
Referat fra Regionsgeneralforsamling Hovedstaden, den 8. april 2021 
 
Torben Kirk Lehnskov bød velkommen til medlemmer og sekretariat og gennemgik dagens 
program. Herefter informerede Troels Jeppesen om stemmeprocedure, raise hand m.v.  
 
Der er 47 stemmeberettiget. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. Regionsbestyrelsen foreslår Torben Kirk Lehnskov 
2. Valg af referent. Regionsbestyrelsen foreslår Jeanette Fischer, Radiograf Rådet 
3. Valg af stemmetællere. Regionsbestyrelsen foreslår Troels Jeppesen og Shady Khalil, Radiograf 
Rådet   
4. Godkendelse af dagsorden  
5. Regionsbestyrelsens beretning  
6. Fremlæggelse af regionens regnskab  
7. Valg af regionsformand 
8. Valg af regionsnæstformand 
9. Valg af 5 regionsbestyrelsesmedlemmer  
10. Valg af suppleanter til regionsbestyrelsen  
11. Valg af delegerede, jf. § 15, stk. 6 
12. Valg af suppleanter for delegerede  
13. Evt. 
 
 

1. Valg af dirigent,  
Torben Kirk Lehnskov blev valgt.  
 
2. Valg af referent  
Jeanette Fischer blev valgt 
 
3. Valg af stemmetællere  
Troels Jeppesen og Shady Khalil blev valgt.  
 
Herefter fik Troels Jeppesen ordet og forklarede hvordan proceduren for personvalg herunder 
stemmelink fungerede. Alle har skulle tilmelde sig med e-mailadresse og modtaget en digital 
stemmeseddel inkl. stemmelink. Endvidere blev fuldmagter gennemgået. Der var flere der ikke 
havde modtaget omhandlende link, hvilket blev bragt i orden under de efterfølgende punkter. 
 
Torben Kirk Lehnskov fortsatte herefter til punkt 4.  
 
4. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden godkendt. 
 



5. Regionsbestyrelsens beretning   
Stinne L. Munthe-Brun fremlagde beretningen:                                                                                                               
 
Kære radiografer i Region Hovedstaden 
Hvor har jeg glædet mig til at afholde den første generalforsamling som regionsformand. Jeg 
havde planlagt, at vi skulle hygge os bagefter med smørrebrød og en øl - eller vand, alt efter hvad 
hjertet begærer. Dét havde i den grad været endnu mere hyggeligt, men nu er tiden, hvad den er 
og hvem ved, flere af jer har måske netop mulighed for at deltage nu, hvor I kan sidde 
derhjemme?  
Men vi er ved at være gode til det digitale. Radiograf Rådets kongres, som blev holdt som et to-
delt arrangement i oktober og marts, var også digitalt. På kongressen deltog vores mange 
delegerede. De delegerede er også alle på valg i dag. Mon ikke der er nogle gengangere og ellers 
vil jeg bare takke for deres store engagement i Radiograf Rådet.  
 
I 2018, ved sidste generalforsamling, blev en næsten ny bestyrelse valgt ind her i Region 
Hovedstaden. Anette Rosenklint, mangeårige regionsnæstformand, blev valgt ind som 
regionsformand. Selv var jeg en af de nye, som blev valgt direkte ind som regionsnæstformand, 
uden nogen bestyrelseserfaring. 
Jeg tænker tit tilbage på bestyrelsens første år. Anette havde været med i mange år og var den 
som medbragte historien og kunne guide i regler, forretningsordner og meget andet. Dog sker der 
det med en skinnende ny bestyrelse, at tanker som ”jamen det plejer vi jo at gøre” ikke længere 
eksisterer og selvom der var stor enighed om at vi som bestyrelse og en del af Radiograf Rådet 
Region Hovedstaden skulle være mere relevante for medlemmerne og skulle noget 
uidentificerbart ”nyt”, så kan det ikke altid, have været nemt for Anette med 7 
bestyrelsesmedlemmer, som stillede spørgsmål til ALT. 
 
