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Side 2 

 

1. Hovedbestyrelsesmøde - åbning 

Dato 9. – 10. juni 2021 Mødetidspunkt:  

9. juni: kl. 10.00 – 17.00 

10. juni: kl. 9.30 – 15.00 

Mødested: Hybrid 

Møde indkaldt af Radiograf Rådet 

Mødeleder: CGF 

Referent JF 

Deltagere Formandskab: Charlotte Graungaard Falkvard (CGF) og Christian 
Gøttsch Hansen (GH) [fysisk] 

Region Hovedstaden: Stinne L. Munthe-Brun (SLMB) (fysisk) og 
Torben Kirk Lehnskov (TKL) [fysisk/virtuelt 10. juni] 

Region Sjælland: Katja Svanevig Dornsø (KSD) og Nadja Christensen 
(NC) [virtuelt] 

Region Nordjylland: Susanne K. Thomsen (SKT) [virtuel] 

Region Midtjylland: Christina Bagge Thisted-Høeg (CBTH) [virtuelt] 

Region Syddanmark: Lars Jensen (LJ) og Johnny Jensen (JJ) [fysisk] 

Lederne: Pica Andersen (PA) [fysisk] 

RSD: Josephine Vadgaard (JV) [fysisk/afbud 10. juni] 

Sekretariat: Christian Strøm (CS) og Jeanette Fischer (JF) [fysisk] 
samt Shady Khalil (SK) under punkt 8.  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

Godkender den foreliggende dagsorden. 

Behandlet på 
mødet 

Der var afbud fra kommunikationschef Morten Jakobsen, Dansk 
Sygeplejeråd. Morten Jakobsen skulle have deltaget under 
dagsordenens punkt 5. 

Beslutning Den foreliggende dagsorden blev godkendt. 

3. Formel godkendelse af referaterne af den 11. maj 2021 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

Godkender de foreliggende referater, både det officielle og den 
fortrolige del. 

Behandlet på 
mødet 

Der var ikke kommentarer til referaterne.  

Beslutning Referaterne blev godkendt. 

4. Radiografnålens fremtidige brug  

Sagsfremstilling Hovedbestyrelsen drøftede på sit møde den 21. april 2021 mulige 
konsekvenser af, at nålen ikke er en forudsætning for at søge 
Uddannelsesfonden. På mødet ytredes flere forskellige vinkler på 
en mulig fremtid for nålen, og Formanden konkluderede, at 
Hovedbestyrelsen havde brug for yderligere drøftelser før en 
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egentlig beslutning. De tilbageværende spørgsmål er bl.a., om 
nålen skal være gratis, om tidligere indbetalte deposita skal 
tilbagebetales, skal der produceres en særlig nål til studerende og 
tillidsrepræsentanter, i hvilket materiale og i hvilken form skal 
nålen være fremstillet m.fl.  

I Radiograf Rådets årsrapport 2020 fremgår det under 
underskriften ”Gældsforpligtigelser”, at deposita indbetalt i 
forbindelse med Radiografnålen udgør kr. 143.025.  

Da der således på nuværende tidspunkt fortsat udestår besvarelse 
af en række spørgsmål i tilknytning til Radiografnålen, fortsættes 
drøftelserne i Hovedbestyrelsen, idet disse vil tage udgangspunkt i 
syv korte oplæg på mødet fra hver af de fem regioner, de 
studerende og lederne. Regionsformændene og repræsentanterne 
fra henholdsvis de studerende og lederne er ansvarlige for 
oplæggene. 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

På baggrund af de syv oplæg tager en fortsat drøftelse af emnet.  

Behandlet på 
mødet 

Hovedbestyrelsen drøftede emnet, og der var bred enighed om, at 
radiografnålen i en eller anden form skal bevares, og at der er 
behov for en relancering af nålen. En relancering med tydelig  vægt 
på den bagvedliggende faglige stolthed kan bl.a. indebære en 
ceremoni på radiografskolerne. Der er ønske om, at der bliver 
produceret en ”studienål”, som følger ved indmeldelse. Ved endt 
uddannelse vil studienålen blive ombyttet til en radiograf nål. 

