
 

 

 

Referat af møde i Radiograf Rådets Hovedbestyrelse 

 27.04.2022 kl. 10.30 – 16.30 

Mødeleder: CGF  

Ordstyrer: CS 

Referent: JF  

 

Dagsorden 

01. Mødet åbnes, herunder præsentation af forhandlingskonsulent Mille Giehm-Reese 

02. Godkendelse af dagsorden      

03. Godkendelse af referat af møde den 8. marts 2022    

04. DRØFTELSE: Etablering af en kandidatuddannelse – hvordan fysioterapeuterne gjorde  

05. BESLUTNING: Folkemøde 2023      

06. Nyt fra regionerne, lederne, de studerende og ansvarsområderne (mundtligt)   

07. BESLUTNING: Ansøgning om støtte til ultralydsuddannelse    

08. ORIENTERING: Topmøde om mangel på radiografer og udfordringer i radiografuddannelsen  

09. Nyt fra Formandskabet og orientering fra Sekretariatet (mundtligt)   

10. Idéer og/eller ønsker til punkter på kommende møder i Hovedbestyrelsen (mundtligt)  

11. DRØFTELSE: Det politiske pusterum (uden referat)     

12. Eventuelt       

13. Tak for i dag og eventuelle bemærkninger til mødets gennemførelse  

 

Bemærk, at punkter til BESLUTNING, DRØFTELSE eller ORIENTERING har et sagsforklæde, hvor sagens 

baggrund og indhold præsenteres sammen med en kort indstilling. Der kan være bilag til sagsforklædet. 

Øvrige punkter på dagsordenen har ikke tilhørende sagsforklæder og bilag. 

   

1. Fremmødte 

 

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

Region Hovedstaden: Torben Kirk Lehnskov (TKL) og Kathrine Erenskjold (KE) 

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

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

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

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

Lederrepræsentant: Pica Andersen (PA)  

RSD: Josephine Vadgaard (JV)  

 

Sekretariat: Christian Strøm (CS), Jeanette Fischer (JF) og Mille Giehm-Reese (MGR)  
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2. Godkendelse af dagsorden 

INDSTILLING:  Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

  Godkender den foreliggende dagsorden. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET:   

 

BESLUTNING: Den foreliggende dagsorden blev godkendt. 

3. Godkendelse af referat fra møde den 8. marts 2022 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

  Godkender det foreliggende referat. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET:  

 

BESLUTNING: Det foreliggende referat blev godkendt. 

4. Etablering af en kandidatuddannelse – hvordan fysioterapeuterne gjorde 

SAGSFREM- 

STILLING: Hovedbestyrelsen er, siden arbejdet med oprettelse af en kandidatuddannelse i radiografi 

  indledtes i 2013, løbende blevet orienteret om arbejdet via Formanden. Med tanke på det 

  efterhånden særdeles langstrakte arbejde med at oprette en kandidatuddannelse i  

  radiografi ønskes der på mødet, at Hovedbestyrelsen tager en fornyet debat om   

  bestræbelserne på at medvirke til at oprette en kandidatuddannelse. Syddansk Universitets 

  oprindelige beskrivelse af profilen af en eventuel kandidatuddannelse i radiografi var  

  følgende: 

  ”En kandidat i beskrivende radiografi har viden, færdigheder og kompetencer til på et fagligt 

  opdateret grundlag at beskrive konventionelle røntgenundersøgelser indenfor det perifere og 

  aksiale skelet med henblik på at kunne supplere og radiologers kvalifikationer primært på 

  sygehuse, men også andre steder i sundhedsvæsenet, hvor billeddiagnostisk materiale  

  anvendes. Kandidaten supplerer desuden sine kliniske færdigheder inden for beskrivelse af 

  konventionelle røntgenundersøgelser med viden, færdigheder og kompetencer inden for 

  sundhedsjura, kvalitetsudvikling og videnskabelige teorier og metoder med henblik på, at 

  kunne medvirke til evidensbasering og udvikling af den kliniske praksis samt implementering af 

  nyeste viden. Kandidatuddannelsen i radiografi er desuden adgangsgiven til en ph.d.- 

  uddannelse.” 