I foråret 2019 blev Anette diagnosticeret med lungekræft igen, efter 5 år som rask. Det var et chok 
for alle og ikke en situation som fordrede det store overskud eller tid til at være regionsformand. 
Tiden herfra gav flere perioder, hvor jeg on/off overtog Anettes forpligtigelser som 
regionsformand med Anette på sidelinjen. Jeg har slet ikke tal på timerne af vores telefonsamtaler 
i denne periode. I september 2020 gik Anette på førtidspension som radiograf. Derfor bød 
efteråret 2020 på en lille rokade i vores formandskab. Jeg tiltrådte som regionsformand, Torben 
tog 1. næstformandsposten og Anette tiltrådte som 2. næstformand. Anette, du skal have så 
mange tak for dit arbejdet i Radiograf Rådet Region Hovedstaden. Foruden arbejdet i bestyrelsen 
var du tillidsrepræsentant på Gentofte i 20 år. Det er der ikke mange, som kan prale med.  
 
Selv om de sidste tre år både har været præget af en ny bestyrelse, som lige skulle finde ud af at 
være bestyrelse, få overblik over økonomien, rokering på formandsposterne og ikke mindst 
corona, så syntes jeg faktisk vi har skabt nogle succeser som er værd at fejre.  
 
Et af regionsbestyrelsens store mål var ret håndgribelige. At skabe flere meningsfyldte 
arrangementer for jer medlemmer. Et mål der selvfølgelig skulle måles på deltagerantallet. 
Historisk har der været medlemsarrangementer med kun 10 deltagere og 30 når det toppede. 
Det virker måske fjollet og irrelevant at gå så meget op i deltagerantallet, men det betyder jo, at I 
ved, at jeres fagforening eksisterer. Det er en brik i puslespillet om en større synlighed af Radiograf 



Rådet Region Hovedstaden. Et puslespil, en kommende bestyrelse og jeg stille og roligt skal prøve 
at samle.  
Det første år havde vi da også arrangementer med under 20 deltagere, her under Børn i 
Radiografien og et arrangement om GDPR. Faktisk kostede GDPR-arrangementet 20% af vores 
beskedne regionsbudget det år.  Vi lærte dog, at vi skulle bringe mere inspiration ind til den 
enkelte og have lidt mindre af den hard-core-kursus-læring. Dét gav altså nogle fantastiske 
arrangementer med jer medlemmer. 
 
Besøg på Arbejdermuseet med fedtemadder og håndbajere 
Foredrag om retsmedicinsk radiografi 
Genoplivning af en gammel kending, Radiograf Rådets fredagsbar 
Byvandring ved byens volde og de københavnske kirkegårde 
Vi kan jo ikke helt komme udenom, at det sidste år og medfølgende restriktioner har givet os i 
Regionsbestyrelsen udfordringer ift. afholdelse af medlemsarrangementer, men det er faktisk 
lykkes os både at arrangere byvandring, et par enkelte fredagsbarer og ikke mindst vores 
arrangement om Kernetrivsel, hvor vi for første gang måtte melde ”udsolgt”. 
I foråret i 2019 voksede vi ud af Radiograf Rådets kursuslokaler på Frederiksberg, hvor der var 
plads til 50 deltagere.  
2020, det store corona-år. Jeg ved, at det har påvirket os radiografer i regionen vidt forskelligt. 
Det var ikke arbejdspresset I talte mest om. Det I har givet mest udtryk for er, at radiograferne 
stadig ikke blev nævnt i medierne. Vi følte os ikke anerkendt for vores rolle i sundhedsvæsenet, 
som frontpersonale eller på vores faglighed. Det var jo os, radiograferne, som stod der med hver 
eneste corona-patient og undersøgte dem igen og igen og igen. Frustrationen var stor. 
 
