
 

 

 

Referat af møde i Radiograf Rådets Hovedbestyrelse 

 26.10.2022 kl. 09.00 – 15.00 

Mødeleder: CGF  

Ordstyrer: CS 

Referent: JF  

Dagsorden 

01. Mødet åbnes           09.00 

02. Godkendelse af dagsorden         09.05 

03. Godkendelse af referat af møde den 25. august 2022     09.10 

04. BESLUTNING: Ansøgning fra Uddannelsesfondens bestyrelse     09.15 

05. BESLUTNING: Radiograf Rådets kommunikationsressourcer     09.30 

06. BESLUTNING: Radiograf Rådets eksterne revision      10.00 

07. DRØFTELSE: Evaluering af uddannelsestopmøde afholdt den 20. september 2022  10.30 

08. DRØFTELSE: Den økonomiske krises mulige indvirkninger på medlemsudviklingen  11.00 

09. DRØFTELSE: Radiograf Rådet 2030 – Radiograf Rådets værdier og formål   11.30 

10. DRØFTELSE: Samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd [Eventuelt bilag EFTERSENDES]  12.00 

11. DRØFTELSE: Analyse og fremskrivning af behovet for radiografer     13.00 

12. ORIENTERING: Radiografiens dag 2022       14.00 

13. Nyt fra Formandskabet og orientering fra Sekretariatet (mundtligt)    14.15 

14. Idéer og/eller ønsker til punkter på kommende møder i Hovedbestyrelsen (mundtligt) 14.30 

15. Det politiske pusterum (uden referat)        14.35 

16. Eventuelt           14.50 

17. Tak for i dag og eventuelle bemærkninger til mødets gennemførelse   14.55 

                   

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. 

   

Fremmødte 

Formandskab: Charlotte Graungaard Falkvard (CGF) og 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 Ditte Lykke Nielsen (DLN) suppl. for Christina 

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

RSD: Josephine Vadgaard (JV)  

Lederne: Pica Andersen (PA) 

Sekretariatet: Christian Strøm (ordstyrer) og Jeanette Fischer (referent)  

 

Afbud fra: Christina Bagge Thisted-Høeg   



 

Side 2 

1. Mødets åbning 

For at sikre den bedst mulige behandling af punkterne og for at kunne inddrage nye debatelementer, 

herunder FV22 og OK24, i behandlingen forelå der en revideret dagsorden, som blev uddelt: 

 

REVIDERET DAGSORDEN:                                                                                                                                                

01. Mødet åbnes            09.00        

02. Godkendelse af dagsorden         09.05        

03. Godkendelse af referat af møde den 25. august 2022      09.10        

04. BESLUTNING: Ansøgning fra Uddannelsesfondens bestyrelse     09.15        

05. BESLUTNING: Radiograf Rådets eksterne revision [06]                                                                                          

06. DRØFTELSE: Evaluering af uddannelsestopmøde afholdt den 20. september 2022 [07]                                

07. DRØFTELSE: Radiograf Rådet 2030 – Radiograf Rådets værdier og formål [09]                                                

08. ORIENTERING: Radiografiens dag 2022 [12]                                                               

       

SAMLET BEHANDLING, i hvilken aspekter af FV22 og OK24 inddrages:                                                                                        

09. BESLUTNING: Radiograf Rådets kommunikationsressourcer [05]                                                                         

10. DRØFTELSE: Den økonomiske krises mulige indvirkninger på medlemsudviklingen [08]                                   

11. DRØFTELSE: Samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd [Eventuelt bilag EFTERSENDES] [11]                               

12. Det politiske pusterum (uden referat) [15] 

 

FROKOST            12.30                                            

                                                                                                                                                                                          

13. DRØFTELSE: Analyse og fremskrivning af behovet for radiografer [11]    13.00 

 

FORTSAT SAMLET BEHANDLING AF PUNKTERNE 09, 10, 11 og 12     14.00 

 

14. Nyt fra Formandskabet og orientering fra sekretariatet (mundtligt) [13]                                                           

15. Idéer og/eller ønsker til punkter på kommende møder i Hovedbestyrelsen (mundtligt) [14]                         

16. Eventuelt                                                                                                                                                                    

17. Tak for i dag og eventuelle bemærkninger til mødets gennemførelse    14.55  

    

2. Godkendelse af dagsorden 

INDSTILLING:  Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

  Godkender den foreliggende dagsorden. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET:   

 

BESLUTNING: Den foreliggende revideret dagsorden blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af referat fra møde den 25. august 2022 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

  Godkender det foreliggende referat. 