  [Citeret fra notat om ”Hurtig udvikling af en kandidatuddannelse i radiografi”, SDU, november 

  2013]. 

  Med det sigte at initiere debatten vil forsknings- og uddannelsespolitisk konsulent Michael 

  Poulsen fra Danske Fysioterapeuter over for Hovedbestyrelsen redegøre for, hvordan Danske 

  Fysioterapeuter medvirkede til, at der i dag er to fysioterapeutiske kandidatuddannelser – en 

  på Syddansk Universitet og en på Aalborg Universitet. 

 

INDSTILLING:  Formandskabet indstiller, at: 

  Hovedbestyrelsen på baggrund af det mundtlige oplæg fra forsknings- og   

  uddannelsespolitisk konsulent Michael Poulsen om etableringen af kandidatuddannelserne i 



 

Side 3 

  fysioterapi drøfter Radiograf Rådets tilgang til en kandidatuddannelse i radiografi henset til 

  det langstrakte arbejde med at oprette uddannelsen. 

  

BEHANDLET  

PÅ MØDET:  Gruppen er i dialog med SDU og melder tilbage til Hovedbestyrelsen, når der er nyt at  

  berette.  

   

BESLUTNING:  Der er enighed om at fortsætte arbejdet, idet Hovedbestyrelsen står bag udviklingen af en 

kandidatuddannelse. 

5. Folkemøde 2023 

SAGSFREM- 

STILLING: Radiograf Rådet har – bl.a. grundet to aflyste folkemøder på grund af COVID-19, ikke  

  deltaget på Folkemødet siden 2019. På sit møde den 8. marts 2022 fremgik det tydeligt, at 

  Hovedbestyrelsen fra 2023 ønsker, at Radiograf Rådet atter skal være til stede på Folkemødet. 

  På baggrund af drøftelserne er der blevet udarbejdet et rammeoplæg om Radiograf Rådets 

  deltagelse på Folkemødet i 2023 [Bilag 5.1]. Oplægget forholder sig til såvel form på som  

  indhold af deltagelsen samt økonomi. 

  Af bilaget fremgår de nærmere bevæggrunde for at foreslå, at Radiograf Rådets aktiviteter 

  placeres med udgangspunkt i Fagbevægelsens Hovedorganisations telt, nærmere idéer til 

  disse aktiviteter og det foreløbige budgetestimat. Hovedbestyrelsen vil på et senere tidspunkt 

  endelig skulle godkende detaljerne omkring Radiograf Rådets deltagelse i Folkemøde 2023, 

  men allerede nu indstilles en række delbeslutninger til Hovedbestyrelsen. Det videre arbejde 

  med Folkemøde 2023 vil tage udgangspunkt i disse delbeslutninger. 

  

INDSTILLING:  Formandskabet indstiller, at: 

  Hovedbestyrelsen på baggrund af det foreløbige rammeoplæg [Bilag 5.1] beslutter, at  

  Radiograf Rådets aktiviteter vil finde sted med udgangspunkt i Fagbevægelsens   

  Hovedorganisations telt, formanden søges indplaceret i relevante eksterne debatter, der 

  arbejdes efter at etablere en debat om de etiske problematikker ved screening, en debat 

  om samarbejder mellem sundhedsprofessionelle og en debat om solidaritet i fagbevægelsen. 

  Hovedbestyrelsen bakker op om, at budgettet søges begrænset mest muligt; bl.a. ved at 

  holde antallet af deltagere fra Radiograf Rådet på et minimum. Den foreløbige samlede 

  budgetramme sættes til kr. 75.000. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: Der var opbakning fra Hovedbestyrelsen om form og økonomi. Der skal snarest muligt afsøges 

  muligheder for ophold/overnatning.   

 

BESLUTNING: Hovedbestyrelsen vil på et senere tidspunkt, når der er flere detaljer omkring Radiograf Rådets 

  deltagelse, få forelagt sagen igen.          

