poulsen var enig i, at det bliver svært at finde en der 
dækker det hele. Han spurgte fx om nødvendigheden af en akademisk 
uddannelse? Skal vi ikke nærmere se på opgaverne?  

Charlotte Graungaard Falkvard mener, at der er brug for et vist 
uddannelsesmæssigt niveau. Det er ikke et udviklingsprojekt. Kan her også 
bruge ”gerne”.  

Christina Thisted-Høeg mener også at lønnen skal lægges under 
formandskabets niveau, så ikke de også bliver nødt til at stige yderligere. 

Beslutning: Der kommer et bud på en jobannonce på novembermødet.  
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14. Orientering fra regioner, RSD og ansvarsområder 
Indstilling: Der orienteres 

Behandlet på mødet: Hovedstaden:  
Regionen har gennemgået en formand/næstformandsrokade. Det betyder, at 
formadsskabet per 1. september 2020 nu ser således ud;  
Regionsformand, Stinne Lausten Munthe-Brun 
1. regionsnæstformand, Torben Kirk Lehnskov 
2. regionsnæstformand, Anette Rosenklint 
 
Efter flere aflyste arrangementer forsøger Regionsbestyrelsen nu at få de 
sidste efterårsarrangementer til at lykkes.  
Radiograf Rådet Region Hovedstaden havde planlagt at skulle arbejde med at 
komme tættere på vores medlemmer og give kendskab til Radiograf Rådet 
Region Hovedstaden. Det har haft sin naturlige pause grundet Corona og det 
ligger ekstra pres på efteråret. Målet var og er stadig, at få +50 deltagere til 
Generalforsamlingen i 2021.  
 
Derudover arbejdes der stadig henimod at finde en god måde at dele nogle 
ansvarsopgaver blandt formandskabet, så vi kan få en større kontrol over 
hjemmeside/sociale medier og større kontrol og overblik over egen økonomi, 
da vi ikke finder økonomirapporterne fra DSR detaljeret nok i forhold til vores 
behov. 
 
Sjælland: 
 
 
Nordjylland: 
Intet at berette. 
 
Syddanmark: 
 
 
Midtjylland: 
Der er generelt ro, men fyringssager med ledende overlæger rumsterer.  
AUH har snart ansat, så de er tilbage ved samme stab som før sparerunden. 
 
TRU: 
Der er TR-valg i september. Der sendes ud til TR ultimo august.  
 
Internationalt: 
 
 

  

15. Orientering fra DSA 
Behandlet på mødet: Udsættes. 
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16. Mødestruktur i HB   
Indstilling: HB drøfter og beslutter en fremtidig mødestruktur. 

Behandlet på mødet: Der er kommet et forslag fra Nord og Midt. Essensen er at der kun er et 
todages møde om året.  

Derudover kan der i højere grad afvikles webmøder, hvis der er noget 
presserende.  

Der er for langt mellem januarmødet og aprilmødet. Også dette kan løses med 
et webmøde.  

 

Første drøftede HB at have ét todages møde: 

Stinne Lausten Munthe-Brun ville gerne bibeholde de to, men kan godt se 
problematikken.  

Anette Rosenklint var enig.  

Lars Jensen synes at vi får mere ud af et todages møde end af to endagsmøder.  

Christina Thisted-Høeg mener også at to todagesmøder årligt belaster 
privatlivet.  

Jakob Westergaard Poulsen bakker op om, at skære det ned til et årligt.  

 

Planen: 

Stinne Lausten Munthe-Brun var enig i oplægget med to planlagte webmøder.  

Jakob Westergaard Poulsen mente nok at der kunne lægges flere virtuelle 
møder.  

Johnny Jensen kan godt leve med begge modeller. Vi skal have det nødvendige 
antal møder.  

Anette Rosenklint huskede HB på, at det også koster penge at holde 
webmøder.  

 

Mødetidspunkt: 

Christina Thisted-Høeg vil gerne have flyttet starttidspunktet til kl 10.  

Stinne Lausten Munthe-Brun og Jakob Westergaard Poulsen bakkede op om 
hensynet.  

Johnny Jensen var også positivt stemt.  

 

Beslutning: Der reduceres i antallet af dobbeltmøder til et årligt.  
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Det bliver således: 1 todages møde, 6 endags møder og 3 webmøder. Der 
fremlægges en ny plan den 2. oktober. Lars Jensen ville gerne undgå uge 4.  

Fremover ligger møder fra kl 10 – 16.30.  

Webmøder skal ligge i dagtimerne; fra 12 – 15.  

  

17. Tillidsvalgte med børn 
Indstilling: HB vedtager, at det skal være muligt at være tillidsvalgt og samtidig have børn. 

HB drøfter formandskabets forslag, og tager stilling til de spørgsmål, der følger 
med. 

Behandlet på mødet: Charlotte Graungaard Falkvard fremlagde oplægget. Pasning af børn skal bero 
på individuelle vurderinger, for at kunne imødekomme den enkeltes problem.  

Stinne Lausten Munthe-Brun var ikke meget for individuel vurdering. Hun 
spurgte til om der kan opsættes kriterier. Hun kom med eksempler. Hun vil 
gerne undgå at det bliver en personlig aftale, men at alle har lige vilkår.  

Susanne Thomsen ville gerne stemme for en individuel vurdering, da der er 
forskellige behov. Der skal ikke låses så meget fast. For at behandle lige, må 
man behandle efter behov. Vi tager individuelle hensyn i mange andre tilfælde. 

Christina Thisted-Høeg er for individuelle aftaler indenfor rammer. Det bør 
kædes sammen med fx barsel for regionsformænd/HB.  

Jakob Westergaard Poulsen er ked af at drøftelsen tages på baggrund af en 
konkret sag. Han mener at rettigheder og vilkår skal kendes. Vi er ikke så langt 
fra hinanden. Vi er enig om det overordnede, og det skal vi holde fast i. Og så 
lande på en blød formulering om rammerne.  

Johnny Jensen mener ikke at børn må være en hindring for politisk arbejde. Så 
der skal laves regler, som kan håndtere det. Gerne med grundrammer, hvori, 
der laves en individuel aftale.  

Christina Thisted-Høeg var helt enig i dette. Gerne lave en økonomisk ramme 
for, hvordan det kan fungere.  

Lars Jensen var også enig i, at der skal være nogle rammer for den individuelle 
aftale. Og det skal gælde for alle tillidsvalgte.  

Charlotte Graungaard Falkvard pointerede, at det skal være muligt at blive 
valgt, når man er alene med små børn. Man skal kunne se vilkårene for, hvad 
man går ind i. Det handler både om penge og indstilling.  

Christina Thisted-Høeg mener at der er forskel på at være TR osv. end HB. Man 
er valgt til at deltage i HB-møder, men det er ikke obligatorisk at deltage på alle 
seminarer og årskurser. Det er også i en begrænset periode, at børnene er 
små.  

Beslutning: Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Christina Thisted-Høeg og 
Stinne Lausten Munthe-Brun til at udarbejde et konkret forslag.  
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18. Punkter til kommende møder  
Behandlet på mødet:  • Hjemmeside 

• Struktur 
• Kongres 
• Debat om arbejdsgrupper i FH 
• Beslutningsprocedurer  
• Investeringer 
• Dobbeltmedlemskab 
• CPD 
• Undersøgelse af Radiografen som e-blad 

 
  

19. Evt.  
Behandlet på mødet: Intet. 

  

20. Evaluering af mødet 
  


