
 

 

 

Referat af møde i Radiograf Rådets Hovedbestyrelse 

 08.03.2022 kl. 10.00 – 16.30 

Mødeleder: CGF  

Ordstyrer og referent: CS 

  

 

Dagsorden 

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

02. Godkendelse af dagsorden      

03. Godkendelse af referat af møde den 2. februar 2022    

04. BESLUTNING: Medlemsforslag indkommet i forbindelse med Radiograf Rådets jubilæum  

05. DRØFTELSE: Folkemøde 2023      

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

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

08. DRØFTELSE: Opfølgning på og refleksioner i forhold til de afviklede hovedbestyrelsesudviklingssamtaler 

(HUS)     

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

10. DRØFTELSE: Det politiske pusterum (uden referat)     

11. Eventuelt       

12. 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) virtuelt og Nadja Christensen (NC) 

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

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

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

Lederrepræsentant: Pica Andersen (PA) virtuelt 

RSD: Josephine Vadgaard (JV) virtuelt 

 

Sekretariat: Christian Strøm (CS), Mille Giehm-Reese (MGR) og Camilla Beer Arnsberg (under punkt 5) 

 

Forhandlingskonsulent Mille Giehm-Reese var syg og forhindret i at deltage i mødet. Præsentationen 

udskydes til næste møde. 
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2. Godkendelse af dagsorden 

INDSTILLING:  Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

  Godkender den foreliggende dagsorden. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET:  Formanden har ikke udsendt en økonomisk ansøgning til behandling og forklarede, at denne 

  er forsinket. Formanden vender tilbage på et senere tidspunkt. 

  SKT ønskede at drøfte hovedbestyrelsesmødernes starttidspunkt. Drøftelsen vil blive taget  

  under punktet Eventuelt. 

 

BESLUTNING: Den foreliggende dagsorden blev godkendt. 

3. Godkendelse af referat fra møde den 2. februar 2022 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

  Godkender det foreliggende referat. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: JV gjorde opmærksom på, at der på side 5 i referatet havde indsneget sig en fejl. Det  

  planlagte møde var på UCL og ikke, som referatet angiver, UCN. 

 

BESLUTNING: Det foreliggende referat blev godkendt. 

4. Medlemsforslag indkommet i forbindelse med Radiograf Rådets jubilæum 

SAGSFREM- 

STILLING: Et medlem har henvendt sig til Radiograf Rådet foranlediget af annonceringen af Radiograf 

  Rådets jubilæumsfest. Medlemmet har talt med nogle kolleger, der ikke har mulighed for at 

  deltage i festen og derfor bl.a. drøftet, hvordan man i øvrigt kan festligholde jubilæet.  

  Medlemmet foreslår på vegne af sine kolleger og sig selv, at Radiograf Rådet får produceret 

  en lille gavepakke indeholdende to champagneglas, hvorpå der er indgraveret jubilæumsår 

  og logo, samt en lille flaske champagne. Alternativt peger medlemmet på, at der kunne  

  produceres kaffekrus/-kopper tilsvarende indgraveret med jubilæumsårstal og logo. 

  Hovedbestyrelsen har tidligere drøftet behovet for en decideret webshop, og når muligheden 

  foreligger efter en relancering af Radiograf Rådets hjemmeside, vil et eventuelt salg kunne 

  foregå herfra. Alternativt kan der oprettes en midlertidig alternativ salgsmåde, i fald  

  Hovedbestyrelsen ønsker at imødekomme medlemsforslaget og straks gøre køb muligt. 

 

INDSTILLING:  Formandskabet indstiller, at: 

  Hovedbestyrelsen drøfter, hvorvidt Radiograf Rådet skal imødekomme medlemsforslaget og 

  tilbyde køb af champagnesæt og/eller kaffekrus/-kopper i anledning af Radiograf Rådets 

  jubilæum sidste år. 

  

BEHANDLET  

PÅ MØDET:  Hovedbestyrelsen besluttede at afvise det konkrete medlemsforslag om i anledning af  

  medlemsfesten at gøre det muligt for medlemmer at købe champagneglas eller kaffekrus 

  med Radiograf Rådets logo.  
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BESLUTNING:  Til gengæld besluttede Hovedbestyrelsen at udsende en lille (spiselig) opmærksomhed til 

  sygehusenes radiologiske afdelinger forud for festens afholdelse, så de medlemmer, der er 

  forhindrede i at deltage i festen, på den måde også får del i fejringen. 

