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1. Hovedbestyrelsesmøde - åbning 

Dato: 20. september 
2021  

Mødetidspunkt:  

Kl. 12.00 – 15.00 

Mødested: ZOOM 

Møde indkaldt af Radiograf Rådet 

Mødeleder: CGF 

Referent JF 

Deltagere Formandskab: Charlotte Graungaard Falkvard (CGF) og Christian 
Gøttsch Hansen (CGH) 

Region Hovedstaden: Stinne L. Munthe-Brun (SLMB) og Torben Kirk 
Lehnskov (TKL) 

Region Sjælland: Katja Svanevig Dornsø (KSD) og Nadja Christensen 

(NC) 

Region Nordjylland: Susanne K. Thomsen (SKT) og Johan Tandrup 
Kensler (JTK)  

Region Midtjylland: Christina Bagge Thisted-Høeg (CBTH) og Lise 
Bro (LB) 

Region Syddanmark: Lars Jensen (LJ) og Johnny Jensen (JJ)  

RSD: Josephine Vadgaard (JV) 

Sekretariat: Christian Strøm (CS) og Jeanette Fischer (JF)  

 

Afbud: Lederrepræsentant Pica Andersen  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

Godkender den foreliggende dagsorden. 

Behandlet på 
mødet 

 

Beslutning Den foreliggende dagsorden blev godkendt. 

3. Formel godkendelse af referatet af den 9.-10. juni 2021 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

Godkender det foreliggende referat. 

Behandlet på 
mødet 

Opfølgning fra HB mødet den 26. august:  

Kalenderindkaldelse for HB møder 2022 er udsendt.  

Beslutning Vejledning der beskriver, hvilke muligheder vi anbefaler i 
forbindelse med fravær ved en uheldig eller lykkelig situation  
udarbejdes og drøftes nærmere ved et kommende HB møde. 

 

Referatet blev godkendt. 

4. Forberedelse af regionsbestyrelsesseminaret 21.-22. september 2021 
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Sagsfremstilling Årets regionsbestyrelsesseminar vil, som følge af tidligere 
drøftelser i Hovedbestyrelsen, have samarbejdet med Dansk 
Sygeplejeråd på dagsordenen, ligesom Hovedbestyrelsen har 
ønsket, at bestyrelserne drøfter Radiografnålens fremtid. Dertil 
kommer, at der skal følges op på de opgaver, der blev formuleret 
under punktet ”Regionsbestyrelsernes egen tid” på det seneste 
regionsbestyrelsesseminar, som fandt sted den 18. -19. september 
2019. Desuden er der gjort plads til et punkt om jubilæumsfesten, 
og endelig er det forudskikket, at der også på dette 
regionsbestyrelsesseminar skal afsættes tid til, at bestyrelserne 
kan have separate drøftelser. Endeligt program for 
regionsbestyrelsesseminaret er afsendt den 9. september 2021, 
således at alle regioner har afviklet 
regionsbestyrelsesgeneralforsamlinger og dermed afviklet nyvalg 
til bestyrelserne. 

Regionsbestyrelsesseminaret er et af højdepunkterne i Radiograf 
Rådets aktivitetskalender. På Hovedbestyrelsens møde er det 
hensigten, at Hovedbestyrelsen drøfter selve afviklingen af 
seminaret, herunder forbereder sig på eventuelle temaer eller 
diskussioner, der vil kunne opstå, og hvor Hovedbestyrelsen vil 
have en særlig rolle. Under alle omstændigheder er det centralt, at 
Hovedbestyrelsen konstruktivt er med til at drive 
regionsbestyrelsesseminaret i en for alle deltagere positiv retning, 
således at seminaret også denne gang kan være med til at styrke 
fællesskabsfølelsen og samarbejdet mellem 
regionsbestyrelsesmedlemmer på tværs af regionsbestyrelserne.  