Nålen bør også være gratis.  Hovedbestyrelsen var desuden enige 

om, at problematikken med, at nogle har indbetalt depositum i 
forbindelse med udlevering af nålen, skal løses. Alle deposita bør 
tilbydes tilbagebetalt, alternativt at man kan modtage en 
genstand, i form af f.eks. en t-shirt eller andet – for det indbetalte 
depositum. Fremadrettet skal der ikke indbetales depositum, da 
nålen reelt bør være gratis.  

Konklusion På baggrund af Hovedbestyrelsens drøftelser udarbejdes der et 

oplæg til regionsbestyrelsesseminaret, hvor drøftelserne 

fortsætter. Herefter forventes det, at Hovedbestyrelsen til 

efteråret kan forelægges et egentligt beslutningsoplæg.   

5. Medlemsmøde – OK-21-café 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

Hovedbestyrelsen deltager i medlemsmødet om OK-21. 

Behandlet på 
mødet  

Hovedbestyrelsen deltog i mødet.  

Konklusion  Ikke relevant. 

6. Overenskomstfornyelse 2021 

Sagsfremstilling Forligsskitsen er den 28. maj 2021 sendt til urafstemning blandt de 
medlemmer af Radiograf Rådet og Dansk Sygeplejeråd, der i givet 
fald vil være omfattet af forliget. Urafstemningen afsluttes 13. juni 
2021, og et resultat offentliggøres af Forligsinstitutionen 14. juni 
2021. 

På mødet vil Radiograf Rådets formand CGF give en aktuel 
orientering om arbejdet med overenskomstfornyelsen, og desuden 
vil kommunikationschef Morten Jakobsen komme til stede og 
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orientere om de erfaringer, man i Dansk Sygeplejeråd har med 
overenskomstdebat på de sociale medier.  

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen:  

Kommenterer og stiller spørgsmål til den mundtlige orientering 
ved Formanden og oplægget fra kommunikationschef i Dansk 
Sygeplejeråd Morten Jakobsen.  

Behandlet på 
mødet 

Der var afbud fra kommunikationschef i Dansk Sygeplejeråd 
Morten Jakobsen, og i stedet blev punktet indledt med en 
orientering af CS om et græsrodsinitiativ blandt jordemødre. 

Initiativet indebærer, at 1.071 jordemødre har underskrevet en 
erklæring, hvor jordemødrene binder sig til ikke at tage ansættelse 
i det offentlige sygehusvæsen grundet de lønbetingelser, 
jordemødre tilbydes. 

Jordemoderforeningen oplever, at initiativet kolliderer med 
foreningens arbejde og har gjort det svært at fokusere på den 
manglende kvalitet i jordemoderarbejdet, foreningen har sat fokus 
på. 

Med dette oplæg som udgangspunkt debatterede 
Hovedbestyrelsen overenskomstfornyelsen. 

Hovedbestyrelsen tilkendegav forståelse for jordemødrenes 
initiativ, som handler om, at deres arbejdsmiljø og -vilkår over tid 
er blevet voldsomt forringet.  

CGF påpegede, at det er et stort problem, hvis medlemmer 
oplever, at de er nødt til at tage græsrodsinitiativer , fordi de ikke 
føler sig hørt. 

Flere gav herefter udtryk for, at der er et problem med, at 
faggrænser ikke respekteres, og at andre grupper står på spring til 
at overtage arbejdsopgaver, der ikke kan rekrutteres de fagligt set 
rigtige medarbejdere til – det være sig på jordemoderområdet og 
det være sig på radiografområdet.  

