
 

 

 

Referat af møde i Radiograf Rådets Hovedbestyrelse 

 02.02.2022 kl. 10.00 – 16.30 

Mødeleder: CGF  

Ordstyrer: CS 

Referent: JF  

 

Dagsorden 

 

01. Mødet åbnes, herunder præsentation af kommunikationskonsulent Camilla Beer Arnsberg 

02. Godkendelse af dagsorden      

03. Godkendelse af referat af møde den 17. november 2021    

04. DRØFTELSE: Radiograf Rådets kursusaktiviteter     

05. BESLUTNING: Samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd    

06. ORIENTERING: Radiograf Rådets jubilæumsfest     

07. BESLUTNING: Afholdelsesform på Hovedbestyrelsens møder    

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

09. BESLUTNING: God adfærd på Radiograf Rådets sociale medier   

10. DRØFTELSE: Radiografiens dag 2022     

11. BESLUTNING: Radiograf Rådets formandslejlighed (FORTROLIGT)   

12. ORIENTERING: Politiske organer og faglige netværksgrupper    

13. ORIENTERING: Status for beslutninger truffet af Radiograf Rådets kompetente organer 

14. BESLUTNING: ”PlusKort” – medlemsrabat på indkøb    

15. Nyt fra Formandskabet og Sekretariatet orienterer (mundtligt)    

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

17. DRØFTELSE: Det politiske pusterum (uden referat)     

18. Eventuelt       

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

   

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) 

Region Nordjylland: Johan Tandrup Kensler (JTK) og Camilla Holmberg Bahnsen, suppl. (CHB) 

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

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

RSD: Josephine Vadgaard (JV) 

Sekretariat: Christian Strøm (CS), Jeanette Fischer (JF), Camilla Beer Arnsberg (CBA) og Claus Brix (CB) under 

punkt 4. 

 

Afbud: Susanne Kornbeck Thomsen og Pica Andersen   
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2. Godkendelse af dagsorden 

INDSTILLING:  Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

  Godkender den foreliggende dagsorden. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: Vinterpakker indsættes under punkt 5, samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd og/eller under 

  punkt 17, Det politiske pusterum. 

 

BESLUTNING: Den foreliggende dagsorden blev godkendt 

3. Godkendelse af referat fra møde den 17. november 2021 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

  Godkender det foreliggende referat. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: 

 

BESLUTNING: Den foreliggende referat blev godkendt 

4. Radiograf Rådets Kursusaktiviteter 

SAGSFREM- 

STILLING: På foranledning af spørgsmål rejst på Hovedbestyrelsens møde den 26. oktober 2021  

  præsenteres Hovedbestyrelsen for et mundtligt oplæg om Radiograf Rådets kursusaktiviteter. 

  Oplægget holdes af fagchef Claus Brix, som har været ansvarlig for udviklingen af  

  kursusområdet, og i dag er den daglige tovholder. 

 

INDSTILLING:  Formandskabet indstiller, at: 

  Hovedbestyrelsen på baggrund af det mundtlige oplæg fra fagchef Claus Brix om Radiograf 

  Rådets kursusaktiviteter drøfter områdets udvikling og stiller spørgsmål til opklaring. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET:  CB fremlagde status på kursusaktiviteter for sæson 2021-22. Programmet har stort set  

  snørklet sig uden om Covid-nedlukningerne. Demensdagen og farmakologien   

  måtte aflyses grundet for få tilmeldinger, men resten er gennemført på nuværende  

  tidspunkt eller forventes gennemført. 

  Der er blandt andet kommet 2 MR-sikkerhedskurser til, som pt. er fuldt optaget. Disse  

  påtænkes at blive arrangeret i provinsen efterfølgende. 

  Årsmødet for kvalitetskoordinatorer ligger i øjeblikket i et dødvande, hvor gruppen selv  

  vil tage det, men det synes stadig lidt uklart, når man henvender sig til gruppen.  Det  

  overvejes at tage strålebeskyttelseskoordinatorerne på dagen.  Dette afklares på et  

  koordinationsmøde med formand samt sekretariatschef. 