 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen:  

Forud for regionsbestyrelsesseminaret 2021 drøfter selve 
afviklingen af seminaret, herunder forbereder sig på temaer eller 
diskussioner der vil kunne opstå, og hvor Hovedbestyrelsen vil 
have en særlig rolle. 

Behandlet på 
mødet 

Radiografnålens fremtid: 

Det er vigtigt at præcisere nye idéer og nye bud, som 
Hovedbestyrelsen kan tage med retur for videredrøftelse.  

 

Samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd: 

Det skal være en åben drøftelse. Det er Hovedbestyrelsens 
opfattelse, at regionsbestyrelserne efterspørger de samme 
problemstillinger, hvorfor procesdelen er vigtig. Hovedbestyrelsen 
skal være skarpe og sikre sig, at alle bliver hørt. Hovedbestyrelsen 
ville godt have set ”landskabet” på forhånd, men da dette først 
fremkommer ved regionsbestyrelsesseminaret, er dette ikke 
muligt.    

Konklusion  

5. Radiograf Rådets jubilæumsfest 

Sagsfremstilling Hovedbestyrelsen havde på sit seneste møde den 26. august 2021 
en drøftelse af den forestående jubilæumsfest. Jubilæumsfesten 
arrangeres af en af Hovedbestyrelsen nedsat arbejdsgruppe 
bestående af Christina Bagge Thisted-Høeg, Kathrine Erenskjold og 
Susanne Kornbeck Thomsen fra Hovedbestyrelsen. Gruppen 
assisteres af Jeanette Fischer fra Sekretariatet. På mødet gav 
gruppen bl.a. en orientering om status for arrangementet samt 
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initierede en drøftelse af de muligheder, der er for transport af 
medlemmer til og fra jubilæumsfesten, herunder det rent praktiske 
forbundet hermed samt finansieringen af transporten.  

Arrangementsgruppen har den 6. september 2021 besøgt Vingsted 
Hotel- og Konferencecenter, hvor gruppen bl.a. fik en rundvisning 
og blev introduceret til de muligheder, centret rummer for 
forskellige sociale adspredelser. På hovedbestyrelsens møde vil 
arrangementsgruppen orientere Hovedbestyrelsen nærmere om 
disse muligheder. 

Arrangementsgruppen fik i forbindelse med besøget på centret 
tilbudt, at Vingsted Hotel- og Konferencecenter står for det 
administrative arbejde i forbindelse med tilmelding til festen, 
herunder betalingsdelen, hvor centret tilbød at håndtere bl.a. 
tilmeldingsgebyrerne direkte via deres hjemmeside. 
Arrangementsgruppen vil også i relation hertil orientere nærmere. 

Arrangementsgruppen har siden sidste møde overvejet økonomien 
i festen og vil gerne i Hovedbestyrelsen drøfte muligheden for, at 
det nuværende budget forhøjes med f.eks. kr. 100.000, som 
tænkes at kunne dække transport i busser til og fra festen. En 
centralt betalt transportløsning vil betyde, at logistikken omkring 
transporten også kan håndteres af Vingsted Hotel - og 
Konferencecenter. Gruppen henviser til, at der i Radiograf Rådets 
budget for 2022 er markeret kr. 100.000 til pol itiske ad hoc 
aktiviteter. 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen:  

Drøfter arrangementsgruppens anbefalinger til yderligere tiltag i 
forbindelse med planlægningen af Radiograf Rådets jubilæumsfest 
og herunder drøfter, om der skal allokeres yderligere ressourcer til 
festen i form af finansiering af bustransporten til og fra Vingsted 
Hotel- og Konferencecenter svarende til formentlig kr. 100.000.  