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

SAGSFREM- 

STILLING:  

 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

  Tager orienteringerne til efterretning.  
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BEHANDLET  

PÅ MØDET: Syddanmark v/LJ: Der afholdes arrangement den 1. maj – arrangeret af FH, hvor 

statsministeren også deltager. Der er kommet en januar-pakke. Hundrede-kroners tillægget er 

forlænget. Der er valgt en FTR suppleant på OUH.  

 

  Midtjylland v/CBTH: Der har været afholdt TR netværksmøde. Der var en del nye ansigter. Der 

  er fortvivlelse omkring rekruttering. AUH har pt. 12 vakante stillinger.  

 

  Studerende v/JV: RSD ønsker at omlægge måden at rekruttere på. Der er taget kontakt til 

  uddannelseslederne. Hovedbestyrelsen vil gerne være behjælpelig i forbindelse med intro 

  møder og rekruttering. Vi forsøger også centralt fra at facilitere. De kontante fordele betyder 

  meget. Der var enighed i Hovedbestyrelsen om, at rekruttering vil få sit eget punkt i et af de 

  kommende møder. 

 

  Hovedstaden v/TKL: Der afholdes 1. maj arrangement i samarbejde med DSR. Regionen har 

  holdt en påskekonkurrence. Tåler synlighed. Kommunikationskonsulent Camilla Beer Arnsberg 

  er inviteret med til næste regionsbestyrelsesmøde. TKL har deltaget i flere politiske møder, bl.a. 

  et møde på Christiansborg, hvor der blev drøftet rekruttering til uddannelser. KE er inviteret til 

  regionens lederseminar. 

 

  Nordjylland v/SKT: Det er svært at rekruttere medarbejdere. Det er ikke set før. De  

  nyuddannede (ultimo juni 22), har allerede fået tilbudt job. Der er TR valg på AAU, afsnit nord. 

  Der er 3 kandidater. Er i gang med at arrangere medlemsarrangement til efteråret. 

 

  Lederne v/PA: Nye titler til lederne (over- og chefradiografer). Region Nordjylland er ikke  

  omfattet, da de er opdelt i afsnit. Der er et godt parløb med Lederforeningen og en god 

  kontakt til de øvrige ledere. PA medbringer sit landkort til et af de kommende HB-møder.   

 

  Sjælland v/KSD: Regionen har afholdt bestyrelsesmøde i Radiograf Rådets lokaler. Der har 

  været afholdt medlemsarrangement om retsmedicinsk. Godt arrangement med mange  

  tilmeldte. Nyt medlemsarrangement om patientklager er under udarbejdelse. Der arbejdes 

  med feriepakken. Der er sagt nej til aftalen.    

 

  TRU v/LJ: Der afholdes møde i morgen den 28. april, hvor programmet for TR Årskursus  

  finpudses. 

 

  AMR v/CGH: Mille er tilføjet til AMR og vil fremadrettet være med til at sikre, at der  

  bringes relevant stof til AMR på den lukkede Facebook gruppe. Der er kommet nye  

  barselsregler samt ret til fravær af familiemæssige forhold.   

 

  Uddannelse v/CGH: Der har været uddannelsesudvalgsmøde på KP. De vil arbejde på  

  en øget dimensionering, så de kan få de 30 pladser fyldt op, som Absalon har   

  hjemtaget.  

  Har deltaget i UUF-udvalgsmøde i FH.  

  Det første uddannelsesudvalgsmøde på Absalon har været afholdt. CGH er valgt  

  til formandsposten. 

  Har været til møde med VIA vedrørende en radiografuddannelse i Herning. 
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  Der har været møde i følgegruppen for rådgivende udvalg for risikobaserede   

  tilsyn. Drøftelse for uddannelsesforslag bt. 22, hvor man i 2023 vil gå tilsyn på   

  diagnostiske og ortopædkirurgiske afdelinger.    

 

  Forskning v/CGF: Der findes flere områder hvor Forskningsnetværket varetager relevant  

  arbejde. 

 

  Internationalt v/CGF: Det rygtes, at ECR vil flytte kongressen permanent fra marts til juli md. 

  Foreløbigt frem til år 2025.  