5. Folkemøde 2023 

SAGSFREM- 

STILLING: Radiograf Rådets deltagelse på tidligere folkemøder har typisk været centeret omkring et 

  særligt tema – f.eks. røntgensikkerhed – hvor Radiograf Rådet gennem forskellige aktiviteter 

  har søgt at skabe synlighed om det pågældende tema f.eks. ved at arrangere happenings 

  eller indgå i relevante debatter m.v. 

  Ud over at have arbejdet med et særligt tema har Radiograf Rådets repræsentanter også 

  benyttet Folkemødet til at vedligeholde og knytte nye forbindelser til samarbejdspartnere, 

  f.eks. inden for sundhedsvæsenet og organisationsverdenen. 

  Deltagerkredsen fra Radiograf Rådet har hen over årene rummet såvel Formandskabet som 

  repræsentanter fra Hovedbestyrelsen/regionerne samt Sekretariatet, hvorfor Radiograf  

  Rådets samlede ressourceforbrug på deltagelse tilsvarende har varieret. 

  Med henblik på at tage stilling til Radiograf Rådets eventuelle deltagelse i Folkemødet 2023 

  sættes punktet til debat, idet Hovedbestyrelsen opfordres til at diskutere aspekter af en  

  eventuel deltagelse, herunder eventuelt tema, deltagerkreds og økonomiske ramme for  

  deltagelsen.  

 

INDSTILLING:  Formandskabet indstiller, at: 

  Hovedbestyrelsen drøfter, hvorvidt Radiograf Rådet skal deltage i Folkemødet på Bornholm i 

  2023, og i givet fald om Hovedbestyrelsen allerede nu har idéer til temaer for deltagelsen, 

  holdninger til deltagerkreds, og hvor mange ressourcer Radiograf Rådet skal anvende på 

  deltagelsen. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: Efter en længere drøftelse af det eventuelle udbytte af Radiograf Rådets deltagelse på  

  Folkemødet nåede Hovedbestyrelsen frem til, at Rådet også i 2023 bør deltage. Det er  

  væsentligt for Hovedbestyrelsen, at deltagelsen foregår på et planlagt og professionelt  

  grundlag, så det sikres, at Radiograf Rådets indsats understøtter de mål, organisationen har. 

  Deltagelsen skal bl.a. give Radiograf Rådet synlighed og et større netværk til brug for Rådets 

  arbejde. Hovedbestyrelsen drøftede en række mulige temaer for deltagelsen, som i øvrigt bør 

  suppleres af, at Radiograf Rådet også deltager i andre relevante debatter m.v. 

  Hovedbestyrelsens input til mulige temaer: Udviklingstendenser i radiografien,   

  mammografiscreeninger, arbejdsmiljø, radiografuddannelsen og skolerne, pres på  

  radiografprofessionen og fagligheden, patientsikkerhed, kunstig intelligens i radiograffaget, 

  digitalisering af radiografuddannelsen, dosis og dosismængder. 

  Hovedbestyrelsen var enige om, at temaet skal være positivt og illustrere styrkerne i faget. En 

  idé om at bruge VR-teknologi som virkemiddel skal undersøges.   

 

BESLUTNING: På baggrund af drøftelserne vil der blive udarbejdet et oplæg om Radiograf Rådets  

  deltagelse på Folkemødet i 2023. Oplægget vil forholde sig til såvel form på som indhold af 

  deltagelsen samt økonomi. 

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

SAGSFREM- 

STILLING:  
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INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

  Tager orienteringerne til efterretning.  

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: Syddanmark v/LJ: Ro på gemytterne efter pakkeuddeling. DSR har ageret loyalt. 

 

  Nordjylland v/SKT: Formand CGF har været på besøg i bestyrelsen med gode drøftelser til 

  følge. Der kan blandt såvel interne som eksterne samarbejdsrelationer opstå forvirring i og 

  med, at SKT både er regionsformand og TR. 

 

  Sjælland v/KSD: Stor medlemsopbakning til kommende medlemsmøde. Kommende  

  bestyrelsesmøde skal foregå på HCØ. Fusionsarbejdet i forbindelse med MED-aftalen er vel 

  afsluttet. Omkring 30 personer dukkede op til informationsmøde om opstarten på den nye 

  radiografuddannelse på Absalon – trods begrænset reklame forud for arrangementet. 