Behandlet på 
mødet  

Festudvalget orienterede om deres besøg på Vingsted den 6. 
september 2021. Besøget var en positiv oplevelse. Herudover 
fortalte festudvalget om en GPS Challenge, som alle kan være en 
del af. Hovedbestyrelsen drøftede oplægget omkring 
aktivitetsdelen, hvorvidt medlemmerne kan se sig selv deltage heri 
eller ej. Det bør være frivilligt for medlemmet. Festudvalget 
argumenterede for aktivitetsdelen, at den del netop blev vedtaget 
ved et tidligere HB møde og at det var årsagen til, at festen skulle 
holdes på Vingsted. Deltagerprisen er foreløbig beregnet til 424 kr. 
inkl. aktivitet. Det er dog festudvalgets ønske, at egenbetalingen 
bliver så lille som mulig, hvorfor der blev lagt op til en mindre 
overførsel af overskuddet for 2021 fra regionerne eller at der 
betales regionsvis for deltagelse til aktiviteten. 

Det er stadig uklart, hvordan vi håndterer transporten, den 
økonomiske del for de studerende samt aktivitetsdelen.  

Konklusion  Festudvalget udarbejder et oplæg til regionsbestyrelsesseminaret, 
hvorefter Hovedbestyrelsen drøfter det videre forløb.  

6. Retningslinjer ved hovedbestyrelsesmedlemmers forfald  

Sagsfremstilling Hovedbestyrelsesmedlem Susanne K. Thomsen ønsker, at der tages 
en drøftelse i Hovedbestyrelsen om, hvorvidt der pr. definition skal 
indkaldes en suppleant, skulle et hovedbestyrelsesmedlem have 
forfald til et møde, eller om det er tilstrækkeligt med region al 
repræsentation fra ét hovedbestyrelsesmedlem. I henhold til 
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Radiograf Rådets love har hver region to pladser i Radiograf Rådets 
hovedbestyrelse og er – alt andet lige – derfor mindre sårbare over 
for afbud. 

Indstilling Hovedbestyrelsesmedlem Susanne K. Thomsen indstiller, at 
Hovedbestyrelsen: 

Drøfter, om der skal gælde særlige retningslinjer for indkaldelse af 
suppleanter til Hovedbestyrelsens møder ved 
hovedbestyrelsesmedlemmers forfald, og i givet fald hvilke disse 
bør være. 

Behandlet på 
mødet 

Det var en enig Hovedbestyrelse. Der bør være 2 medlemmer fra 
hver region. Har formand eller næstformand forfald, skal det være 
muligt at indkalde en suppleant eller gæst. Det er til gavn for 
diskussioner, drøftelser for lukkede punkter og det politiske 
pusterum. Det giver en stærkere Hovedbestyrelse.  

Konklusion Ved forfald beholder hver region 2 pladser, som kan bruges efter 
eget ønske. 

7. Nyt fra formandskabet  og sekretariatet  

Sagsfremstilling  

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

Tager orienteringerne til efterretning.  

Behandlet på 
mødet 

CGF oplyste, at der har været afholdt et møde med 
Professionshøjskolen, Absalon. Vi har givet dem en 
støtteerklæring. De øvrige uddannelsesledere er orienteret herom.  
Absalon tager 30 praktikpladser hjem fra KP og har yderligere 
indgået en aftale med region Sjælland om 5 pladser, så i alt 35 
praktikpladser. Der kommer derved til at mangle praktikpladser i 
region Hovedstaden. Der vil være 2 linjer: Nuklear og radiologisk. 
CGF er forundret over, at det kan gøres regionalt og ikke nationalt. 
Vi ser gerne en skole i alle 5 regioner, men det vil være svært at 
lave kvalitetsuddannelser alle 5 steder. Vi holder et øje med det. 

Det er ved at være tid til HUS 
(hovedbestyrelsesudviklingssamtaler). Disse kan afvikles virtuelt  i 
løbet af januar 2022. CGF laver en spørgeramme og sender 
datoforslag ud ved Doodle. 

Tiden nærmer sig til, at CGF skal overtage præsidentposten i EFRS. 
Overdragelsen er i fuld gang og det fylder meget.  Der er meget 
aktivitet med mange møder. 

I fredags udgav vi bogen Humanisme i radiografi. Det var en stor 
succes. Der er lavet en video, som kan ses, når redigering mv. er 
fuldført. Herudover har en journalist interviewet 3 af forfatterne.  
Vi forventer at 1 oplag er udsolgt i løbet af kort tid.  

