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1. Mødets åbning 
Fraværende:  Torben Kirk Lehnskov kommer på efter kl 12. 

I øvrigt Honorering slås sammen med mødet den 22.9 til 1 honorar.  

Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard 

Ordstyrer Troels Jeppesen 

Referent Michael Dreyer 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Indstilling: HB godkendte dagsordenen. 

Behandlet på mødet:  

Beslutning: Dagsordenen i punktform erstattes af den indsatte dagsorden med talpunkter.  

  

3. Afvikling af Kongressen uden dirigent 
Indstilling: HB godkender afviklingen af Kongressen 

Behandlet på mødet: Mundtlig beretning 

Lars Jensen mente at det lige skal finpudses, hvornår det er ”vi” og hvornår det 
er ”jeg”.  

Christina Thisted-Høeg mente at den direkte nævnelse af en henvendelse fra 3 
S-radiografer skal gøres mere generel. Det bliver der set på. Der var enighed 
om at rette til ”Vi har dog også fået en henvendelse…” 

Peter Butty undrede sig over de gamle tal i afsnittet om ”Hospitalernes 
tilstand”. Medarbejderne synes sikkert at det er blevet værre på de 3 år. 

Charlotte Graungaard Falkvard ville skrive ind, at det er den nyeste opgørelse.  

Kathrine roste indledningen.  

Jakob Westergaard Poulsen var usikker på, at vi kunne sammenligne tallene. Er 
det ikke at sammenligne æbler og pærer. Det kan godt være at 2 % årligt ikke 
rækker. 

Charlotte Graungaard Falkvard ville gerne forsøge at undlade tal, der 
forstyrrer.   

Christina Thisted-Høeg mener at det gør os godt at vi ikke larmer så meget som 
fx DSR, men kører mere straight på fagligheden.  

Charlotte Graungaard Falkvard mener at vi prøver at være lidt ydmyge. Ser på 
afslutningen, der nævner ”larm”. 
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Stinne Munthe-Brun problematiserede også det øgede pres. Kan det 
underbygges af antallet af sager/sygdom vi oplever?  

Peter Butty mente at sexismen fylder for meget. Skal det fylde på en kongres?  

Stinne Munthe-Brun synes at sexismen er supervigtig at få med. Ikke at nævne 
det vil være underligt. I Region Hovedstaden arbejder de struktureret sammen 
med arbejdsgiver om problematiseringen.  

Christina Thisted-Høeg hørte om eksempler fra vores egen verden?  

Anette Rosenklint fandt det også nødvendigt. Godt at der skelnes mellem 
sexisme og chikane.  

Kathrine fandt det også vigtigt. 

Peter Buttys holdning var ikke at det ikke skulle med, men at eksemplerne var 
lidt sensationelle. Enig i eksempler fra egen verden. Lars Jensen var enig.  

Stinne Munthe-Brun sagde, at hvis vi ikke har nogen eksempler, så kan HB selv 
finde dem også. Ville det også være interessant at nævne APV’er, der også 
nævner dem.  

Kathrine kunne bidrage med en historie fra eget liv, hvor en mandlig radiograf 
tilbød en mammografi.  

Johnny Jensen sagde at det også går den anden vej. 

Charlotte Graungaard Falkvard ville meget gerne skelne mellem sexchikane og 
sexisme. Det var med vilje, at sagerne er taget udenfor egne rækker, for netop 
at kunne tale overordnet om emnet. 

Christian Gøttsch Hansen mente at HB godt kunne komme med egne 
eksempler på kongressen. Han mente at det er skrevet som et spørgsmål – vi 
vil gerne have kongressens input. Det vil være underligt ikke at nævne det.  

Jakob Westergaard Poulsen var enig i, at det skal nævnes. Det eksisterer alle 
steder. Balancen mellem sexisme og chikane skal være skarp. Chikane er en 
individuel hændelse, som de lokale ledelser skal håndtere. Det behøver vi ikke 
arbejde politisk med i samme grad som sexisme.  

Charlotte Graungaard Falkvard sagde, at det skriver hun også.  

Jakob Westergaard Poulsen sagde at chikane er interaktion (ord og handling) 
mellem personer, men sexisme er forskelsbehandling på baggrund af køn. Og 
så er der alle gråzonerne.  

Stinne Munthe-Brun synes at det skal tydeliggøres at der er gråzoner – at det 
ikke er så simpelt. Mener at HB bør arbejde med det i den kommende periode, 
og have professionel hjælp til dette arbejde.  

Jakob Westergaard Poulsen svarede, at hvis det skal med i den mundtlige 
beretning, så skal det også være tydeligt. Og ellers enig med Stinne Munthe-
Brun 

Johnny Jensen var enig i det vanskelige definitionen – det er individuelt.  

Peter Butty var enig med Jakob Westergaard Poulsen. Vigtigt at få Jakob 
Westergaard Poulsens definition med. Den rammer i hvert fald ikke forkert. 
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Kathrine er enig i at det skal adskilles, hvor det er muligt. Det er i hvert fald et 
opmærksomhedspunkt.  

Charlotte Graungaard Falkvard vil gerne skrive at det er vanskeligt at trække en 
grænse, og så i øvrigt bruge Jakob Westergaard Poulsens definition, som en 
måde at forenkle tingene på.  

