
 

 

 

Referat af møde i Radiograf Rådets Hovedbestyrelse 

 25.08.2022 kl. 10.30 – 16.30 

Mødeleder: CGH  

Ordstyrer: CS 

Referent: JF  

 

Dagsorden 

01. Mødet åbnes           10.30 

02. Godkendelse af dagsorden         10.35 

03. Godkendelse af referat af møde den 17. maj 2022      10.40 

04. BESLUTNING: Udvikling af strategi: Radiograf Rådet 2030     10.45 

05. BESLUTNING: Program for Regionsbestyrelsesseminar 2022     11.45 

06. ORIENTERING: International Society of Radiographers and Radiological Technologists  13.30 

– 23rd World Congress, Aalborg 2024 

07. ORIENTERING: Radiograf Rådets Halvårsårsregnskab pr. 30. juni 2022   14.15 

08. Nyt fra regionerne, lederne, de studerende og ansvarsområderne (mundtligt)  14.30 

09. Nyt fra Formandskabet og orientering fra Sekretariatet (mundtligt)    15.00      
10. Idéer og/eller ønsker til punkter på kommende møder i Hovedbestyrelsen (mundtligt) 15.30 

11. DRØFTELSE: Det politiske pusterum (uden referat)      15.35 

12. Eventuelt           16.20 

13. Tak for i dag og eventuelle bemærkninger til mødets gennemførelse   16.25 

                   

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: Christian Gøttsch Hansen (CGH) 

Region Hovedstaden: Stinne Lausten Munthe-Brun (SLMB) og Kathrine Erenskjold (KE)  

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

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

Region Midtjylland: Lise Bro (LB) og Mia H. Christensen (MHC) suppl. for Christina 

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

RSD: Josephine Vadgaard (JV)  

 

Sekretariatet: 

Christian Strøm (ordstyrer), Jeanette Fischer (referent) og Claus Brix Pedersen (under punkt 6). 

 

Afbud fra: 

Charlotte Graungaard Falkvard, Christina Bagge Thisted-Høeg samt Pica Andersen  



 

Side 2 

 

1. Mødets åbning 

Møder er fysiske. Slut med hybridmøder. 

Region Midtjylland overvejer at foreslå nye starttidspunkter for HB møder. De vender tilbage med forslag. 

2. Godkendelse af dagsorden 

INDSTILLING:  Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

  Godkender den foreliggende dagsorden. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET:  Spørgsmål om status for samarbejdsaftalen med DSR. Der holdes snarest et nyt møde med 

DSR. HB orienteres, når mødet er afholdt. 

 

BESLUTNING: Den foreliggende dagsorden blev godkendt. 

3. Godkendelse af referat fra møde den 17. maj 2022 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

  Godkender det foreliggende referat. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: HB vil behandle reglerne for, hvem der tegner Radiograf Rådet med henblik på at sikre sig, at 

vi ikke er for sårbare. Desuden ønskes en diskussion af, om det er på tide at vælge en intern 

revisor samt nyt eksternt revisionsfirma. 

 

BESLUTNING: Det foreliggende referat blev godkendt. 

4. Udvikling af strategi: Radiograf Rådet 2030  

SAGSFREM- 

STILLING: Hovedbestyrelsen afholdt sit årlige seminar den 14. – 15. juni 2022. Seminaret rummede bl.a. 

en drøftelse af resultaterne af den i foråret gennemførte medlemsundersøgelse, en 

gennemgang af sekretariatets ansvarsområder og opgaver samt en drøftelse af Radiograf 

Rådets raison d’être og kerneværdier. I forlængelse af seminardrøftelserne stod det klart for 

Hovedbestyrelsen, at der er et behov for en opdatering af Radiograf Rådets 

formålsbestemmelser samt en egentlig formulering af det værdisæt, på hvilket organisationen 

hviler. Desuden var der et udtrykt behov for at præcisere Radiograf Rådets overordnede 

mission og kerneopgaver samt et ønske om at formulere en vision for organisationens fortsatte 

udvikling. På baggrund af seminaret har formandskabet i samarbejde med sekretariatet 

udarbejdet et forslag til, hvordan Radiograf Rådet kan udvikle en strategi for organisationens 

arbejde frem mod 2030 – Radiograf Rådet 2030 (Bilag 4.1). Der er i forslaget lagt vægt på, at 

medlemmer af Radiograf Rådet inviteres ind i arbejdet med strategien, og at arbejdet 

tilrettelægges således, at Radiograf Rådets kongres 2023 kan tage endelig stilling til Radiograf 

Rådet 2030 og de for Radiograf Rådets love m.v. afledte konsekvenser af strategiarbejdet. 