De 3 bøger, CT Multislice, Røntgenfysik samt Humanisme i 
radiografi vil på sigt blive udgivet på NOTA for ordblinde.  

 

CGH har været rundt til politiske caféer ifm. grunduddannelse for 
nyvalgte TRer. Det har været en fornøjelse at møde de nye TRer.  

Er herudover inviteret til det første møde på fredag i følgegruppen 
for det rådgivende udvalg (tidligere strategisk følgegruppe i 
Styrelsen for Patientsikkerhed). 

Har p.t. en sag i region Midtjylland, hvor der måske snart kan 
forhandles for strålebeskyttelseskoordinatorer på regionsplan. 
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Sekretariatet v/CS: 

Har ikke noget at fremhæve i denne omgang.  

Konklusion CGF laver en spørgeramme til HUS og sender datoforslag ud ved 
Doodle. 

8. Nyt fra regionerne, lederne, de studerende og ansvarsområderne  

Sagsfremstilling  

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

Tager orienteringerne til efterretning.  

Behandlet på 
mødet 

Region Syddanmark v/LJ: 

Der er ikke meget nyt. Regionen mødes ved 
regionsbestyrelsesseminaret, hvor de bruger ”egen tid” til lidt 
regionsarbejde. Der er 3 nye bestyrelsesmedlemmer. 

 

Region Midtjylland v/CBTH: 

Der har været afholdt regionsgeneralforsamling. Desværre ikke så 
stort fremmøde, men det gik fint. Der er valgt 2 nye til bestyrelsen. 

Afholder deres første regionsbestyrelsesmøde ved 
regionsbestyrelsesseminaret. Der er mangel på ressourcer i 
regionen. Der afvikles et medlemsarrangement om 3 uger.  

 

Region Nordjylland v/SKT: 

Der har været afholdt regionsgeneralforsamling med 47 deltagere. 
Der er valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer (kampvalg). Det gik 
super fint. Regionen afholder ingen medlemsarrangementer f ør 
2022. Der er indført kvalificeret ansættelsesstop i regionen. Der er 
mulighed for at arbejde med CT til almindelig 
overenskomstbetaling. Ingen bider på, da der ingen ferieaftaler er.  

 

Region Hovedstaden v/SLMB: 

Der har i starten af september md. været afholdt et 12/12 møde i 
forretningsudvalget i region Hovedstaden. Det skal ske i alle 
udvalg. I forbindelse med det forestående regionsvalg, var der en 
drøftelse om at være partipolitisk i FH. Det var/er der forskellige 
holdninger til. En drøftelse der skal udbredes tydeligere. Meget 
interessant. Der mangler radiografer og sundhedspersonale i 
regionen og der ”stjæles” personale fra hinanden. Regionen holder 
sit 2. medlemsarrangement på torsdag, Byvandring. Alt udsolgt. 
Har mistet delegert suppleanter til region Sjælland, så planlægger 
at afholde et ekstraordinært valg til suppleant posten til foråret.  
Fagbevægelsen fejrer 150 års jubilæum. Endelig meddeler SLMB,  
at hun går på barsel. Overlevering af formandspost sker til TKL. KE 
tiltræder som næstformand. Dette gælder indtil juli 2022.  

 

FLU  (Familie- og Ligestillingsudvalget) v/SLMB: 

Har været til møde i FLU, hvor der blev talt om ny barselsorlov. Det 
har fyldt meget og skabt stor debat.  

 

Region Sjælland v/KSD: 
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KSD er tilbage efter barsel. Sammenlægning af radiologien i 
regionen fylder meget og betyder meget for medlemmerne. Der 
har været de første ansættelsessamtaler. Holbæk og Nykøbing 
Falster er presset på personale. Regionen har holdt TR 
netværksmøde, hvor der er udarbejdet et dokument til brug for   
nomineringer, vagtplan mm. Regionen har holdt bestyrelsesmøde. 
Det planlagte medlemsarrangement er ikke blevet til noget. KSD og 
NC tager selv hånd om fremtidige arrangementer.  