  Kursusprogrammet 2022-23 bliver fastlagt med formandskabet/sekretariatschef i den  

  kommende periode og præsenteres i kursuskataloget, der udkommer med   

  Radiografen til maj. 

  CB opfordrede Hovedbestyrelsen til fortsat at indtænke Radiograf Kurser som en ressource til, 

  at støtte evt. medlemsarrangementer lokalt i regionerne med kontakter til undervisere,  
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  emner mv. ligesom Radiograf Kurser i nogle tilfælde har brug for deres viden eller   

  kontakter ved kurser ud af huset. 

   

BESLUTNING:  Hovedbestyrelsen havde økonomien omkring kurser på dagsordenen og prisfastsættelsen på 

  de enkelte kurser blev forelagt.  HB ønsker en samlet oversigt over, hvordan kursernes  

  totaløkonomi ser ud. Dette vil blive præsenteret på et fremtidigt HB-møde. 

5. Samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd  

SAGSFREM- 

STILLING: Hovedbestyrelsen drøftede på sit møde den 17. november 2021 fire mulige veje at gå i  

  forhold til samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd, og der var enighed om, at den mest farbare 

  vej at gå er at - efter nærmere aftale med Dansk Sygeplejeråd - indlede forhandlinger med 

  Dansk Sygeplejeråd om justering af den gældende samarbejdsaftale. 

  Formandskabet vurderer, at mulighederne for at opnå en tilfredsstillende justering af  

  samarbejdsaftalen er realistisk. Formandskabet vurderer videre, at en, med Radiograf Rådets 

  øjne, forbedret samarbejdsaftale vil kunne danne grundlag for et forbedret samarbejde  

  regionalt, men vil ikke være en garanti for et forbedret samarbejde, som vurderes som  

  personafhængigt. En justeret aftale vil kunne styrke Radiograf Rådets politiske   

  gennemslagskraft, mens det må vurderes at kunne svække Radiograf Rådets politiske styrke, 

  hvis forhandlingerne med Dansk Sygeplejeråd ikke resulterer i de ønskede ændringer af  

  samarbejdsaftalen. 

  På baggrund af Hovedbestyrelsens drøftelser samt de input, der blev givet på   

  regionsbestyrelsesseminaret den 21.-22. september 2021, forelægges Hovedbestyrelsen, som 

  Bilag 5.1, udkast til justeret samarbejdsaftale mellem Radiograf Rådet og Dansk Sygeplejeråd. 

  Justeringer i forhold til den nugældende samarbejdsaftale er markeret med rødt. 

  Hovedbestyrelsen bør drøfte bilaget og vurdere, om det hensigtsmæssigt kan fungere som 

  oplæg til forhandling med Dansk Sygeplejeråd. 

 

INDSTILLING:  Formandskabet indstiller, at: 

  Hovedbestyrelsen kommenterer og eventuelt kvalificerer udkast til justeret samarbejdsaftale 

  med Dansk Sygeplejeråd yderligere og godkender dette med henblik på, at bilaget kan  

  udgøre udgangspunkt for forhandlinger med Dansk Sygeplejeråd om en justering af den  

  nugældende samarbejdsaftale. 

  Hovedbestyrelsen giver Formandskabet mandat til at beslutte, hvornår det bedst mulige  

  forhandlingstidspunkt vil være, henset til forholdene i såvel Radiograf Rådet som i Dansk  

  Sygeplejeråd. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: CGF har været i dialog med Grete Christensen og vil i nær fremtid modtage datoer vedr. 

  drøftelse af samarbejdsaftalen.  

  Under dette punkt havde Hovedbestyrelsen også lejlighed til at drøfte vinterpakkerne, som er 

  blevet håndteret på forskellig vis. Udmøntningen har ramt skævt i region Hovedstaden, I  

  region Midtjylland har man taget radiograferne med i forhandlingerne. Der er bl.a. forhandlet 

  en ferieaftale for Randers. Det har været positivt. Region Syddanmark er blevet præsenteret 

  for 3 vinterpakker. Her har holdningen været, at man ikke har kunne sige nej. Region Sjælland 

  har holdt præ-møder m/FTR og TR. Det fremlagte udspil har været godt. Region Nordjylland 

  har haft udfordringer, idét nogle har fået del i vinterpakken, andre ikke. 

