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Ekstraordinært HB-møde onsdag den 13. maj 2020: 

 

Sted: Mødet er afholdt som videomøde. 

Mødeleder og referent: Charlotte Graungaard Falkvard. 

Deltagere: Beter Butty, Christina Bagge Thisted-Høeg, Susanne Kornbeck Thomsen, Lars Jensen, Johnny 
Jensen, Kathrine Marie Erenskjold, Anette Rosenklint, Stinne Lausten Feddersen, Torben Kirk Lehnskov, 
Jakob Westergaard Poulsen, Christian G. Hansen, Charlotte Graungaard Falkvard. 

Fra sekretariatet: Erik Roland Larsen 

Afbud: Kit Siebken Heinze, Peter Butty deltog i stedet. 

 

Mødets åbning: 

Mødet blev åbnet med velkomst til alle – dejligt at se alle. Derudover blev der overbragt en tak fra 
formandskabet til Hovedbestyrelsen for deres måde at være aktive på – imponerende hastighed på 
reaktioner på mails. 

Det blev aftalt at honorering for dagens møde er et halvt honorar. 

 

Godkendelse af dagsorden: 

Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser. 

 

Formel godkendelse og opfølgning på referatet fra HB-mødet den 1. april 2020: 

Referatet er godkendt uden kommentarer. 

Opfølgning: 2. behandling af budgettet vil ske på juni-mødet, hvor der vil være yderligere oplysninger om 
tilstanden på Radiograf Rådets ejendom og en prioriteret plan for istandsættelse. Derudover vil der være et 
forslag fra Region Nordjylland om ekstraordinært at overføre overskud på regionernes budgetter fra 2019 
til 2020. alt sammen noget der vil få impact på budgettet. 

Husk at få Jeanette til at bestille overnatning til juni-møde, hvis det er relevant for dig – mødet starter kl. 8. 

 

Orientering og debat om den aktuelle situation: 

Aflysninger siden sidst: 

• Verdenskongressen i Dublin i august 2020 er udsat til august 2021 
o Charlotte Graungaard Falkvard har sendt en skrivelse til præsidenten for ISRRT og 

opfordret til at fastholde at afgørelsen af Verdenskongressen 2024 sker i august 2020 
 Der er kvitteret for forslaget, men vi ved endnu ikke hvordan det ender. 
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 Den 1-årige udsættelse af VK Dublin blev ledsaget af en melding om at 
Verdenskongressen i Bangkok fastholdes i 2022. 

o ECR 
 ECR 2020 blev i første afgang udsat til juli 2020. Dernæst blev ECR 2020 reduceret 

til en ren virtuel kongres. 
o Forskningsturen til Dublin er udskudt til sidst på året. Formålet er at skabe alliancer og 

muligheder for at vi kan uddanne vores egne ph.d´ere i samarbejde med universiteter i 
Dublin, fremfor at overlade det til andre faggrupper. 

Andet: 

o Vores business-case er færdig og vil blive fremlagt på juni-mødet af Copenhagen 
Economics. Hvis der bliver et passende hul at offentliggøre casen i inden da, indkalder vi til 
noget ekstraordinært. Det er ikke forventningen, at det vil ske, men man kan jo aldrig vide. 
Netop i dag søges der et sted i Danmark efter sygeplejersker til stråleterapiuddannelsen. 
Håbet er at vi i juni kan planlægge en offentliggørelse. 

 

o Lakridserne er tæt på at blive sendt ud. Vores forventning er inden for en uges tid. Der er 
skrevet en leder til maj måneds Radiografen om hvorfor radiografer skal have lakridser. Går 
lakridserne ud før Radiografen, offentliggør vi lederen på anden vis, så den kommer til at 
ledsage lakridserne. Og lederen bringes alligevel så alle har mulighed for at læse 
”beskeden”. 

 
o Sagsbehandlingssystemet kører snart – projektet har været forsinket på grund af COVID19, 

men i gang igen. Hele sekretariatet inkl. formandskabet bliver undervist virtuelt den 28. 
maj 2020. 

 
o Regnskabet for 2019 er færdigt og sættes til godkendelse og behandling på juni-mødet. 