NC supplerede og fortalte om vagtplanen i Holbæk, som konstant 
laves om, hvilket er meget frustrerende for medlemmerne.    

 

RSD v/JV: 

Der afholdes åbent bestyrelsesmøde på fredag med en 
repræsentant fra sekretariatet. Mødet afvikles som hybrid , så de 
studerende fra alle 3 skoler kan deltage. Der er kommet gang i 
samarbejdet med DSA. Er stadig i gang med at rekruttere 
medlemmer. Der mangler en lokal næstformand på KP og både 
lokal for- og næstformand på UCL. Der planlægges kommende 
medlemsarrangementer. 

 

Lederne v/CGF (i fravær af PA): 

Der er sat gang i en fornyet undersøgelse omkring 
radiografmangel. Første undersøgelse skulle lederne melde rød, 
gul og grøn tilbage til brug for et landkort. PA laver nu 2. 
undersøgelse ud fra de første tilbagemeldinger.  

  

TRU v/LJ:  

Der er sendt indbydelser ud til TR/AMR seminaret. Som noget nyt 
vil der i år være workshops. Der var et enkelt 
hovedbestyrelsesmedlem, der efterlyste lidt mere indhold til 
workshops.  

 

Forskningsudvalget v/CGF: 

Har en fællesdag på 2. dagen af lederkonferencen til november.  

Konklusion Ikke relevant. 

        9. Idéer og/eller ønsker til punkter på kommende møder i Hovedbestyrelsen  

Sagsfremstilling  

Indstilling  

Behandlet på 
mødet 

• Jubilæumsfesten 

• Fotograf ved næste HB møde 

• Tilbud om forbrugsforeningskort – FH har et pluskort.   

Konklusion Undersøge om vi kan tilbyde plus kort til vores medlemmer. Skulle 
være gratis. 

Man kan altid få et punkt på til kommende møder.  

10. Det politiske pusterum (delvis uden referat)  

Sagsfremstilling Punktet er fra og med Hovedbestyrelsens møde den 9. -10. juni 
2021 et fast tilbagevendende punkt på Hovedbestyrelsens 
dagsorden. Der er umiddelbart ikke varslet temaer, der ønskes at 
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blive taget op under punktet på dette møde, hvorfor ordet er helt 
frit under behandlingen af punktet. 

Formandskabet vil gerne under dette punkt introducere 
Hovedbestyrelsen for sine tanker om en større samlet indsats for, 
med udgangspunkt i den fremtid, medlemmerne ønsker for deres 
arbejdsliv at involvere medlemmerne i udviklingen af Radiograf 
Rådet. 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen:  

Åbent og fordomsfrit drøfter de emner, der bringes frem under 
punktet, herunder den ønskede drøftelse af en større samlet 
indsats for at involvere medlemmerne i udv iklingen af Radiograf 
Rådet. 

Behandlet på 
mødet 

Der er lavet en midlertidig ansættelse af en freelance journalist til 
udarbejdelse af Radiografen for resten af 2021.  Vi melder ud til 
vores medlemmer, hvordan Radiografen udkommer resten af 2021. 

Konklusion Formandskabet melder ud til HB mødet, formentlig i oktober, 
hvilken profil der skal ansættes til håndtering af  
kommunikationsområdet – herunder Radiografen. Der vil være en 
drøftelse herom i HB. 

Det meldes ud til medlemmerne, hvordan Radiografen udkommer 
resten af 2021. 

11. Eventuelt 

Sagsfremstilling  

Indstilling  

Behandlet på 
mødet 

LB orienterede om, at AUH nedlægger MR Centret i Aarhus. 
Personalet har mulighed for at ønske, hvilket afsnit de vil ansættes 
på. De er blevet lovet, at de kun kommer til at lave MR.     

Konklusion Ikke relevant. 

 