  Der var en gennemgående holdning til, at de der har fået mest, er der, hvor lederne har  

  være proaktive.  
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BESLUTNING: Hovedbestyrelsen gav CGF mandat til at forhandle samarbejdsaftalen ud fra de justeringer 

  der tidligere er besluttet. 

  I forhold til vinterpakken er det vigtigt med information til medlemmerne - at vi gør alt, hvad vi 

  kan. Vi skal ligeledes gøre Danske Regioner opmærksom på, hvilke forskelle vinterpakken har 

  gjort regionalt. Der skal en forklaring til. Vi udarbejder et færdigt skriv, vi kan bruge som  

  udgangspunkt og som kan bruges offensivt til vores medlemmer. 

6. Radiograf Rådets Jubilæumsfest 

SAGSFREM- 

STILLING: Arrangementsgruppen bestående af Christina Bagge Thisted-Høeg, Kathrine Erenskjold og 

  Susanne Kornbeck Thomsen har på baggrund af drøftelserne i Hovedbestyrelsen og følgende 

  beslutninger fået det endelige program for festligholdelsen af Radiograf Rådets jubilæum på 

  plads forud for, at der i årets sidste udgave af Radiografen reklameres for arrangementet, og 

  tilmeldingerne begynder at indløbe. På Hovedbestyrelsens møde vil arrangementsgruppen 

  orientere Hovedbestyrelsen om det seneste arbejde i gruppen og om de nærmere detaljer 

  for arrangementet. 

 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at: 

  Hovedbestyrelsen tager arrangementsgruppens orientering til efterretning og eventuelt stiller 

  opklarende eller supplerende spørgsmål til orienteringen.  

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: KE orienterede på vegne af arrangementsgruppen, at natmad er afbestilt. I stedet  

  opfordrede KE regionsformændene til at arrangere lidt snacks, vand m.m. til busturen hjem. 

  Dette for at få deltagerprisen ned i et overkommeligt niveau. Ligeledes er drinks ved GPS  

  Challenge erstattet med øl, vin og vand. JF oplyste, at tilmeldingsmodulet er åbnet. Der er 

  modtaget ca. 30-35 tilmeldinger. Der er stor tilslutning til GPS Challenge. 

 

BESLUTNING: 

7. Afholdelsesform på Hovedbestyrelsens møder 

SAGSFREM- 

STILLING: På Hovedbestyrelsens seneste møde den 17. november 2021, som blev afviklet virtuelt, slog 

  hovedbestyrelsesmedlem Susanne K. Thomsen til lyd for, at flere møder i Hovedbestyrelsen 

  afvikles virtuelt. Konkret foreslog Susanne K. Thomsen, at et af de planlagte møder planlagt til 

  afholdelse i Radiograf Rådets lokaler i stedet afvikles virtuelt. 

  Hovedbestyrelsen bør under dette punkt drøfte forslaget, som på den ene side gør det mere 

  smidigt for særligt medlemmer af Hovedbestyrelsen, der har lang transporttid til møder på 

  Frederiksberg at deltage i møderne, men som på den anden side vanskeliggør interaktion 

  mellem Hovedbestyrelsens medlemmer og dermed mulighederne for, at Hovedbestyrelsen 

  bindes bedre sammen til én samlet bestyrelse for Radiograf Rådet som organisation. 

 

INDSTILLING: Hovedbestyrelsesmedlem Susanne K. Thomsen indstiller, at: 

  Hovedbestyrelsen drøfter forslaget og beslutter, at et fysisk møde i 2022 planlagt til afholdelse i 

  Radiograf Rådets lokaler erstattes med et virtuelt møde. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: Flere af hovedbestyrelsens medlemmer, ønsker fysiske møder. Det blev derfor foreslået at 

  afholde 2 møder om året i Jylland. 
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BESLUTNING: Hovedbestyrelsen besluttede at fastholde mødekalenderen for 2022 i sin form, som blev  

  besluttet ved hovedbestyrelsesmødet den 17. november 2021. Til gengæld planlægges 2 

  møder i 2023, som afholdes vest for Storebælt. Det dobbelte hovedbestyrelsesmøde om  

  sommeren samt et i løbet af efteråret.  