 



 

Side 3 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: Region Midtjyllands ønske om ændring af mødetidspunkt for hovedbestyrelsesmøder er stadig 

uafklaret. Regionen undersøger nærmere, hvorfor punktet tages på dagsorden til december 

og herefter besluttes. 

 Mødekalenderen for 2023 er planlagt ud fra div. tidsfrister m.m. i forhold til Radiograf Rådets 

kongres. Der kigges på de 2 møder, der skal holdes ude af huset. Kalenderen godkendt. 

 

BESLUTNING: Det foreliggende referat blev godkendt. 

4. Ansøgning fra Uddannelsesfondens bestyrelse 

SAGSFREM- 

STILLING: Søgningen til Radiograf Rådets uddannelsesfond har været vigende de senere år, og Fonden 

har derfor haft svært ved at anvende sine midler. Med baggrund i det har 

Uddannelsesfondens bestyrelse drøftet, hvorledes midlerne bredere betragtet kan anvendes 

til kompetenceudviklingsformål og vil på baggrund af sine drøftelser indstille, at Fondens 

overskydende midler fra 2022 og 2023 også kan anvendes til at yde tilskud til medlemmers 

deltagelse i ISRRT-verdenskongressen 2024, som fondsbestyrelsen gerne vil intensivere 

interessen for. Fondsbestyrelsen vurderer, at Fonden samlet set vil kunne yde tilskud i 

størrelsesordenen kr. 50.000 frem til kongressens afholdelse. Da Uddannelsesfonden – alt andet 

lige – ikke forventes at blive anvendt til de oprindelige formål hverken i 2022 eller i 2023, 

forventes den reelle ekstraudgift til anvendelse til verdenskongressen 2024 at være 10.000 kr.   

 

INDSTILLING:  Fondsbestyrelsen for Uddannelsesfonden indstiller, at: 

1. Hovedbestyrelsen beslutter, at Uddannelsesfondens ubrugte midler for årene 2022 og 2023 

samt halvdelen af midlerne for 2024 kan udloddes til medlemmer, der ansøger om tilskud til 

deltagelse i ISRRT-verdenskongressen 2024 i alt forventeligt op mod kr. 40.000.                        

2. Hovedbestyrelsen beslutter, at Uddannelsesfonden, uanset hvor mange midler der 

overføres fra 2022 og 2023, kan anvende op til kr. 50.000 til at yde tilskud til medlemmers 

deltagelse i verdenskongres 2024, hvilket vil andrage en ekstrabevilling på kr. 10.000. 

Udlodningen af tilskud til verdenskongressen vil blive påbegyndt i 2023 og fortsætte frem til 

tilmeldingsfristen i 2024. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET:  Hovedbestyrelsen drøftede punktet og blev enige om, at midlerne for så vidt kan bruges til 

VK24 evt. til danske foredragsholdere eller ildsjæle. Fonden er dog meget obs på, om 

midlerne går til afdelingen eller personen selv. Der arbejdes til dels med andre/nye idéer.   

 

BESLUTNING:  På baggrund af behandlingen blev ansøgningen ikke imødekommet, da det er svært at 

differentiere mellem afdeling og person. Hovedbestyrelsen ønsker en drøftelse med 

bestyrelsen i Uddannelsesfonden og vil blive opfordret til at deltage i et 

hovedbestyrelsesmøde i 2023. 

5. Radiograf Rådets eksterne revision 

SAGSFREM- 

STILLING: Revision af Radiograf Rådets regnskaber er over tid blevet mere kompliceret, da Radiograf 

Rådets aktivitetsområde har udvidet sig til i dag bl.a. også at omfatte kursusaktiviteter, flere 

ejendomme, internationalt engagement etc. Samtidig har regler og retningslinjer for udførelse 

af revisionsopgaven udviklet sig. 
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Radiograf Rådets nuværende revisionsfirma Nær-revision er et almindelig revisionshus 

beliggende i Nordsjælland med ca. 17 ansatte. Nær-revision udfører typisk revisionsopgaver 

for nærliggende lokale virksomheder og har ikke i udgangspunktet særlige kompetencer i 

forhold til at revidere fagforeningsregnskaber. 