Overskuddet er landet på godt 500.000 kr. Vi lægger op til, selv om vi forventer fysisk møde 
i juni, at underskrivningen af regnskab og protokol foretages elektronisk.  

 
o Til erstatning af defekt projektor, har vi udskiftet lærred og projektor med store TV-

skærme. Der er installeret 2 i undervisningslokalet og 1 i HB-lokalet. 
 

COVID19: 
• Fælleserklæringen volder fortsat problemer. Den har vist sig sværere at lukke end åbne. Der 

arbejdes på en ny fælleserklæring, men der er udfordringer og det er oplevelsen at der ikke er 
meget støtte at hente i Forhandlingsfællesskabet. Arbejdsgiverne vil gerne have den liggende, så 
den kan trækkes op af skuffen hvis vi ryger ind i en 2. bølge. På vores side er det oplevelsen at 
erklæringen udnyttes ud over det rimelige og at en erklæring, der skal anvendes fremtidigt, vil 
skulle se anderledes ud. Det er væsentligt at være opmærksom på at der ikke er tale om en aftale, 
men en erklæring, hvorfor den ikke kan opsiges. 

• Det er min opfattelse at vi bliver udfordret på vores fagligheder. Politisk er der meget fokus på hvor 
fantastisk og velfungerende det har været at faggrænserne har været sat ud af spil. 
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Sekretariatet: 

• Vi arbejder fortsat hjemme frem til 3. fase, men vi gør klar til at følge de øvrige organisationers 
dispositioner. Hvis de fysiske møder vender tilbage tidligere end afslutningen af fase 2, vender vi 
også tilbage. 

o Vi mødes virtuelt hver morgen kl. 8.15 og lægger planer for dagen 
o Vi har haft mange personsager 
o Men ellers er der ikke mange corona-relaterede henvendelser i øjeblikket – vi er overgået 

til ”almindelige” henvendelser. 
o Den tid, som nogen har til overs, bruges på at komme foran i forhold til en forventning om 

et heftigt efterår. Der skrives bl.a. på kongresmaterialet. Derudover er der fokus på ikke at 
have overskydende timer. 

o Men ellers mærker vi tydeligt at klinikken er kommet ind i mere almindelige tider. Det er 
eksempelvis blevet muligt at få svar på fremtidsorienterede forespørgsler så der kan 
arbejdes videre på kurser m.v. 

 

OK 21 – dette punkt er fortroligt: 

Punktet er fortroligt – referat af dette punkt kan findes i det fortrolige referat af samme dato. 

 

Kongressen 2020: 

Under punktet blev det løst drøftet, hvilke kort vi kan have i baghånden, hvis det ikke bliver muligt at afvikle 
kongressen i oktober 2020 fysisk. 

Charlotte Graungaard Falkvard fremlagde følgende modeller: 

• Udsættelse af kongressen 
• Afholdelse af kongressen virtuelt med de mest nødvendige punkter (budget, regnskaber, beretning 

og valg) 

Vi vil naturligvis helst afholde kongressen, som vi plejer. Men hvis situationen kræver det, kan en virtuel 
kongres komme på tale. Eventuelt kan man, alt efter hvilke regler, der gælder, samle mindre grupper rundt 
om i regionerne og tilgå en virtuel kongres i små enklaver. 

Vi havde fokus på de demokratiske elementer, som vi skal drøfte nærmere. I det hele taget drøfter vi 
emnet igen på juni-HB-mødet. 

Indtil da kigger vi lovmæssigt på de forskellige scenarier. 

 

Eventuelt: 

Lars Jensen satte fokus på de regionale møder om FH´s lokale struktur. Det er blevet lidt rodet på grund af 
corona-krisen og de sidste tre regioners møder er konverteret til virtuelle møder. Ved de to første møder 
har der ikke været deltagelse fra vores regioner. Det er væsentligt at vi få sat aftryk på de sidste tre møder, 
hvorfor vi centralt har besluttet Christian G. Hansen deltager og har tilmeldt sig dem alle tre for at sikre 
deltagelse. Der træffes endelig beslutning om FH´s lokale struktur i slutningen af september. 
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Christina Bagge Thisted- Høeg berettede om svære tider at være radiograf i på Silkeborg Sygehus. Årsagen 
skal naturligvis findes i den mediestorm lavdosis-CT af thorax og en overlægefyring har medført. Det var der 
flere der levende kunne sætte sig ind i. 