 

  Midtjylland v/CBTH: Gødstrup, som er en fusion af Herning og Holstebro sygehuse, er  

  efterhånden etableret. Alle radiografer forankres her. 

 

  Hovedstaden v/TKL: Vinterpakkearbejdet er overordnet gået rigtig godt, men Herlev er en 

  undtagelse. KP har, til stor glæde, modtaget fejlbehæftet merchandise, uden det har kostet. 

  Omkring 100 dukkede op til informationsmøde om radiografuddannelsen. Pæn tilslutning til 

  årets første fredagsbar. 

 

  Studerende v/JV: Har afholdt møde med tidligere bestyrelsesmedlemmer. Mødet gav nyttige 

  input. Pjecen om lønforhold for studerende er blevet opdateret og er meget brugbar. Nu skal 

  den ud at leve hos medlemmerne. 

 

  Lederne v/PA: Der er generelt store rekrutteringsudfordringer på radiografområdet, og særligt 

  har der vist sig problemer med at rekruttere afdelingsradiografer. En omsætning på omkring 

  20 % på radiografområdet er ikke usædvanlig [svarer til, at en radiograf i gennemsnit skifter 

  job (eller gør noget andet) hvert femte år].  

 

  TRU v/LJ: Der er inviteret til Årskursus for alle TR. 

 

  AMR v/CGH: Kåringen af årets TR omfatter nu også AMR og er derfor Årets TR/AMR. 

 

  Forskning CGF: Malene Roland Vils Pedersen er udpeget til at stå i spidsen for det   

  videnskabelige program på Verdenskongressen 2024. Den dermed opdaterede VK24- 

  organisation præsenteres for Hovedbestyrelsen på førstkommende møde. 

 

  Internationalt v/CGF: Krigen mellem Rusland og Ukraine influerer på arbejdet i   

  verdensorganisationen, og fokus er ikke altid på radiografien i denne tid. Det udfordrer og 

  forstyrrer arbejdet – også for organisationens præsident. 

 

BESLUTNING: Hovedbestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 

7. Nyt fra Formandskabet og orientering fra Sekretariatet 
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SAGSFREM- 

STILLING:  

     

 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

  Tager orienteringerne til efterretning. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: Der er planlagt første forhandlingsmøde med Dansk Sygeplejeråd i forhold til   

  samarbejdsaftalen. 

 

BESLUTNING: Hovedbestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.   

8. Opfølgning på og refleksioner i forhold til de afviklede hovedbestyrelsesudviklings-

samtaler (HUS)   

SAGSFREM- 

STILLING: Årets HUS er afviklede, og på baggrund af disse vil Radiograf Rådets formand Charlotte  

  Graungaard Falkvard invitere Hovedbestyrelsen til en drøftelse af samtalernes samlede  

  udkomme, sådan som Formanden har oplevet det. 

  Punktet vil blive indledt med et oplæg fra Formanden, hvorefter denne vil facilitere  

  Hovedbestyrelsens drøftelser ud fra en række temaer. Temaerne vil bl.a. være følgende: 

 

  Hovedbestyrelsens menneskelige ressourcer 

•  Undervejs i HUS er flere af de menneskelige ressourcer, Hovedbestyrelsen rummer, blevet 

 afdækket, og Formanden vil initiere en drøftelse af, hvordan disse ressourcer bedst muligt 

 bringes i spil i Hovedbestyrelsens arbejde, herunder hvordan f.eks. erfaringsudveksling mellem 

 Hovedbestyrelsens medlemmer kan foregå mellem Hovedbestyrelsens møder. 

 

  Regionsformandskabernes og -bestyrelsernes bidrag til arbejdet i Radiograf Rådet 

•  Hovedbestyrelsens arbejde er supporteret og bakket op af arbejdet i regionsbestyrelserne. 

 Formanden vil med udgangspunkt heri initiere en drøftelse af, hvordan arbejdet i 

 Hovedbestyrelsen i endnu højere grad kan understøttes af det regionale arbejde, og hvordan 

 den overordnede rollefordeling mellem Formandskab, hovedbestyrelse og regionsbestyrelser 

 med fordel kan være, og dermed hvordan den samlede opgaveløsning i Radiograf Rådet 

 med fordel kan tilrettelægges. 