Så hvordan bliver man tænkt ind i beslutningsprocesser og er en del af folks bevidsthed? Hvordan 
får vi lagt flere brikker i det her puslespil om synlighed? Jeg og resten af regionsbestyrelsen har 
altid været enige om, at vi gerne ville styrke Radiograf Rådet Region Hovedstaden fagpolitiske. Det 
er en langsommelig proces, som jeg og bestyrelsen har kæmpet for at blive bedre til de sidste tre 
år.  
Min taktik har siden 2018 været at klemme mig ind og deltage i alle tænkelige udvalg og netværk. 
Om det så er den bestyrelsespost jeg har fået i FH-Hovedstaden, en post Radiograf Rådet slet ikke 
skulle have haft, fordi vi er for små, et regionalt organiseringsnetværk, deltagelse på Folkemødet, 
Feministisk ledernetværk, FH’s regionsudvalg og alt muligt andet. 
Vi skal nævne radiograferne igen og igen. Når vores lokalpolitikere i Regionsrådet tænker 
sundhedsvæsen skal det ikke kun være læger og sygeplejersker. Det er en frustration, som vi 
bestemt ikke står alene med. Vi deler den med nærmest alle andre faggrupper i sundhedsvæsenet, 
men det gør jo ikke ligefrem tingene bedre? 
Hvorfor er vi ikke lykkes her? Det er vi faktisk også på nogle punkter. Men ærlig talt, så er det også 
bare skide svært. En regionsformand har fire arbejdsdage pr. måned til jobbet og en 
regionsbestyrelse som gør alt i deres fritid. Vi skal kæmpe om rampelyset på lige fod med store 
fagforeninger med PR -, kommunikations - og sekretærafdelinger.  
Det er da vildt frustrerende, især når medlemmerne efterspørger mere Radiograf Rådet i 
medierne. Selvom fagpolitisk indflydelse ikke kun kan måles på nævnelse af radiografer i aviserne 
og på de sociale medier – så er det jo så fedt, når det sker! 



Ærlig talt så er radiograferne ude i Danmark måske heller ikke den faggruppe som spytter flest 
debatindlæg ud?  Jeg er hvert fald ikke. 
Måske syntes medierne ikke, at historier om en lille faggruppe, som deres læsere ikke kender, er 
interessant?  
Måske har vi tidligere givet køb på for mange pladser i diverse udvalg? 
Grundene kan være mange. Det er jo langt fra alle pladser i bestyrelser og netværk som giver store 
håndgribelige resultater, skal vi så investere vores sparsomme tid i dem? Ja, mener jeg. Vi skal jo 
starte et sted og jeg må bare sige, at der er sket meget, når det kommer til at vores arbejdsgiver 
forstår vores faglighed og funktion. 
Måske er vi kun godt 700 radiografer i Region H og ja, vi er en lille organisation, men vi har 
bestemt meget på hjertet. Derfor var det også vigtigt da det lykkes, efter flere forhandlinger, at få 
vores tillidsrepræsentanter ind i samtlige MED-udvalg i regionen. Pladser hvor vi tidligere, helt 
eller delvist har været repræsenteret af Dansk Sygeplejeråd. 
Fagpolitisk indflydelse er også, at vi nu sidder med til Regionsrådets budgetmøder. Så når en 
politiker spørger, om det ikke er mange penge, der er sat af til IT-systemer, herunder RIS/PACS og 
om medarbejderne ikke hellere vil have nye kolleger end nye computere. Så er det vigtigt, at vi er 
der. Det er vigtigt at politikerne forstår, at det handler om noget helt andet end nye computere. At 
vi efter mange års kamp kan se ind i en fremtid med et nyt RIS/PACS. Det er kvalitet, arbejdsmiljø 
og alt muligt andet end en ny computer.  
Det kan også være manglen på influenzavacciner i efteråret 2020, som gav behov for en 
prioritering af personalet. Radiograferne blev i Region H prioritet som de sidste til at få den. Vi 
kom i samme gruppe som personale uden patientkontakt, så skal vi være der!  
Når man i forhandlingerne af beredskabsaftalen imellem Region H og Dansk Sygeplejeråd ikke 
mener, at vi skal være en del af aftalen, så skal vi være der.  
Når Region H ikke tror at radiografer er kvalificeret til at kunne vaccinere og varetage arbejdet på 
vaccinationsstederne, så skal vi være der.  
Det er nemlig her vi lykkes! 
Der bliver selvfølgelig tabt nogle bolde, især det sidste års tid. Der har været nogle regionale 
forhandlinger imellem Dansk Sygeplejeråd og Region Hovedstaden, som jeg bestemt mener, at vi 
skulle have været en del af. Her arbejder jeg på at forbedre det samarbejde jeg allerede har til 
Kristina Robbins, Kredsformanden for sygeplejerskerne i Region H. Både hende og jeg er nye på 
formandsposterne og selvom al begyndelse er svær, så skal vi være meget klare og udtrykke vores 
forventning om, at de varetager forhandlingerne for os radiografer. Løsningen er ikke at sætte sig 
ned og brokke sig. Jeg tror mere på handling og arbejdet med det samarbejde, vi allerede har. Så 
kan man være enig eller uenig.  
 