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

SAGSFREM- 

STILLING: 

 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

  Tager orienteringerne til efterretning. 

 

BEHANDLET   

PÅ MØDET: RSD v/JV: Planlægger besøg på UCN. Har talt med SLS vedr. lønforhold. De studerende bliver 

  ansat 6 mdr. før de er færdige. Bør få løn ud fra semester, da der omvendt bliver stillet krav til 

  de studerende fra arbejdsgivers side. Sender lønpjecen til lederne. Mette Yde Saltoft skal  

  tilføjes Studiefonden. 

 

  Region Nord v/JTK: Har ikke meget nyt. Skal til FH repræsentantskabsmøde den 3. februar, 

  hvor der bl.a. skal vælges en formand.  

 

  Region Hovedstaden v/TKL: Har planlagt 3 arrangementer. Arbejder med mere struktur på TR 

  netværk, hvorfor der planlægges møder og besøg rundt i regionen. Er påbegyndt at  

  arrangere faste møder med FH Bornholm. 

   

  Region Midt v/CBTH: Vinterpakken har fyldt meget. Der er TR valg på 3 afdelinger. 

 

  Region Syd v/LJ: Vinterpakken fylder meget. Der er 5 FH sektioner i regionen. Vigtigt at holde 

  fast i kontakterne. FH’s Uddannelsesudvalg udpeger repræsentanter centralt fra, som herefter 

  skal udpege lokalt. Vigtigt ikke at blive overset. 

 

  Region Sjæl. v/KSD: Peter Butty er ny uddannelsesleder på Absalon. Afholder arrangement 

  om retsmedicinsk den 7. april. Vinterpakken fylder meget men med en positiv vinkel.  

  Regionsbestyrelsen vil gerne aflægge sekretariatet et besøg mhp. gennemgang af  

  regnskaber, budgetter mv. Det går bedre med rekruttering af medarbejdere på Holbæk  

  Sygehus. TR netværk for alle regionens sygehuse er nu samlet på SUH. Arbejder med  

  MED, AMR og øvrige udvalg. SOSU assistenter screener på Nykøbing Falster Sygehus grundet 

  personalemangel.    

 

  TRU v/LJ: Der afholdes TRU møde den 3. februar. Emner: TR Årskursus skal på plads. Herefter 

  planlægning af TR Seminaret.  

 

  Uddannelsesområdet v/CGH: uddannelsesudvalget på Absalon afholder første møde i  

  slutningen af marts eller start april. Her vil der bl.a. komme et første udkast til studieordning. Til 

  spørgsmålet omkring studieretningerne, nuklearmedicin og stråleterapi, er der indgået en 

  aftale med UCL, der senere forventes at blive udvidet til KP. 
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  Arbejdsmiljø v/CGH: Høring vedr. PB uddannelser på velfærdsområdet FH  

  Høring om udkast til lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven FH 

  Høring over lovforslag om ændring af lov om sundhedsloven og lov om klage- og  

  erstatningsadgang FH indenfor sundhedsvæsenet 

  Bekendtgørelse om hjemmearbejde FH. Er her kommet med kommentarer, der er kommet 

  med i høringssvar I forhold til vilkår for hjemmearbejde mere end 1 dag om ugen   

  Høring vedr. rekruttering til professionsbacheloruddannelserne på velfærdsområdet 

  Høring om ændring af lov om medicinsk udstyr, lov om videnskabsetisk behandling af  

  kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v. 

  Høring i forbindelse med lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige og 

  sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter og sundhedslove 

  Høring: Forslag til lov om ændring af lov om videregående uddannelse    

  (videreuddannelsessystemet) for voksne – (frist 4. februar 2022) 

  Høring af forslag til bekendtgørelse om ændring af anmeldelsespligtige sundhedsviden- 

  skabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter 

 

  Forskningsområdet v/CGF: Forskningsnetværket vil stå for det videnskabelige program til  

  verdenskongressen. 