Flere i Hovedbestyrelsen pegede på, at det er vigtigt, at 
arbejdstagersiden står stærkere sammen om problemet, som ellers 
kan resultere i, at arbejdsgiverne lykkes med at udfordre 
samarbejdet mellem de forskellige faggrupper. Det er her også 
vigtigt at have sin egen faglighed i fokus og vide, hvor faggruppens 
grænser går. 

CGF ønskede herefter, at Hovedbestyrelsen diskuterede det tema, 
kommunikationschef i Dansk Sygeplejeråd Morten Jakobsen skulle 
have adresseret, nemlig medlemmers ageren på de sociale medier 
under OK-21. 

Hovedbestyrelsen drøftede særligt medlemmernes ageren på 
Facebook, og der var bred enighed om, at alle naturligvis skal 
kunne give udtryk for deres holdninger. Tilsvarende var der 
enighed om, at tonen skal være sober, og der bør eventuelt være 
nogle regler for god skik, man kan henvise til, hvor tonen ikke er 
ordentlig.  

Konklusion CGF konkluderede, at sekretariatet vil se nærmere på, om der kan 
formuleres regler for god adfærd på Radiograf Rådets sociale 
medier. Hovedbestyrelsen skal godkende sådanne eventuelle 
regler på et senere møde. 

7. Ultralyd 

Sagsfremstilling Lektor Jonas Rasmussen og ph.d. Karen Brage har lavet en 

indledende afdækning af professionens aktuelle ønsker og tanker 
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omkring uddannelsen, og vil på mødet præsentere relevante data 

og et bud på hvordan en nordisk uddannelse kan blive en realitet. 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

På baggrund af oplægget tager en drøftelse af emnet.  

Behandlet på 
mødet 

Hovedbestyrelsen fik præsenteret tankerne om etablering af en 
ultralydsuddannelse af Jonas Rasmussen, Karin Brage og 
uddannelsesleder Katrine Borg-Hansen. De senere år har set en 
markant vækst i antallet af radiografer, der ultralydsscanner, mens 
der modsat ikke er en egentlig uddannelse, der modsvarer det 
stigende behov. 

Hovedbestyrelsen diskuterede på baggrund af oplægget 
mulighederne for at bistå i udviklingen af uddannelsen.  

Konklusion CGF vil på baggrund af Hovedbestyrelsens drøftelse med de tre 
oplægsholdere fra University College Lillebælt afsøge 
mulighederne for input fra de øvrige nordiske lande samt tage 
kontakt til University of London med henblik på at drøfte 
muligheder for samarbejde. 

8. Samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd  

Sagsfremstilling Samarbejdet mellem Radiograf Rådet og Dansk Sygeplejeråd er 
forankret i to samarbejdsaftaler; en politisk aftale oprindeligt 
indgået 19. september 1973 og sidst ændret med virkning fra 1. 
december 2017, og en administrativ aftale sidst revideret med 
virkning fra 1. januar 2021. I praksis er det vanskeligt fuldkommen 
at skabe et overblik over det konkrete samarbejde, som foregår på 
mange planer; fra det overordnede politiske samarbejde over det 
konkrete arbejdspladssamarbejde til samarbejdet mellem 
Radiograf Rådets sekretariat og Dansk Sygeplejeråds sekretariat.  

I forbindelse med overenskomstfornyelsen 2021 er samarbejdet 
mellem de to organisationer yderligere kommet i fokus, og 
Hovedbestyrelsen har derfor besluttet, at samarbejdet skal 
undersøges nærmere. 

Punktet vil atter være faciliteret af konsulent SK, og de enkelte 
elementer i de gældende samarbejdsaftaler vil indgå i drøftelser 
med udgangspunkt i, hvad Radiograf Rådet får leveret af ydelser 
fra Dansk Sygeplejeråd. 

Hovedbestyrelsens drøftelser planlægges opsummeret i et oplæg 
til videre drøftelser ved førstkommende 
regionsbestyrelsesseminar. 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen:  

Fortsætter drøftelserne om samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd 
og implikationerne af et fortsat uændret samarbejde, et justeret 
samarbejde eller et afbrudt samarbejde.  