 
Til sidst må jeg lige klemme MeToo ind i min beretning. 
Nogle himler øjne bare ved ordet. Det sker jo ikke hos os. Men det gør det, for formandskabet og 
regionsbestyrelsen er jo jer og jeres kolleger. Det er måske den nærgående portør eller kollegaen, 
som altid skal komme med lidt for mange sjove sjofle bemærkninger om en kollegas krop og 
udseende. Det er derude. Ikke i høj grad, men at sige, at det ikke findes, er respektløst for dem 
som oplever det.   
Men vi skal huske at MeToo også er andre ting. Det er også ligeløn. Ligelønsdiskussionen er et 
hjertebarn for mig. Derfor klapper jeg også i hænderne over den politiske opmærksomhed, der har 



været det sidste stykke tid. Det har ført til samråd med Ligestillingsminister Per Hummelgaard, 
vores formand Charlotte G. Falkvard har mødtes med Pernille Skipper og der er opstillet et 
borgerforslag om, at gøre op med det store lønefterslæb skabt af tjenestemandsreformen fra 
1969. Jeg bilder mig ikke ind, at vi løser det i år, for der har været arbejdet på det i virkelig mange 
år. Men momentum er her lige nu. Det skal vi udnytte og det giver en forpligtigelse til at vi blander 
os i debatten – os alle sammen.  
 
De sidste tre år har vi haft et formandskab, bestående af mig, Torben Kirk Lehnskov og Anette 
Rosenklint, som har budt på stor diversitet i holdninger og meninger. Det har generelt været en 
stærk vision for Radiograf Rådet Region Hovedstaden, at vi skulle repræsentere den forskellighed, 
som er hos medlemmerne. Vi har været en bestyrelse bestående af beskrivende radiografer, 
ledere, N-radiografer, kliniske vejledere, studerende og radiografer fra de radiologiske afdelinger. 
Store diskussioner og stor forskellighed, men med radiografernes faglighed for øje. En diversitet 
som vi har kunne bringe videre over i Radiograf Rådets hovedbestyrelse.  
Jeg er ikke i tvivl om, at den bestyrelse som bliver valgt i dag, vil byde på tre spændende år. Så lad 
os komme i gang med generalforsamlingen. 
 
Beretningen blev herefter vedtaget. 
 
6. Fremlæggelse af regionens regnskab  
Vi har en samarbejdsaftale med Dansk Sygeplejeråd, som har kørt vores regnskaber i mange år, 
både for regionen og Radiograf Rådet generelt. Det har skabt lidt problemer, da opbygningen af 
regnskaberne ikke viser en tilstrækkelig gennemskuelighed. Som det ses ud fra det materiale, der 
er udsendt, så fylder diverse aktiviteter mest. Det er ærgerligt, for det giver ikke et særligt klart 
billede af, hvad vi bruger vores penge til. Region Hovedstaden besluttede derfor i 2019 at 
udarbejde deres egne husholdningsbudgetter/forbrugsbudgetter. Stinne L. Munthe-Brun 
fremviste budgetterne på skærmen, for at give et overblik over forbruget, herunder hvad der er 
brugt til møder, medlemsarrangementer m.m.   
 