Deloitte er et internationalt velrenommeret konsulenthus med bl.a. stærke kernekompetencer 

på revisionsområdet. Det tilbud, Radiograf Rådet har modtaget, rummer et kvalificeret ”hold” 

af revisorer med særlige kompetencer i forhold til fagforeningsområdet med en lang række 

revisionserfaringer fra andre fagforeninger. Hertil kommer, at Deloitte tilbyder en lang række 

tekniske løsninger, som ikke findes hos Radiograf Rådets nuværende revisor; bl.a. et 

rapporteringsværktøj som vil gøre arbejdet nemmere for Radiograf Rådet og Radiograf 

Rådets samarbejdspartnere på økonomiområdet i Dansk Sygeplejeråd. 

Radiograf Rådets nøglesamarbejdspartner i Dansk Sygeplejeråd er blevet hørt i forhold til et 

eventuelt revisorskifte og har ingen bemærkninger til et eventuelt skifte. Det skal bemærkes, 

at Dansk Sygeplejeråd selv anvender Deloitte til revision af deres regnskaber. 

Radiograf Rådet betalte et honorar på kr. 198.375 (inkl. moms) til Nær-revision for 

regnskabsåret 2021. Deloittes tilbud for regnskabsåret 2022 lyder på kr. 168.750 (inkl. moms). 

Radiograf Rådets formand Charlotte Graungaard Falkvard har positive erfaringer med 

Deloitte og deres persongalleri i forbindelse med næstformandsarbejdet i DSA. 

 

 INDSTILLING:  Formandskabet indstiller, at: 

Hovedbestyrelsen beslutter at skifte revisionsselskab fra det nuværende firma Nær-revision til 

Deloitte, som herefter fremover vil være Radiograf Rådets eksterne revisor og sparringspartner 

på revisionsområdet.  

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: Hovedbestyrelsen besluttede at følge Formandskabet indstilling. 

  

BESLUTNING: Hovedbestyrelsens beslutning vil hurtigst muligt blive implementeret med skyldig hensyntagen 

til det arbejde, der ligger i overgangsfasen, hvor der skal sikres en glidende overgang. 

6 Evaluering af Uddannelsestopmøde afholdt den 20. september 2022 

SAGSFREM- 

STILLING: Det netop afviklede uddannelsestopmøde er det første af sin art, hvor Radiograf Rådet som 

vært inviterer interessenter i en given problemstilling ind til dialog med henblik på at finde 

fælles løsninger. Efter mødet blev deltagerne bedt om at vurdere arrangementet, og de 

indkomne evalueringer er, sammen med et referat af mødet, vedlagt dette punkt. 

 

INDSTILLING:  Formandskabet indstiller, at: 

Hovedbestyrelsen drøfter det netop afviklede uddannelsestopmøde med fokus på, hvad 

Radiograf Rådet fremadrettet kan bruge mødets drøftelser til, og hvilke tiltag der eventuelt 

kan tænkes i kølvandet på mødet.  

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET:  Der var enighed om, at topmødet forløb godt og peger hen mod endnu et topmøde. 

Uddannelsestopmøde 2 skal være mere debat- og resultatorienteret og vare en time 

længere. Mødet skal faciliteres bredere. Der bør inviteres databaseret personer ind, der kan 

fremlægge nogle tal.  

       

BESLUTNING: Punktet tages op igen til orientering når det videre forløb er tilrettelagt. 
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7. Radiograf Rådet 2030 – Radiograf Rådets værdier og formål 

 

 

SAGSFREM- 

STILLING: Fundamentet for Radiograf Rådets fremadrettede virke skal forelægges for Kongressen til 

endelig beslutning, hvorefter delstrategier på f.eks. kommunikationsområdet og egentlige 

handlingsplaner kan udarbejdes. 

Hovedbestyrelsen arbejder efter nedenstående ”behovspyramide” i forhold til ultimativt at 

kunne formulere en overordnet strategi med tilhørende delstrategier og handlingsplaner. 