Behandlet på 
mødet 

Hovedbestyrelsen fortsatte sine drøftelser ved brug af 
hattemetoden, hvor Hovedbestyrelsen fremkom med forskellige 
vinkler på, hvor samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd har:  

• Ulemper fejl og mangler (sort hat).  

• Følelsesmæssige implikationer (rød hat).  

• Fordele (gul hat). 

• Kreativt udviklingspotentiale (grøn hat).  
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Konklusion På baggrund af Hovedbestyrelsens drøftelser laver sekretariatet en 
digital opsamling af de mange input med henblik på videre 
bearbejdning på regionsbestyrelsesseminaret til efteråret og 
senere igen i Hovedbestyrelsen. 

        9.  Orientering fra formandskabet og sekretariatet 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen:  

Tager orienteringerne til efterretning.  

Behandlet på 
mødet 

CGF orienterede om ekstraordinær travlhed i forhold til OK-21-
arbejdet. 

CGH orienterede om, at der er etableret ugentlige møder mellem 
formandskabet og sekretariatschef.  

CS orienterede om, at sekretariatet har en sekretariatsdag den 22. 
juni med henblik på at skabe overblik over opgaver og ansvar i 
sekretariatet. Overblikket skal bruges i den fremadrettede 
udvikling af sekretariatets opgaver og ansvar, herunder prioritering 
af projekter m.v. 

Konklusion Ikke relevant. 

10. Orientering fra regionerne, lederne, RSD og ansvarsområderne 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen:  

Tager orienteringerne til efterretning.  

Behandlet på 
mødet 

RSD v/JV:  

RSD har den 2. juni holdt lokalvalg for UCL online. RHK og MSP, de 
eksisterende bestyrelsesmedlemmer, mødte op og blev genvalgt. 
RHK er fortsat lokalformand, og MSP er lokal næstformand. De er 
på 7. semester og er færdige til sommer, men de arbejder på at 
finde deres afløsere. 

Der blev afholdt lokalvalg online for KP den 3. juni. Ingen fra KP 
mødte op, men Kathrine hoppede ind i opkaldet med en glædelig 
nyhed om, at hun har rekrutteret et nyt bestyrelsesmedlem fra KP. 
Hun hedder Mette og går på 5. semester.  

Der er endnu ikke blevet afholdt lokalvalg på UCN, men det bliver  
den 10. juni. 

Vi glæder os til at kunne samle en fuldkommen bestyrelse og 
arbejder fortsat på at realisere dette!  

Lederne v/PA: 

Der er meget at tænke på, de steder der er udtaget til konflikt. Den 
store overenskomst fylder også meget.  

Region Hovedstaden v/SLMB: 

Overenskomsten fylder meget blandt TR. Tjenestemandsreformen 
fylder også meget. Arbejder med de studerende og 
medlemsarrangementer, som de starter med efter sommerferien. 
Der er foreløbig planlagt fire arrangementer. Har telefonmøde med 
nyt RSD-medlem fra regionen. Der er afholdt TR-netværksmøde, 
hvor der arbejdes med en opskrift til rekruttering af RSD. Der 
afholdes en sommerkonkurrence. Ligeledes har regionen gang i 
merchandise.   

Der er rekrutteringsproblemer på Bornholm.   

Region Midtjylland v/CBTH: 
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Der er meget snak om OK-21. Kompetence lønmodeller. Det fylder 
meget, at man ikke laver en fælles regional model.  

Region Nordjylland v/SKT: 

OK-21 fylder meget. Herudover er de ramt af 2% besparelser. Der 
er kun to radiografer tilbage i Thisted. Der er problemer med 
rekruttering af personale. TR i regionen har været meget tilfredse 
med afholdelsen af TRÅ. Det bør derfor retænkes til fremtidige 
årskurser. 