Stinne L. Munthe-Brun fremlagde herefter regnskaberne for 2018, 2019 og 2020. Til regnskabet 
for 2020 havde Stinne L. Munthe-Brun en kommentar omkring overførsel af overskud. Det kan 
normalt ikke lade sig gøre i et kongresår, men grundet aflyste medlemsarrangementer i 2020 
(Covid-19), blev det besluttet på kongressen at gøre en undtagelse. 
 
Da der ingen spørgsmål var til regnskaberne, blev alle tre regnskaber vedtaget. 
 
7. Valg af regionsformand 
Stinne L. Munthe-Brun opstillede til regionsformand og blev valgt uden modkandidater. 
 
8. Valg af regionsnæstformand 
Der er 2 kandidater til posten som næstformand, Charlotte Boye og Torben Kirk Lehnskov.  
 
Charlotte Boye præsenterede sig. Charlotte er ansat på Bispebjerg Hospital. Har tidligere siddet i 
regionsbestyrelsen i Region Midtjylland både som bestyrelsesmedlem og som næstformand. 
Charlotte vil gerne være en del af arbejdet i Region Hovedstaden i forhold til medlemmerne og 



bringe noget synlighed ind. Hun vil gerne fortsætte det arbejde, herunder hvor Radiograf Rådet 
skal hen i fremtiden. Det er årsagen til, at hun opstiller til næstformand.  
 
Herefter præsenterede Torben Kirk Lehnskov sig. Torben genopstiller, da han har haft 3 
spændende år i regionsbestyrelsen. Til forskel på Stinne L. Munthe-Brun er Torben meget lyttende 
og analyserende. Han lægger vægt på synlighed, kreativitet og uddannelse. Torben henviser til 
spare situationen på KP (Københavns Professionshøjskole), hvor vores kollegers uddannelse bliver 
underprioriteret til fordel for pædagoguddannelsen. Ligeløn og efteruddannelse, herunder CPD, 
har også hans store interesse og han har derfor også tilmeldt sig en gruppe under HB, der skal 
arbejde videre med dette.  
 
Imens stemmerne blev afgivet, fik Charlotte Graungaard Falkvard ordet og fortalte kort om OK21, 
som pt. fylder meget. 
 
Torben Kirk Lehnskov fik flest stemmer og blev dermed valgt til næstformand.  
  

10. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer  
Regionsbestyrelsen foreslog, at de 5 der får flest stemmer besætter bestyrelsen, rest overgår til 
suppleantposten. Der var ingen bemærkninger hertil. 
 
Herefter fik kandidaterne til bestyrelsen lov til kort at præsentere sig. Gennemgående tema var, 
blod på tanden, en nysgerrighed om, hvad der sker bag kulisserne, inputs og forslag til 
medlemsarrangementer.  
 
Under valghandlingen til bestyrelsen fik Charlotte Graungaard Falkvard ordet og fortalte om den 
nye struktur i hovedbestyrelsen og udviklingen af organisationen hvilket betyder, at der er ansat 
en ny sekretariatschef.  
Charlotte Graungaard Falkvard præsenterede Radiograf Rådets nye sekretariatschef, Christian 
Strøm. Christian præsenterede sig selv og fortalte lidt om sin start i Radiograf Rådet. Han glæder 
sig til arbejdet i Radiograf Rådet. 
 
Valg af bestyrelse: 
Omar Muharemovic, Kathrine Erenskjold, Camilla Bentzen, Charlotte Boye og Tine Vind blev valgt i 
nævnte rækkefølge.  
 