 

INDSTILLING:  Formandskabet indstiller, at:  
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1. Hovedbestyrelsen beslutter at igangsætte et arbejde, som skal munde ud i, at Radiograf 

Rådets kongres 2023 kan tage endelig stilling til en strategiplan for Radiograf Rådet frem mod 

2030.  

2. Hovedbestyrelsen kommenterer oplægget (Bilag 4.1) til strategiproces og eventuelt foreslår 

ændringer af den foreslåede procesplan.  

3. Hovedbestyrelsen som konsekvens af strategiarbejdet fremlægger nødvendige 

ændringsforslag i forhold til Radiograf Rådets love på Radiograf Rådets kongres 2023. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET:  HB besluttede at igangsætte strategiarbejdet. Møder i regionerne skal snarest aftales konkret 

af hensyn til det praktiske. Idé om at producere plakater/opslag om strategiarbejdet. Det skal 

være interessant for de unge. Evt. bør en konsulent/vejleder udpeges for de studerende.  

  Der skal ligge en handlingsplan. 

 

BESLUTNING:  Hovedbestyrelsens beslutning om at igangsætte et strategiarbejde vil blive implementeret 

umiddelbart. 

5. Program for Regionsbestyrelsesseminar 2022  

SAGSFREM- 

STILLING: På baggrund af konklusionen på Hovedbestyrelsens sommerseminar har formandskabet i 

samarbejde med sekretariatet udarbejdet et forslag til, hvordan Radiograf Rådet kan udvikle 

en strategi for organisationens arbejde frem mod 2030 - behandlet under dette mødes 

dagsordenspunkt 4. Med henblik på indledningsvist at engagere Radiograf Rådets aktive 

medlemmer i arbejdet med Radiograf Rådet 2030 foreslås det, at årets 

regionsbestyrelsesseminar rummer den nødvendige tid til, at regionsbestyrelserne introduceres 

til det kommende arbejde og ikke mindst får mulighed for at give input til Hovedbestyrelsen i 

forhold til, hvordan det kommende udviklingsarbejde bedst muligt tilrettelægges. Bilag 5.1 

rummer udkast til program for regionsbestyrelsesseminaret, som finder sted den 14. – 15. 

september 2022 på Sinatur Hotel Storebælt. Østerøvej 121, 5800 Nyborg. 

 

 INDSTILLING:  Formandskabet indstiller, at:  

Hovedbestyrelsen beslutter, at årets regionsbestyrelsesseminar primært skal anvendes til at 

involvere regionsbestyrelserne i det kommende arbejde med at udvikle en strategi for 

Radiograf Rådets virke frem mod 2030. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: Forslag om at justere dagsorden blev vedtaget af hensyn til den lange transporttid for 

deltagerne fra Region Nordjylland. 

  

BESLUTNING: Hovedbestyrelsens beslutning vil blive implementeret umiddelbart, så program for årets 

regionsbestyrelsesseminar straks udsendes. 

6 International Society of Radiographers and Radiological Technologists – 23rd World 

Congress, Aalborg 2024  

SAGSFREM- 

STILLING: ISSRT-verdenskongressen 2024 er det hidtil største arrangement, Radiograf Rådet har skullet 

arrangere, og kongresforberedelserne vil være ressourcekrævende for organisationen. 

Hovedbestyrelsen berørte implikationerne af kongressen på sit sommerseminar og gav bl.a. 

udtryk for, at det skal undersøges, hvor mange ressourcer der kan hentes direkte fra den 
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formelt set arrangerende organisation – ISRRT. Under punktet vil Claus Brix Pedersen, som er 

Radiograf Rådets administrative koordinator af verdenskongressen, komme til stede og 

orientere Hovedbestyrelsen om rammerne for afviklingen af verdenskongressen og vil 

herunder orientere om de retningslinjer, ISRRT har fastlagt for budgetlægning m.v. Claus Brix 

Pedersen vil desuden orientere Hovedbestyrelsen om den formelle organisering af kongressen 

og status for fremdrift i arbejdet. 

 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at:  

Hovedbestyrelsen tager orienteringen om den 23. verdenskongres til efterretning og eventuelt 

stiller opklarende spørgsmål til orienteringen.  

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET:   Claus Brix fremlagde punktet herunder det foreløbige program, budget mv. 

       

BESLUTNING: HB tog orienteringen til efterretning og ønskede at se det næste reviderede budget, som bør 

indeholde midler til frikøb af bl.a. sekretariatets arbejdstid i forbindelse med arbejdet med 

VK24. 