 

  Generationsskifte i Radiograf Rådets politiske ledelse 

•  I en stor del af HUS er spørgsmålet om et generationsskifte i Radiograf Rådets politiske ledelse 

 blevet berørt. Formanden vil med afsæt i, at Radiograf Rådet på et tidspunkt skal have et nyt 

 formandskab, initiere en drøftelse af, hvordan et sådant generationsskifte kan ske med tanke 

 på vigtigheden af, at kontinuiteten i den politiske ledelse sikres, og at den betydelige og 

 særlige viden, Formandskabet gennem årene har opsamlet, bedst muligt overgives til et nyt 

 formandskab. 

 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at: 
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  Hovedbestyrelsen åbent og fordomsfrit drøfter de forskellige temaer, der bringes frem under 

  punktet, herunder på forhånd forbereder sig på at kunne bidrage til drøftelserne af de  

  enkelte temaer. 

 

BEHANDLET   

PÅ MØDET: Formanden valgte at opdele drøftelsen af dette punkt i to dele, hvor anden del   

  – ”Regionsformandskabernes og – bestyrelsernes bidrag til arbejdet i Radiograf Rådet”  

  og ”Generationsskifte i Radiograf Rådets politiske ledelse” drøftes på det kommende møde i 

  Hovedbestyrelsen. Med den opdeling opnåede Formanden at skabe mere plads til drøftelsen 

  af ”Hovedbestyrelsens menneskelige ressourcer”. 

  Stort set alle Hovedbestyrelsens medlemmer har været til HUS med Formanden, og  

  tilbagemeldingerne på samtalerne var positive. Flere medlemmer gav udtryk for, at det var 

  rart at have mulighed for at have en fortrolig samtale med Formanden, hvor andre emner 

  end de gængse kan tages op. Det er dog vigtigt, at der kommer konkrete resultater ud af 

  samtalerne. HUS gennemføres hvert andet år, og der aftales opfølgningssamtaler. Under  

  drøftelserne kom det bl.a. frem, at regionsformændene kun i få tilfælde benytter hinanden 

  som sparringpartnere i arbejdet. Det er et problem for nyere regionsformænd, at der ikke er 

  en formaliseret mulighed for at få sparring, og Hovedbestyrelsen var enige om, at det i det 

  hele taget skal være lettere for nye hovedbestyrelsesmedlemmer og    

  regionsbestyrelsesmedlemmer at få viden om Radiograf Rådet som organisation.   

  Hovedbestyrelsen var også enige om, at det er vigtigt at få forventningsafstemt, hvad der 

  ligger i funktionen som regionsformand.  

     

BESLUTNING:  En ide om at revitalisere en mentorordning for nye bestyrelsesmedlemmer kunne være en vej 

  at gå i forhold til nye bestyrelsesmedlemmer. En anden er at fremfinde de dokumenter der 

  gennem tiden er lavet af relevans for bestyrelsesmedlemmer og få opdateret de regler,  

  retningslinjer og politikker, der er fastlagt. Sekretariatet vil producere et oplæg til   

  introduktionsprogram for nye bestyrelsesmedlemmer til Hovedbestyrelsens behandling og i 

  øvrigt søge at lokalisere gældende regler, retningslinjer og politikker med henblik på  

  Hovedbestyrelsens eventuelle stillingtagen. 

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

SAGSFREM- 

STILLING:  

 

INDSTILLING:  

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: Forslag om at drøfte Radiograf Rådets kerneværdier på et senere møde. Desuden forslag om 

  en mere tematisk drøftelse af medlemsudvikling, fastholdelse og årsager til udmeldelse.  

 

BESLUTNING:   

10. 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. 
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INDSTILLING:  Formandskabet indstiller, at: 

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

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET:  

 

BESLUTNING:   

11. Eventuelt 

SAGSFREM- 

STILLING: 

 

INDSTILLING: 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: Fremtidige hovedbestyrelsesmøder afvikles i tidsrummet 10.30 - 16.30. 

  TKL ønskede at høre de øvrige regioners erfaringer med det regionale FH- og AC-samarbejde. 

 

BESLUTNING: 

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

 

SAGSFREM- 

STILLING:  

 

INDSTILLING:  

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: TKL bemærkede, at mødet havde været et af de bedste, han havde været til – særligt  

  begrundet med den megen store debatlyst, der havde været undervejs. 

 

BESLUTNING:  