 

  BESLUTNING:  Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

9. God adfærd på Radiograf Rådets sociale medier 

SAGSFREM- 

STILLING: I forbindelse med overenskomstfornyelsen 2021 oplevede Radiograf Rådet stor aktivitet på 

  særligt Facebook, hvor medlemmer bl.a. udtrykte sig i stærkt kritiske vendinger om  

  overenskomstforhandlingerne og til tider anvendte gloser, som kunne virke anstødelige på 

  andre. Desuden blev særligt formanden udsat for direkte verbale angreb på sin person. 

  God tone på nettet er et generelt problem. En rapport fra Institut for Menneskerettigheder 

  viser, at trusler, chikane og hadefulde beskeder er hverdag på sociale medier som Facebook. 

  Det er især emner som religion og tro, ligestilling, integration, flygtninge og politik helt generelt, 

  der får folk til at bruge ekstremt sprog, når de sidder ved tasterne bag skærmen. Adfærden 

  på Radiograf Rådets sociale medier – særligt Facebook – er derfor ikke umiddelbart mere 

  problematisk end på mange andre sider, der som Radiograf Rådets indeholder politiske  

  budskaber. Til gengæld har flere af de tilsvarende sider retningslinjer for god adfærd, således 

  at der kan sanktioneres i forhold til adfærd, der ligger uden for disse retningslinjer. 

  Med henblik på at kunne styre debatten på Facebook, herunder at kunne sanktionere  

  indlæg der må vurderes at være anstødelige på andre, forelægges hermed forslag til  

  retningslinjer (Bilag 9.1) for god adfærd på Radiograf Rådets sociale medier, idet disse vil  

  være gældende i forhold til Radiograf Rådets Facebook- og LinkedIn-profiler, men også  

  eventuelt andre platforme Radiograf Rådet måtte befinde sig på i fremtiden. 

 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at: 

  Hovedbestyrelsen drøfter og beslutter retningslinjer for god adfærd på Radiograf Rådets  

  sociale medier. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: Punktet er på dagsorden, idét vi har haft nogle uheldige kommentarer på de sociale medier. 

  Vi er i dag på fb, Twitter og LinkedIn. Hovedbestyrelsen drøftede, hvornår udelukkelse kan/skal 

  ske. Herudover blev det også drøftet, at det skal være muligt, at vi kan tilknytte en  
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  kommentar til svar. Det skal også være muligt for vedkommende, selv at fjerne kommentaren. 

  Det er vigtigt, at vi har en holdning til det.   

 

BESLUTNING:  Hovedbestyrelsen vedtog forslaget til retningslinjerne, som vil ligge på fb. Retningslinjerne vil 

  også ligge på hjemmesiden. Herudover undersøges det, om et samtykke er muligt, som kan 

  ligge fast i toppen. Endelig skal det tilføjes, at det er muligt at sende en mail eller foretage et 

  opkald. 

10. Radiografiens dag 2022 

SAGSFREM- 

STILLING: Radiografiens dag er et naturligt omdrejningspunkt for en fokusering på radiografen som en 

  fagligt unik ressource i sundhedsvæsenet, og dermed bør Radiograf Rådet naturligvis være 

  engageret i Radiografiens dag. Årets initiativ, hvor Radiograf Rådet har udskrevet en  

  konkurrence om kåring af ”Mit faglige forbillede”, har skullet give øget fokus på både fag og 

  faglighed. Da kåringen af ”Mit faglige forbillede” har fundet sted efter, at dagsordenen er 

  blevet udsendt, kan der ikke endeligt konkluderes i forhold til, om initiativet har haft  

  tilstrækkelig positiv virkning i forhold til at promovere faget. Der indkom i alt 40 indstillinger i 

  forhold til, hvem der skulle vinde konkurrencen. 

  Med henblik på fælles fodslag og planlægningen af markeringen af Radiografiens dag 2022 

  sættes punktet på som en drøftelsessag. 