 

 

Arbejdet foregår så at sige ”nedefra og op”, hvilket betyder, at Hovedbestyrelsen på 

nærværende møde skal drøfte, hvorledes arbejdet med det ultimativt grundlæggende; 

Radiograf Rådets værdier og formål skal foregå. På regionsbestyrelsesseminaret den 14.-15. 

september 2022 tog regionsbestyrelserne hul på drøftelserne af Radiograf Rådets værdier og 

formål, og næstformand Christian Gøttsch Hansen har lavet en opsamling, som vedlægges 

som bilag 9.2. 

Det er tanken, at regionsbestyrelserne forud for Hovedbestyrelsens møde fortsætter 

drøftelserne af Radiograf Rådets værdier og formål bl.a. med inspiration fra de vedlagte 

bilag, så Hovedbestyrelsen på nærværende møde i princippet kan nå til enighed om 

indholdet i den nederste grundlæggende del af ”behovspyramiden”. Hovedbestyrelsen vil 

herefter skulle arbejde med de øvrige dele frem mod, at Kongressen den 28. oktober 2023 

beslutter det samlede grundlag for formuleringen af en strategi med delstrategier for 

Radiograf Rådets virke frem mod 2030. 

På Hovedbestyrelsens møde den 1. december 2022 vil Hovedbestyrelsen få forelagt en 

revideret tidsplan for arbejdet, idet der sigtes mod, at det forberedende arbejde fra med 

Kongressen kan være afsluttet inden sommeren 2023. 

 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at: 

Hovedbestyrelsen drøfter Radiograf Rådets værdigrundlag og formål på baggrund af 

forudgående drøftelser i regionsbestyrelserne, RSD og hos lederne og dermed på et 

kvalificeret grundlag giver input til det videre arbejde med at definere Radiograf Rådets 

værdigrundlag og formål.  

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: Det skal konkretiseres hvordan ordene bruges. Argumenter for og imod skrives i HB dagsorden. 

Deles op i vision, mission, værdier og formål. God opsummering.  
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BESLUTNING: Hovedbestyrelsen vil på sit næste møde diskutere Radiograf Rådets mission.   

8. Radiografiens dag 2022 

SAGSFREM- 

STILLING: Kåringen af ”Årets faglige forbillede” nød sidste år stor opmærksomhed blandt radiografer, 

og på linje med sidste år vil der køre en kampagne på Radiograf Rådets sociale medier forud 

for den endelige kåring den 8. november 2022, hvor formand Charlotte Graungaard Falkvard 

(uanmeldt) vil møde frem på vinderens arbejdsplads med blomster og en check på kr. 5.000 

til brug for valgfri faglig udvikling. Med konceptet ”Årets faglige forbillede” har Radiograf 

Rådet sikret sig opmærksomhed om Radiografiens dag. Planen er at anvende konceptet 

fremadrettet, idet supplerende aktiviteter på dagen fra bl.a. RSD blot er med til at øge 

opmærksomheden. 

Orientering og kampagnemateriale er udsendt til alle tillidsrepræsentanter og suppleanter 

den 5. oktober 2022. 

    

INDSTILLING:  Formandskabet indstiller, at: 

Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og i øvrigt bakker aktivt op om 

kampagnen ”Årets faglige forbillede”.  

 

BEHANDLET   

PÅ MØDET: Fin tradition med ”Årets faglige forbillede” og bolcher. 

 

BESLUTNING:  

9. Radiograf Rådets kommunikationsressourcer 

SAGSFREM- 

STILLING: Radiograf Rådets sekretariat rummer i dag én stilling som kommunikationskonsulent. 

Kommunikationskonsulenten varetager i dag bl.a. følgende opgaver: 

• Ansvarlig for produktion af medlemsbladet Radiografen – udarbejdelse af redaktionel 

plan, artikelskrivning og redigering samt ansvar for aftaler med trykkeri og annoncører m.v.  

• Redaktør af Radiograf Rådets hjemmeside, herunder indholdsproduktion 

• Ansvarlig for udviklingen af Radiograf Rådets SoMe-aktiviteter, herunder planlægning og 

produktion af indhold i tekst og billeder/video 

• Produktion af artikler og debatindlæg til skrevne medier 

• Politiske kommunikationsdrøftelser og udarbejdelse af råmateriale 

• Initiativtager til og producent af kampagner og reklamer 

• Medvirken ved rekruttering af nye medlemmer 

• Kommunikationsarbejde i forbindelse med ISRRT-verdenskongressen i 2024 

Med lanceringen af Radiograf Rådets nye hjemmeside er der opstået en række nye 

muligheder for at præsentere meget efterspurgt indhold for sidens brugere. Samtidig vil 

behovet for en massiv kommunikationsindsats internt og eksternt i forbindelse med 

overenskomstforhandlingerne 2024 allerede fra 2023 trække store veksler på 

kommunikationskonsulenten. I forlængelse heraf ønsker Formandskabet at opjustere 

Radiograf Rådets kommunikationsressourcer, frem til at overenskomstforhandlingerne i 2024 er 

veloverståede, idet alternativet er, at flere af Radiograf Rådets kommunikationsopgaver ellers 

ikke vil kunne løses på et tilfredsstillende niveau. 