7. Radiograf Rådets Halvårsårsregnskab pr. 30. juni 2022 

SAGSFREM- 

STILLING: Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2022 balancer på indtægtssiden med lidt lavere 

kontingentindtægter end forventet (49 % af årets forventede indtægter) og højere øvrige 

indtægter, hvor særligt AKUT-indtægterne har været højere end forventet (58 % af årets 

forventede indtægter). På udgiftssiden har Radiograf Rådet på nuværende tidspunkt afholdt 

51 % af sine samlede forventede udgifter. Særligt kan bemærkes et merforbrug på 

posten ”Hovedbestyrelsen”, som primært skyldes, at den i foråret afviklede jubilæumsfest er 

posteret her. Samlet set kan det pr. 30. juni 2022 konstateres, at der er balance i Radiograf 

Rådets økonomi og overordnet overensstemmelse mellem indtægter og udgifter i forhold til 

det på kongressen 2020 besluttede budget for 2022. 

 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at:  

Hovedbestyrelsen tager Halvårsregnskab pr. 30. juni 2022 til efterretning, men eventuelt stiller 

oplysende spørgsmål til rapporten, som er vedhæftet som Bilag 7.1 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: Ingen spørgsmål/kommentarer. 

  

BESLUTNING: HB tog halvårsregnskabet til efterretning.    

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

SAGSFREM- 

STILLING:  

    

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

  Tager orienteringerne til efterretning.  
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BEHANDLET   

PÅ MØDET: Syddanmark v/LJ: Nogle afdelinger har personalemangel, specielt i udkanten af regionen. 

Der presses på.  

 

Midtjylland v/LB: Afholdt medlemsarrangement. Fin deltagelse. AUH har 

rekrutteringsproblemer. Der er meget frafald grundet arbejdsmiljø og vilkår. CGH vil ”kigge ind 

i arbejdsmiljøet”. 

 

Studerende v/JV: JV er blevet kontaktet af SLS’ formand. Der er etableret et møde ml. RSD og 

SLS om bl.a. optag af studerende. Der er møde i RSD den 1/9. 

 

Hovedstaden v/SLMB: Der er en lille bedring omkring rekruttering. Herlev er udfordret grundet 

en større brand, hvorfor der flyttes rundt på personalet. Regionen er i fællesskab med 6 andre 

forbund medarrangør af en Christiansborg konference om Ligeløn. Der afvikles et 

medlemsarrangement ”Radiologi og Perspektion”. TKL er på barsel frem til februar 2023. KE 

fortsætter som suppleant.     

 

Nordjylland v/SKT: Stadig rekrutteringsproblemer, specielt i Thisted og Frederikshavn. Alle 

elektive behandlinger har i sommerperioden været rykket til AAUH.  

 

Sjælland v/KSD: Rekrutteringsproblemer. Nykøbing F. sygehus er pt. kun besat med 50 %. Har 

indgået en aftale med et vikarbureau. Har været til Folkemøde på Møn. Godt arrangement. 

Afholder medlemsarrangement, City Escape i Roskilde.  

 

Lederne: 

 

TRU v/LJ: Program til efterårets seminar er udsendt. Der afholdes TR Intro i dagene den 5. og 6. 

september 2022. Der er 6 tilmeldte. 

 

  AMR v/CGH: Intet at berette.  

 

Uddannelsesansvarlig v/CGH: Vi har på nuværende tidspunkt modtaget indmeldelser fra 5 

studerende, der begynder på Absalon. 

   

   RSD ansvarlig v/CGH: Tilskud til de studerende fra Studiefonden.  

 

BESLUTNING: Hovedbestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 

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

SAGSFREM- 

STILLING:  

 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

  Tager orienteringerne til efterretning.  

 

BEHANDLET  
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PÅ MØDET: CGF: Ikke til stede. 

 

CGH: COWI er i gang med udarbejdelse af fremskrivningsrapporten. Har møde med VIA i 

august/september. 

 

CS: Sekretariatet og formandskabet er på seminar den 28. og 29. september, hvor der bl.a. 

skal drøftes om samarbejde på kryds og tværs. Kælderkøbet er nu endelig faldet på plads. 

Forsikring samt låsesystem er ligeledes på plads. Ejendommen på Frøbels Allé er udlejet for en 

2-årig periode. 

 

BESLUTNING: Hovedbestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 

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

SAGSFREM- 

STILLING:   

 

INDSTILLING:   

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: På mødet til oktober: 

  Strategiarbejdet 

  Nyt eksternt revisionsfirma 

  Intern revisor 

  Fremskrivningsrapport fra COWI 

  Nål/emblem 

BESLUTNING:  

11. Det politiske pusterum (uden referat) 

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: Punktet er uden referat. 

 

BESLUTNING:  

 

12. Eventuelt  
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SAGSFREM- 

STILLING:  

 

INDSTILLING:  

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: Idé om at koble Radiografiens Dag og det kommende strategiarbejde sammen f.eks. via en 

konkurrence. 

  PlusKort er godt modtaget, men vi skal fortsat reklamere for det. 

 

BESLUTNING:  

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

SAGSFREM- 

STILLING:  

 

INDSTILLING:  

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: Godt møde. 

 

BESLUTNING:  

 