 

INDSTILLING:  Formandskabet indstiller, at: 

  Hovedbestyrelsen på baggrund af årets og tidligere erfaringer med initiativer på   

  Radiografiens dag drøfter, hvorledes Radiografiens dag i 2022 skal markeres af Radiograf 

  Rådet. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: RSD vil gerne fortsætte deres fejring af dagen med optog. Der var forslag om, at dagen fejres 

  hele ugen på de sociale medier. Der var også et forslag om at sende lidt sødt i   

  medlemmernes retning. Vi skal tænke ind, at der sendes en tak til medlemmerne ”Tak fordi du 

  er blevet radiograf”. 

 

BESLUTNING: Der blev nedsat en gruppe, der arbejder videre med Radiografiens Dag. Gruppen består af: 

  CHB (reg. Nord), NC (reg. Sjæl.), JV (RSD) og CGF (RR).  

11. Radiograf Rådets formandslejlighed - Fortroligt  

SAGSFREM- 

STILLING: 

 

INDSTILLING: 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: 

 

BESLUTNING: 

12. Politiske organer og faglige netværksgrupper 
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SAGSFREM- 

STILLING: På Radiograf Rådets hjemmeside findes endnu ikke et overbliksbillede af organisationens 

  politiske organer og faglige netværksgrupper. Det besværliggør bl.a., at medlemmer, der 

  endnu ikke er involverede i politiske og/eller faglige aktiviteter, umiddelbart kan skabe sig 

  overblik over de muligheder, der er for at deltage i disse aktiviteter. Et overbliksbillede vil  

  kunne suppleres med relevant tekst, som kan guide medlemmerne videre til de relevante 

  personer i forhold til at få medlemmerne engageret i Radiograf Rådet. 

  Overbliksbilledet skal dermed i første række fungere som en form for introduktion af den  

  samlede organisation på www.radiograf.dk og dermed af alle Radiograf Rådets organer og 

  netværk, hvorunder mere uddybende information, herunder i forhold til kontakt, vil kunne 

  findes, når man klikker videre. 

 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at: 

  Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning, men eventuelt kommenterer indholdet 

  af overbliksbilledet med henblik på, at det er fyldestgørende i forhold til de muligheder, et 

  hvert medlem af Radiograf Rådet har for at engagere sig i Radiograf Rådets aktiviteter. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: CS gav en kort orientering om punktet. Det vil på sigt være muligt at klikke på de enkelte 

  udvalg for nærmere information. 

 

BESLUTNING:  

13. Status for beslutninger truffet af Radiograf Rådets kompetente organer 

SAGSFREM- 

STILLING: Med henblik på at sikre, at Hovedbestyrelsen har det fulde overblik over sine trufne  

  beslutninger – samt de, der måtte være truffet af andre kompetente organer (Kongressen 

  eller Formandskabet), har Sekretariatet udarbejdet en beslutningsoversigt, som giver det fulde 

  overblik over beslutninger truffet fra og med den 1. januar 2021 og dækker således hele 2021. 

  Beslutningsoversigten opdateres løbende i takt med ny udvikling i en truffen sag, ligesom  

  oversigten udvides, når nye beslutninger træffes. 

  Foruden at give Hovedbestyrelsen et samlet overblik over trufne beslutninger samt den  

  aktuelle status for disse, er beslutningsoversigten også et værktøj for Sekretariatet, som  

  arbejder efter anvisningerne i oversigten i sit fremme af de forskellige beslutninger. 

  Oversigten – i form af Bilag 12.1 – er opbygget således, at alle sager har et løbenummer  

  (kolonne 1: Nr.). Det er angivet, hvornår den konkrete beslutning er truffet (Kolonne 5: Dato), 

  idet beslutninger, der er behandlet med flere forskellige perspektiver, har det samme  

  løbenummer med markering (1), (2) etc. Selve beslutningen fremgår i overskrift (Kolonne 2: 

  Beslutning), mens beslutningstager (beslutningsorganet) er angivet (Kolonne 4: Organ).  

  Hvorledes, der er konkluderet eller arbejdes videre med den konkrete beslutning, er angivet 

  (Kolonne 6: Implementering). Og endelig er angivet om en sag er afsluttet, fortløbende,  

  afventer, fremmes hurtigst muligt eller i proces (Kolonne 7: Status). 