Med henblik på at sikre, at kommunikationsområdet styrkes bedst muligt frem til afslutningen 

på overenskomstforhandlingerne, indstilles ansættelse af en (ekstra) kommunikationskonsulent 

for en periode på 1,5 år, samt at der yderligere afsættes kr. 50.000 allerede i dette budgetår 

til øjeblikkelig styrkelse af indholdsproduktionen i forhold til radiograf.dk. 
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Den samlede udgift afhænger af, i hvor høj grad opgaverne i forhold til verdenskongressen 

kan delfinansieres af ISRRT, men en vis del af udgiften til ansættelse af en 

kommunikationskonsulent i 1,5 år, svarende til kr. 850.000, forventes at kunne tilskrives 

regnskabet for afviklingen af verdenskongressen.   

 

 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at:  

                                                                                                                                                                                                

1. Hovedbestyrelsen beslutter, at der hurtigst muligt ansættes en kommunikationskonsulent for 

en periode på 1,5 år med en forventet samlet udgift på ca. kr. 850.000, hvoraf en del af 

udgiften tilstræbes delfinansieret af ISRRT med henvisning til bl.a. arbejdet med hjemmesiden 

for verdenskongressen 2024.                                                                                                                  

                          2. Hovedbestyrelsen beslutter, at der umiddelbart afsættes kr. 50.000 til en særlig indsats for at 

generere indhold på Radiograf Rådets nye hjemmeside.    

                          3. Hovedbestyrelsen beslutter at evaluere merværdien af den foretagne investering på et 

passende tidspunkt. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: Hovedbestyrelsen drøftede for og imod. Vores kommunikationsområde er blevet betydeligt 

bedre, men skal øges frem mod OK24 og VK24. Vi skal brande os selv frem mod OK24. 

 

BESLUTNING: Hovedbestyrelsen fulgte Formandskabets indstilling. Der ansættes en 

kommunikationskonsulent pr. 1. januar 2023 på en midlertidig kontrakt med specifikke 

arbejdsopgaver. 

10. Den økonomiske krises mulige indvirkninger på medlemsudviklingen 

SAGSFREM- 

STILLING: Radiograf Rådets medlemsudvikling har i mange år været positiv med en nettotilgang af 

aktive medlemmer. Den herskende økonomiske krise kan medføre, at nogle medlemmer af 

økonomiske årsager udmelder sig af Radiograf Rådet. 

Sekretariatet vil forud for Hovedbestyrelsens drøftelse undersøge udmeldelsesmønstret blandt 

de aktive medlemmer i perioden fra 1. juli 2022 og frem til Hovedbestyrelsens møde den 26. 

oktober 2022. Undersøgelsens resultater vil blive præsenteret mundtligt. 

  

INDSTILLING: Hovedbestyrelsesmedlem Stinne Lausten Munthe-Brun indstiller, at: 

Hovedbestyrelsen drøfter de mulige indvirkninger på medlemsudviklingen, den økonomiske 

krise måtte have og eventuelt forholder sig til potentielle initiativer for at modvirke en negativ 

udvikling.  

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: CGF fremlagde ind- og udmeldelsestallene fra den 1. juli frem til den 25. oktober 2022. Det er 

ganske få medlemmer, der er udmeldt grundet den økonomiske krise.  

 

BESLUTNING: Er der interesse for at beholde sit medlemskab, vil der være mulighed for en løsning. Løsning vil 

blive vurderet individuelt. 

11. Samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd 
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SAGSFREM- 

STILLING: På baggrund af Hovedbestyrelsens grundige arbejde præsenterede formand Charlotte 

Graungaard Falkvard på et møde den 28. marts 2022 med Dansk Sygeplejeråds formand 

Grete Christiansen Radiograf Rådets oplæg til ny samarbejdsaftale. På baggrund af det 

møde aftaltes efterfølgende, at formand Charlotte Graungaard Falkvard skulle inviteres til at 

holde tale om samarbejdet mellem Radiograf Rådet og Dansk Sygeplejeråd på Dansk 
Sygeplejeråds ordinære kongres. Formand Charlotte Graungaard Falkvard holdt med 

efterfølgende stor applaus tale om samarbejdet mellem Radiograf Rådet og Dansk 

Sygeplejeråd på sygeplejerskernes kongres den 17. maj 2022. 

Efter kongressen aftaltes det, at der skulle afholdes et nyt møde mellem formændene for de 

to organisationer, og den 19. september 2022 afholdtes atter et møde mellem formand 

Charlotte Graungaard Falkvard og Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen. På 

mødet gav Grete Christensen udtryk for, at formand Charlotte Graungaard Falkvards tale på 

kongressen havde været fremmende for det allerede gode samarbejdsklima, men at Dansk 

Sygeplejeråds hovedbestyrelse alligevel ikke ønskede at imødekomme de ændringer i 

samarbejdsaftalen, Radiograf Rådet slog til lyd for. Særligt var der ikke opbakning til 

Radiograf Rådets ønske om, at en række ”kan-bestemmelser” i den nugældende 

samarbejdsaftale ændres til ”skal-bestemmelser”, selvom Dansk Sygeplejeråds 

hovedbestyrelse var enige i det principielle i, at der skal være et godt samarbejde mellem 

Radiograf Rådet og Dansk Sygeplejeråd på alle niveauer. Hovedbestyrelsen blev kort 

mundtligt orienteret om udfaldet af mødet med Dansk Sygeplejeråd den 20. september 2022 

i forbindelse med afviklingen af Radiograf Rådets uddannelsestopmøde. 

Siden formandsmødet mellem Charlotte Graungaard Falkvard og Grete Christensen har der 

været sekretariatsmæssig kontakt mellem parterne, og det blev aftalt, at Dansk Sygeplejeråd 

på baggrund af drøftelserne i Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse skal formulere et nyt 

oplæg til samarbejdsaftale mellem parterne. Dansk Sygeplejeråd er gjort opmærksom på de 

frister, der gælder for bl.a. udsendelse af materiale til Radiograf Rådets 

hovedbestyrelsesmøder, men ville ikke på forhånd binde sig til at levere et nyt oplæg til 

samarbejdsaftale inden nærværende dagsordens udsendelse. 

Radiograf Rådet har i skrivende stund ikke modtaget et nyt oplæg til samarbejdsaftale, men 

vil eftersende et sådant oplæg fra Dansk Sygeplejeråd til behandling på dette møde. 

 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at: 

Hovedbestyrelsen, i fald der måtte være modtaget et oplæg fra Dansk Sygeplejeråd til ny 

samarbejdsaftale mellem Radiograf Rådet og Dansk Sygeplejeråd, kommenterer oplægget 

særligt med tanke på det oplæg til ny samarbejdsaftale, Radiograf Rådets hovedbestyrelse 

besluttede på sit møde den 2. februar 2022. 

Formandskabet indstiller, hvis oplæg fra Dansk Sygeplejeråd til ny samarbejdsaftale mellem 

Radiograf Rådet og Dansk Sygeplejeråd ikke som forventet er modtaget, at: 

Hovedbestyrelsen drøfter det aktuelle samarbejde mellem Radiograf Rådet og Dansk 

Sygeplejeråd særligt med henblik på at vurdere nødvendigheden af de såkaldte ”skal-

bestemmelser”. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: Samarbejdsaftalen ”hænger” stadig og taler formentlig ind i FV22. 

 

BESLUTNING: DSR rykkes for et udkast til ny samarbejdsaftale med henblik på behandling på december-

mødet. 

12. Det politiske pusterum (uden referat) 

SAGSFREM- 

STILLING:  
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INDSTILLING:  

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET:  

 

BESLUTNING:  

13. Analyse og fremskrivning af behovet for radiografer 

SAGSFREM- 

STILLING: Rapporten ”Analyse og fremskrivning af behovet for radiografer” rummer en analyse af 

radiografområdet fra 2011-2032. Analysen er udarbejdet af COWI, hvor Nikolaj Kirkskov har 

været tovholder på projektet. Nikolaj Kirkskov vil på mødet fremlægge rapportens 

konklusioner, og Hovedbestyrelsen vil have mulighed for at stille spørgsmål til indholdet i 

rapporten. 