Håbet er at der kommer en god debat om beretningen – både den skriftlige og 
den mundtlige.  

 

Praktisk 

HB Møder ind kl 8.45. Susanne Thomsens gæster deltager ikke virtuelt. Fra 
Nord deltager således kun de, der har stemmeret. 

Charlotte Graungaard Falkvard sagde, at vi prøver at lægge noget hygge og 
noget konkurrence ind.  

Charlotte Graungaard Falkvard opfordrede alle i HB til at tage et nedslag i 
beretningen og rejse det i debatten. Da det er HB’s beretning er HB også 
forpligtet den vej.  

Quizzen blev testet.  

Lars Jensen ville høre om vi fastholder at videoen er tændt. 

Det skal den i videst mulige omfang. Men vi er ikke herre over tekniske 
vanskeligheder.  

Stinne Munthe-Brun var enig i, at det kan give tekniske vanskeligheder. Det må 
løses ad hoc.  

Susanne Thomsen er enig i at fastholde åbent kamera, da vi ellers åbner en 
kattelem for de der alligevel ønsker det slukket. 

Charlotte Graungaard Falkvard sagde at dirigenten præciserer. Kameraet skal 
være tændt, men man smides ikke ud på grund af tekniske vanskeligheder.  

Vedrørende chat under mødet, så anbefales sms eller en messenger-tråd.  

Beslutning: Inputs sættes ind i beretningen.  

 

4. Gennemgang af Kongressen med dirigenten 
Indstilling: HB drøfter afholdelsen med dirigenten 

Behandlet på mødet: Kirsten Kenneth deltog.  

Gennemgang: 

Vi starter i overensstemmelse med dagsordenen. Kirsten Kenneth vil 
gennemgå formalia. Alt er opfyldt.  

Kongressen gennemføres med en begrænset dagsorden. Det er vigtig at der er 
100 % opbakning fra HB. 
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Som stemmetællere foreslås Troels Jeppesen og Jeanette Fischer.  

Til Formalia skal alt godkendes af forsamlingen. Forretningsordenen skal ikke 
læses op. Kirsten Kenneth vil præcisere at kameraet skal være tændt, men går 
det ud bliver man ikke ekskluderet.  

Stinne Munthe-Brun mente at sekretariatet skal med ind over ved tekniske 
vanskeligheder. Derfor bør det meldes ud, at man ved problemer skal melde 
sig til et bestemt og tydeligt telefonnummer.  

Charlotte Graungaard Falkvard foreslog at vi sender nummeret med mailen 
med den mundtlige beretning.  

Kirsten Kenneth sagde at det vigtigste er at alle har mulighed for at komme til 
orde.  

Hovedbestyrelsens beretning må vi afvente og se debatterne. Derefter er der 
afstemning og godkendelse.  

Efterfølgende er der en Mentimeter-undersøgelse, der vil udløses som en 
Word Cloud. Der kan arbejdes videre med den 13. marts. 

Regnskaberne godkendes på én gang.  

Budgettet godkendes også efter fremlæggelse fra Charlotte Graungaard 
Falkvard. Overførslerne til regionerne redegøres der for mundtligt af Charlotte 
Graungaard Falkvard. 

Ændringsforslag til lovenes eneste ændringsforslag er vedrørende force 
majeure. 

Formel godkendelse af at de nuværende love gælder til den 13. marts.  

Der blev lavet en prøveafstemning. Ved skriftlig afstemning skal der instrueres 
meget – husk instruktion i den grønne bjælke. Det bruges der et par minutter 
på.  

Der arbejdes videre med afstemningssituationen.  

Beslutning: Kongressen vil forløbe som skitseret.  

  

5. Evt.  
Indstilling: Der blev drøftet løst og fast 

Behandlet på mødet: Ansættelsesudvalg 

Lars Jensen har meldt sig. Charlotte Graungaard Falkvard har fået ”second 
thoughts” da et HB-medlem kan være inhabil i forhold til ansøgeren.  

Stinne Munthe-Brun eller Torben Kirk Lehnskov vil gerne byde på en plads. 
Hvis der skal sættes navn på, så byder Stinne Munthe-Brun ind. Fint nok for 
Charlotte Graungaard Falkvard. Hun vil gerne give Stinne Munthe-Brun og 
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Torben Kirk Lehnskov en frist til at afklare det. Det vil blive afklaret senest 
tirsdag.  

Susanne Thomsen ville gerne, men det er ikke umiddelbart muligt.  

Susanne Thomsen mente nok, at HB skal samarbejde om de generelle krav til 
ansøgerne. 

Christina Thisted-Høeg sagde at hun allerede har prøvet at blive påvirket af en 
kandidat, og det fandt hun upassende.  

 

HB-møde 

Mødet i april flyttes til den 21. april. 

 

OK 21 

Christina Thisted-Høeg bad Charlotte Graungaard Falkvard folde DSR, Region 
Midts krav fra stråleterapien ud.  

Charlotte Graungaard Falkvard berettede om processen, der i øvrigt er 
fortrolig.  

Christian Gøttsch Hansen mente at efteruddannelsen til stråleterapeut bør 
lukkes hurtigst muligt.  

Beslutning: Ingen beslutninger under evt.  

  