 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at: 

  Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: CS gav en kort orientering og forklarede hvordan værktøjet bruges. 

 

http://www.radiograf.dk/
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BESLUTNING: Hovedbestyrelsen synes, det er et godt initiativ. Det giver et fint overblik. Værktøjet sendes til 

  Hovedbestyrelsen én gang årligt. 

14. ”PlusKort” – medlemsrabat på indkøb 

SAGSFREM- 

STILLING: PlusKort er en rabatordning, som sikrer medlemmer af faglige organisationer, som er  

  aktionærer i PlusKort-samarbejdet, rabatter på diverse produkter og tjenesteydelser som f.eks. 

  køb af briller, benzin, hvidevarer, maling osv., men også rabatter på f.eks. forsikringer, rejser, 

  færgesejlads og taxakørsel. Rabatten aktiveres ved brug af PlusKortet i dets fysiske form (et 

  plastikkort) eller via PlusKort-app’en. PlusKort rummer tillige muligheden for at tilknytte et gratis 

  betalingskort i form af et ”PlusGuldkort” (MasterCard). 

  PlusKort-samarbejdet etableredes i 2004 som et aktieselskab (Fagbevægelsens   

  Fordelsprogram A/S), og ejerkredsen består i dag af 19 faglige organisationer samt  

  Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Tilsammen har aktionærerne ca. 750.000  

  medlemmer, som har adgang til de tilknyttede rabatter, som kontinuerligt forhandles på plads 

  af et PlusKort-sekretariat. I alt rummer PlusKortet ca. 1300 rabataftaler med 300 unikke  

  partnere. Brugere af PlusKortet kan, ifølge PlusKort-sekretariatet, typisk opnå besparelser på 5-

  6000 kr. årligt. Rabatten aktiveres umiddelbart på køb af det enkelte produkt eller  

  tjenesteydelse og fungerer således anderledes end f.eks. Forbrugsforeningens model, hvor 

  rabatten opspares og udbetales årligt. 

  Alle PlusKort-tilknyttede faglige organisationer (aktionærer) får stillet eget tilpasset område i 

  PlusKort-app’en til rådighed, hvorved den enkelte faglige organisation i princippet har sin 

  egen app, idet indholdet på det tilpassede område besluttes af det enkelte forbund selv. 

  Adgang til det tilpassede område i app’en fordrer medlemskab af den pågældende faglige 

  organisation, idet denne del af app’en automatisk lukkes ned ved udmeldelse, hvorefter de 

  forskellige rabatter ikke længere kan benyttes. Appen rummer ud over et overblik over de 

  mange rabatmuligheder et mobilt medlemskort, hvor medlemmet kan se sine egne  

  oplysninger, herunder foretage rettelser til sine kontaktoplysninger, ligesom medlemmet kan 

  finde relevante kontaktoplysninger på den faglige organisation. 

  Aktionærer i Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S betaler 10 kr. pr. medlem i aktiekapital. 

  Herudover betales etableringsomkostninger på 62.500 kr., som dækker den tekniske del af 

  implementeringen af PlusKortet, men også den marketingmæssige del, hvor kortet  

  markedsføres massivt over for medlemmerne. Aktionærer har sæde i en PlusKort-  

  strategigruppe, som giver mulighed for indflydelse på den fremtidige udvikling af PlusKort. 

 

INDSTILLING: Formandskabet vurderer, at Radiograf Rådet skal erhverve en aktiepost i Fagbevægelsens 

  Fordelsprogram A/S og dermed sikre, at Radiograf Rådets medlemmer får adgang til at få et 

  PlusKort, som for det første vil give medlemmerne rabatmuligheder på en mængde produkter 

  og tjenesteydelser, og for det andet også giver Radiograf Rådet gode muligheder for via 

  PlusKort app’en at være i kontakt med det enkelte medlem. Endelig – for det tredje – vil  

  PlusKortet efter Formandskabets vurdering være et vigtigt element i fastholdelse af  

  medlemmer i Rådet i perioder, hvor det enkelte medlem ikke i øvrigt benytter sig af nogle af 

  Radiograf Rådets ydelser. Samlet set vurder Formandskabet, at PlusKort med den nødvendige 

  markedsføring vil blive taget godt imod af Radiograf Rådets medlemmer. 