Rapporten indeholder tre forskellige mulige scenarier for fremtiden. Ét scenarium, hvor 

udviklingen de kommende år determineres af den forventede udvikling i den generelle 

efterspørgsel efter arbejdskraft inden for de brancher, hvor radiograferne er ansat i dag (det 

vægtede branchescenarium). Et andet scenarium, hvor den historiske udvikling i perioden 

2011-2021 fortsætter. Og endelig et tredje scenarium hvor alle radiografer arbejder på fuldtid, 

men i øvrigt følger det vægtede branchescenarium. 

Fremskrivningerne er i rapporten fremstillet samlet for hele landet og pr. region. Udover 

fremskrivningen af behovet for radiografer i form af de tre forskellige scenarier rummer 

rapporten et temakapitel skrevet på baggrund af en undersøgelse af ubesatte 

radiografstillinger. 

 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at: 

1. Hovedbestyrelsen drøfter rapporten ”Analyse og fremskrivning af behovet for radiografer” 

og stiller opklarende spørgsmål til COWI. 

2. Hovedbestyrelsen drøfter, hvilket fremtidsscenarium Radiograf Rådet eventuelt skal 

lægge til grund for sit fremtidige arbejde.  

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: Hovedbestyrelsen drøftede rapportens indhold og blev enige om, at kontakte COWI, hvorvidt 

vi kan nøjes med det historiske scenarie.  

 

BESLUTNING: Hovedbestyrelsen ønsker at undersøge muligheden for udarbejdelse af en ny rapport, hvor 

kun det historiske scenarie fremgår. 

14. Nyt fra Formandskabet og orientering fra Sekretariatet 

SAGSFREM- 

STILLING:  

 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

  Tager orienteringerne til efterretning.  
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BEHANDLET  

PÅ MØDET: CGF:  

På baggrund af en medlemshenvendelse, har vi kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed, 

hvorvidt S-radiografer må bruge titlen Stråleterapeut. Titlen er ikke beskyttet, så S-radiografer 

må gerne betegne sig som stråleterapeuter. 

 

 Vi har en sag vedr. en vikaransat, som kort efter sin ansættelse blev syg. Sagen ligger hos DSR 

med henblik på en forhandling af vilkårene, da vikarbureauet ikke mener at skulle betale løn 

under sygdom. 

 

 FH afholder kongres den 31/10-01/11-2022. FH skærer ned med én næstformand. Til gengæld 

opgraderes hovedbestyrelsen således at organisationer med mindre end 4000 medlemmer, 

kan vælges ind i hovedbestyrelsen. CGH opstiller på vegne af Radiograf Rådet. 

 

 Vi har sendt 3 spørgsmål til alle de sundhedspolitiske ordførere. 

 

 Der har været afholdt et møde i SIS ang. afdækning (gonade). Der kommer en proces på 

det.   

 

  CGH:  

  Har deltaget til det første uddannelsesmøde på Professionshøjskolen Absalon i Næstved. 

 

  Har pt. en sag med FOA ang. lønforhandlinger med de radiografstuderende. 

 

   CS: 

Vi har været på personaleseminar, hvor bl.a. arbejdsgange, opgaver mv. blev drøftet. Meget 

fint seminar. 

 

Fastnettelefoner er nedlagt og der bruges nu kun mobiltelefoner. Fungerer fint. 

 

Skal muligvis være dirigent til DSA’s kongres. 

 

BESLUTNING: Hovedbestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 

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

SAGSFREM- 

STILLING:  

 

INDSTILLING:  

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: Ændring af mødetidspunkt  

 Uddannelsestopmøde 2 

 Radiograf Rådets mission 
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BESLUTNING: 

16. Eventuelt 

SAGSFREM- 

STILLING:  

 

INDSTILLING:  

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET:  

 

BESLUTNING:  Mødetidspunkt for hovedbestyrelsens møde den 1. december 2022 er fastsat til kl. 09.00 – 

15.30 Inkl. julefrokost 

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

SAGSFREM- 

STILLING:  

 

INDSTILLING:  

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET:  

 

BESLUTNING: 