 

BESLUTNING: Punktet omkring rekruttering behandles igen på et af de kommende HB-møder. 

  Hovedbestyrelsen tager orienteringerne til efterretning 

7. Ansøgning om støtte til ultralydsuddannelse 

SAGSFREM- 

STILLING: Der kan konstateres en stigende efterspørgsel efter radiografer, der har kompetencer til  

  selvstændigt at udføre medicinsk ultralyd. I et samarbejde mellem University College Lillebælt 

  og Radiograf Rådet gennemførtes i det sene forår 2021 en undersøgelse af behovet for en 

  målrettet ultralydsuddannelse. På baggrund af undersøgelsens resultater er der på University 

  College Lillebælt sat et udviklingsarbejde i gang, der skal bane vejen for etablering af en 

  uddannelse i ultralyd. Radiograf Rådet ansøges om medfinansiering af, at udviklingsarbejdet 

  kan fortsætte, jævnført ansøgningen. 

 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

  Hovedbestyrelsen, med tanke på behovet for en formel uddannelse i ultralyd og det  

  samarbejde, Radiograf Rådet hele vejen igennem udviklingsarbejdet har indgået i, og som 

  understreger det stærke samarbejde inden for radiografprofessionen, bevilger det ansøgte 

  beløb på kr. 20.000 og dermed medfinansierer det fortsatte udviklingsarbejde i forbindelse 

  med en uddannelse til beskrivende ultralydsradiograf. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: Hovedbestyrelsen var ikke entydigt bag indstillingen da holdningen fra flere 

hovedbestyrelsesmedlemmer var, at det principielt er arbejdsgivernes ansvar, at der 

uddannes de rigtige mennesker. Det var primært leder-siden, der var imod.  

  

BESLUTNING: Hovedbestyrelsen bevilger det ansøgte beløb, som vil blive meddelt ansøgerne umiddelbart. 

  University College Lillebælt inviteres ind til præsentation af resultatet.   

8. Topmøde om mangel på radiografer og udfordringer i radiografuddannelsen   

SAGSFREM- 

STILLING: Radiograf Rådet har interesse i, at der uddannes flere radiografer i Danmark, da manglen på 

  radiografer i dag i høj grad af søges løst ved, at andre faggrupper anvendes på, hvad der 

  tidligere var områder, hvor arbejdet blev udført af radiografer. Manglen på anvendelige  

  praktikpladser har imidlertid spændt ben for, at optagelsen af radiografstuderende har  

  kunnet øges i samme takt, som manglen har kunnet konstateres. 

  Med henblik på at finde en løsning på problemerne har Radiograf Rådets formand Charlotte 

  Graungaard Falkvard drøftet udfordringerne med uddannelsesfolk på University College  

  Lillebælt og med dem blevet enige om, at der skal etableres et stormøde – topmøde – om 

  problematikken. Under overskriften ”Radiografmangel: Topmøde om udfordringer og  
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  løsninger for radiografprofessionen i Danmark” har University College Lillebælt beredvilligt 

  stillet lokaler til rådighed for et møde den 20. september 2022, og der arbejdes netop nu på at 

  formulere den endelige problemstilling, som indtil videre er skitseret således: 

  ”Sundhedsvæsenet mangler radiografer, og uddannelse af flere radiografer for at øge  

  bestanden er derfor mere aktuelt end nogensinde. Flere uddannelsespladser øger behovet 

  for flere praktikpladser, men praktikforløbene trækker på ressourcer i klinikken og presser  

  dermed produktionen af radiografiske undersøgelser og behandlinger. Alle tænker tanker, 

  men ved vi, hvad hinanden tænker, og ligger løsningerne i at bringe al viden, alle ideer og 

  alle forslag sammen? Det tror vi. Radiograf Rådet inviterer derfor alle interessenter til topmøde 

  om manglen på radiografer i det danske sundhedsvæsen – vi kan og skal som samlet  

  profession kunne anvise vejen”. 

  Datosammenfaldet med Hovedbestyrelsens møde sikrer, alt andet lige, at alle   

  Hovedbestyrelsens medlemmer kan deltage i topmødet. 