  Formandskabet indstiller på baggrund af en samlet vurdering af PlusKort, at: 

  Hovedbestyrelsen beslutter, at Radiograf Rådet erhverver en aktiepost i Fagbevægelsens 

  Fordelsprogram A/S og herved sikrer medlemmer af Radiograf Rådet adgang til PlusKort til en 

  samlet engangspris af 87.500 kr. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: Hovedbestyrelsen behandlede punktet og der var en bred opbakning til PlusKortet og  

  dermed en bevilling af den nævnte engangspris.  
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BESLUTNING: Sekretariatet indkalder repræsentanten fra PlusKort mhp. etablering af samarbejde. 

15. Nyt fra Formandskabet og sekretariatet 

SAGSFREM- 

STILLING: 

 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

  Tager orienteringerne til efterretning. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET:  Orientering fra CGF: HUS er i gang.  

  CGF har rykket DSR for deltagelse i HB-DSR møder.  

  Der arbejdes på ultralydsuddannelsen. Forhandlinger med SDU er i gang. Ligeledes arbejdes 

  der fortsat på en kandidatuddannelse. Vi skal måske betale en mindre del til finansiering af 

  udviklingen. Vi vender tilbage, hvis det bliver aktuelt.  

  MR safety, Nationale guidelines: Arbejdet er sat i gang. Der er nedsat en tværfaglig  

  arbejdsgruppe, der arbejder ud fra det vedtagne kommissorium på området. 

  Selvstændigt virksomhedsfelt: Der har været afholdt møde med de beskrivende radiografer 

  (36). Der udarbejdes et oplæg til Radiografen maj md omkring hvad det reelt betyder. Vi vil 

  gerne have så bred opbakning til projektet som muligt og det sikrer vi ved en artikel i  

  Radiografen, så vi når flest mulige udover de 36, der deltog i mødet. Det er ambitionen at gå 

  efter selvstændigt virksomhedsfelt for de beskrivende radiografer.  Det vil gavne professionen 

  hvis vi lykkes med projektet. Der er lang vej og ingen garantier.  

  Der arbejdes på et samarbejde med Grønland omkring beskrivelse af billeder.  

   

  EFRS er et tungt og massivt arbejde. Der er ved at være struktur på det.  

 

  Orientering fra CGH: Personsag vedr. autorisation er umiddelbart løst ved, at vedkomne skal 

  følge relevant undervisning og genansøge om autorisation. 

  Forhandling i DSR Midt vedr. strålebeskyttelseskoordinator. Der er begæret forhandling hos 

  regionen. Forhandlingen på regionsniveau er desværre afvist og der henvises til lokale  

  forhandlinger.   

  Mammografiscreeningsenheden i Viborg er taget med i rekruttering og fastholdes til en  

  kommende forhandling.  

 

  Orientering fra sekretariat: Mille Giehm-Reese er ansat som ny juridisk konsulent. Mille starter 

  den 3. februar 2022.  

  Der er indgået et forlig med vores tidligere hjemmeside leverandør, hvilket betyder, at vi nu 

  kan komme videre med en ny/opdateret hjemmeside.  

  Afregningsblanketter og lign.  skal være sekretariatet i hænde senest den 24. februar 2022, da 

  det ikke vil være muligt at afregne/udbetale i ugerne 9-11. 

 

BESLUTNING:  Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

  Der skal være opmærksomhed på, at man skal huske at søge sin autorisation. Dette lægges 

  på hjemmesiden samt på RSDs fb side. 

16. Idéer og/eller ønsker til punkter på kommende møder i Hovedbestyrelsen 
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SAGSFREM- 

STILLING: 

 

INDSTILLING: 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET:  

➢ Honorering af hovedbestyrelsesmedlemmer. Sagen er i proces.  

➢ Medlemsundersøgelse 

 

BESLUTNING:   

17. Det politiske pusterum (u/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: 

 

BESLUTNING: 

18. Eventuelt 

SAGSFREM- 

STILLING: 

 

INDSTILLING: 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: 

 

BESLUTNING: 