11. Valg af suppleanter til regionsbestyrelsen  
Katja Hansen blev valgt til suppleant for bestyrelsen. 
 
12. Valg af delegerede 
Regionen har 19 pladser. Bestyrelsen besætter de første 7 pladser.  
 
Nina Aagaard Spelling fortalte, at hun har fået oplyst, at man som tillidsrepræsentant automatisk 
er delegerede. Dette ville hun gerne have be-/afkræftet. 
 



Stinne L. Munthe-Brun bekræftede, at det tidligere har været en kutyme. Det er det ikke mere og 
det er også meldt ud. De eneste der er selvskrevne, er formanden, næstformanden og 
regionsbestyrelsen. Alle øvrige skal stille op til valg.  
Samtidig opfordrede Stinne L. Munthe-Brun deltagerne til at stille op, da der ofte er brug for 
suppleanter.  
 
Anette Rosenklint kommenterede hertil, at hun synes, at man i fremtiden skal indføre den gamle 
kutyme med, at tillidsrepræsentanter automatisk er delegeret. Forslaget bliver taget med til den 
nye bestyrelse. 
 
Frederik Hartmann Christensen spurgte ind til, hvad jobbet som en delegerede indebærer. Hertil 
svarede Stinne L. Munthe-Brun, at en delegeret har stemmeret til Radiograf Rådets kongres. Altså 
den øverste myndighed i Rådet. De er bl.a. med til at stemme om posten til Radiograf Rådets 
formand og næstformand samt andre store beslutninger, som hovedbestyrelsen ikke kan tage. De 
delegerede mødes 3-4 gange hen over en kongresperiode, hvor der drøftes, hvad der skal ske ved 
selve kongressen. Man er altså med til at præge Radiograf Rådet.  
 
Inden resultatet af valget fik Christian Strøm atter ordet, hvor han fortalte lidt mere om sin fortid 
herunder tidligere beskæftigelse. 
 
Charlotte Graungaard Falkvard sluttede af med at fortælle om mammografiscreening. Man 
forsøger at få etableret en uddannelse, efter den har været lagt ned i mange år. Det er svært at 
rekruttere personale, hvorfor man har brug for uddannelsen igen. Vi er ikke helt vilde med det. Vi 
skal derfor ind over. Vi planlægger et topmøde i nær fremtid for at få afdækket området. Det 
bliver både med ledere, skoler og dem der arbejder med mammografiscreening. Ikke alle er vilde 
med det, men vi ved, at Region Sjælland netop har sendt en forespørgsel ud til den øvrige del af 
landet, om det vil være en god idé, at få det startet op. Vi har et ansvar indenfor området. 
  
Anette Rosenklint oplyste i den forbindelse, at hun havde læst en artikel fra region Midtjylland, at 
der var mangel på mammografiradiologer. Der var en, der havde svaret, at man kunne 
videreuddanne nogle radiografer til at beskrive mammografibilleder. Vi behøver ikke være bange 
for at mangle radiografer.  
 
Valg af delegerede: 
Kristine Hansen, Katja Hansen, Nana Hust, Caroline Holm Matthiasdottir, Inger Lis Bundgaard 
Pedersen, Dianga Skovgaard, Blagojce Naumovski, Anja Nielsen, Michelle Preis Eriksen, Tina Brix 
Nyhuus, Lea Sass og Kirsten Foldberg Pedersen blev valgt. 
 
Der er stemmelighed ved 3 valgte. Det blev besluttet, at de delegerede selv vælger rækkefølgen. 
 
13. Valg af suppleanter for delegerede 
Nina Aagaard Spelling blev valgt. 
 
14. Evt. 
Ikke noget til eventuelt.  



 
Stinne L. Munthe-Brun takkede af og ønskede alle tillykke med valget. Det første bestyrelsesmøde 
vil finde sted om en uge. 
 
 
Anette Rosenklint fik det sidste ord. Det var den sidste regionsgeneralforsamling og Anette 
takkede derfor alle. Heldigvis vil der blive startet en seniorklub, så hun vil stadig være derude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 22. april 2021 
 

 
_____________________ 
Jeanette Fischer 
Referent 
 