  

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at: 

  Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og eventuelt fremkommer med  

  kommentarer til problematikken og initiativet om et topmøde. 

 

BEHANDLET   

PÅ MØDET: Der er opbakning til afvikling af topmøde den 20. september 2022. Det planlagte 

hovedbestyrelsesmøde aflyses denne dag således, at bestyrelsen også deltager. Det skal 

være muligt for alle radiografer at deltage i mødet. Yderst relevant for de studerende. Der 

skal handles i forhold til radiografmanglen. 

     

BESLUTNING:  Der følges op på punktet. 

9. Nyt fra Formandskabet og orientering fra Sekretariatet 

SAGSFREM- 

STILLING:  

 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

  Tager orienteringerne til efterretning.  

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: CGF: Formanden ønskede at bruge mest mulig tid på det politiske pusterum, hvorfor hun  

  undlod at orientere om andre forhold. 

 

  CGH: Har været til politisk cafe på Konventum. Der deltog 3 nye TR. Har arbejdet med  

  en personsag i Viborg.     

 

  CS: Købet af kælderlokalet er stort set på plads. Hovedbestyrelsen gav tilsagn til indkøb af 

  reoler mv. til kælderen samt modernisering af køkkenet i sekretariatet. Anslået samlet beløb 

  100.000 kr.  

  Herudover har ejerforeningen på HCØ, anmodet alle ejere om en ekstraordinær indbetaling 

  til reparation af karnap, fjernelse af 2 skorstene samt forskønnelse af baggård. Anslået beløb 2 

  x 100.000 kr.  

  Medlemsundersøgelsen er i gang. Der er i skrivende stund modtaget 435 svar. 

  VK24: Det første møde i organisationskomiteen afholdes i aften. 
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  PlusKortet er på vej. Der har været en mindre forsinkelse grundet udvikling af en ny app. 

  Der følges op på hjemmesiden overfor gruppen. 

 

BESLUTNING:  Hovedbestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 

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

SAGSFREM- 

STILLING:  

 

INDSTILLING:   

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET:  

 

BESLUTNING:  

 

  

11. Det politiske pusterum 

SAGSFREM- 

STILLING: 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 

  blive taget op under punktet på dette møde, hvorfor ordet er helt frit under behandlingen af 

  punktet. 

 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at: 

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

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: CGF og CS har været til møde med DSR vedr. den politiske samarbejdsaftale. Grete  

  Christensen samt 2 øvrige deltog i mødet. Der var en god stemning. De forandringer vi ønsker, 

  blev gennemgået. Efterfølgende blev CGF inviteret til DSR’s kongres. Kongressen afvikles i 

  Aarhus i dagene den 17. – 20. maj 2022. CGF har fået taletid på førstedagen.  

  Vi har fundet en fejl i overenskomsten vedr. procentsatsen for ledernes pension pr. 1. april 

  2022. Fejlen er meldt til Danske Regioner, som må formodes at håndtere det nødvendige. 

  Stillingsstruktur. Radiograferne har ikke været nævnt i papiret, idét vi stemte ja til OK og  

  stillingsstrukturresultatet er kommet til i 2. omgang i Forligsinstitutionen. Vi er nævnt nu fordi DSR 

  har kæmpet for det. Formanden drøftede det principielle problem, der er i dette (at det ikke 

  længere er mejslet i sten, at når der står sygeplejerske, så står der også radiograf). Vi skal 

  finde en løsning på denne udvikling, hvorfor HB drøftede emnet indgående og vi går efter en 

  elegant løsning hvis muligt, nemlig et forståelsespapir – alternativt skal alle aftaler på alle  

  niveauer gennemgås og genforhandles. 

 

 

BESLUTNING: 
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12. Eventuelt 

 

SAGSFREM- 

STILLING:  

 

INDSTILLING:  

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET:  

 

BESLUTNING:  

 

 

 

13. Tak for i dag og eventuelle bemærkninger til mødets gennemførelse 

 

SAGSFREM- 

STILLING:  

 

INDSTILLING:  

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET:  

 

BESLUTNING:  

 