Region Syddanmark v/LJ: 

Der har været afholdt regionsgeneralforsamling, og Lars Jensen er 
genvalgt til formand. JJ er genvalgt til næstformand. Der bør kigges 
på stemmereglerne for næstformandsposten. De skal måske ligne 
formandsreglerne.  

Region Sjælland v/KSD: 

Har afholdt regionsbestyrelsesmøde. Det gik fint , godt samarbejde. 
Regionen afholder et vinsmagningsarrangement den 10/9. Der er 
oprettet en regionsside med vægt på synlighed. Forsøger at 
afholde medlemsarrangementer for at samle regionen. Har også 
rekrutteringsproblemer. Specielt på Holbæk Sygehus.  

TRU v/LJ: 

TRÅ har været en succes. God stemning. Der har været et behov 
for at mødes. Er i gang med at planlægge TR seminar.  

Arbejdsmiljø v/CGH: 

Sekretariatet arbejder på, at vi kan deltage i alle møder. Facebook 
er op-/tilrettet. Der arbejdes på højtryk.  

Uddannelse v/CGH: 

Der er kommet et regionsudspil – radiografuddannelsen. Vi har 
ikke været inviteret med. CGH har stillet spørgsmål til 
Uddannelses- og Forskningsministeriet. Er fortvivlet over, at vi ikke 
bliver spurgt. 

PA spurgte under behandlingen af punktet til ny ledelsesstruktur i 
Region Sjælland. KSD svarede, at det højst sandsynligt skal samles i  
Køge. 

Konklusion Ikke relevant. 

11. Idéer- og eller ønsker til punkter til kommende møder  

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen:  

Fremkommer med eventuelle idéer eller ønsker til punkter til 
kommende møder. 

Behandlet på 
mødet 

Hovedbestyrelsen fremkom med følgende input til fremtidige 
møder: 

• Valgprocedure ved valg af formand og næstformand i 
regionerne 

• Honorering af regionsrådsformand, særlig i forbindelse 
med sygdom og barsel. 

• Planlægning af møder i 2022, især todagesmøderne med 
besøg på afdelinger. 

• Punkt om vilkår m.v. for strålebeskyttelseskoordinatorer. 

Konklusion De foreslåede punkter vil blive indarbejdet i fremtidige 
dagsordener. 
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12. Det politiske pusterum 

Sagsfremstilling Punktet ”Det politiske pusterum” genindføres på mødet, og det er 
tanken, at punktet også indgår på fremtidige dagsordener til 
Hovedbestyrelsens møder, dersom der fra Hovedbestyrelsens 
medlemmer måtte være interesse herfor.  

Formandskabet har varslet, at man bl.a. ønsker en uformel 
drøftelse af Radiograf Rådets anvendelse af SoMe.  

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

Åbent og fordomsfrit drøfter de emner, der bringes frem under punktet. 

Behandlet på 
mødet 

Punktet refereres ikke. 

Konklusion Ikke relevant. 

13. Evaluering af møde – herunder udformning af mødemateriale 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen:  

Evaluerer mødet med udgangspunkt i dagsorden, de tilhørende 
bilag samt udformning af referater.  

Behandlet på 
mødet 

Hovedbestyrelsen udtrykte tilfredshed med dagsordenen og de 
udsendte sagsfremstillinger og bilag. LJ efterspurgte 
sagsfremstillinger på alle sager.  

TKL mente, at referaterne krævede et stort ressourcetræk på 
sekretariatet og foreslog, at referaterne kunne være kortere og 
mere fokuserede på konklusionerne.  

Konklusion Det fremadrettede mødemateriale søges udarbejdet på samme 
måde som til dette møde, mens der søges en anden og mindre 
ressourcetung form på referatudarbejdelse.  

14. Evt. 

Behandlet på 
mødet 

KSD efterlyste retningslinjer som nyvalgt regionsformand og 
velkomstmateriale til regionsbestyrelser.  

 


