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1. Hovedbestyrelsesmøde - åbning 

Dato 1.marts 2021 Mødetidspunkt: 8.30 – 
14.00 

Mødested: Zoom 

Møde indkaldt af Radiograf Rådet 

Mødetype HB-møde 

Mødeleder: Charlotte Graungaard Falkvard 

Referent Homma Yusuf 

Deltagere Afbud: Kathrine Erenskjold 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Indstilling HB godkender dagsordenen. 

Behandlet på 
mødet 

Region Syddanmarks ansøgning om udsættelse af 
Regionsgeneralforsamlingerne rykkes op til punkt 5 og der 
tages en generel drøftelse med i punkt 8. 

Beslutning Dagsorden godkendt. 

3. Formel godkendelse af referatet af den 2. februar 2021 

Indstilling HB godkender referatet. 

Behandlet på 
mødet 

Ingen kommentarer. 

Beslutning Referatet godkendes. 

4. Sekretariatschef  

Indstilling HB tager orienteringen til efterretningen. 

Behandlet på 
mødet 

Charlotte Graungaard Falkvard orienterer om ansættelse af 
Christian Strøm, der tiltræder den 1. april 2021. Radiograf 
Rådet ser ind i, hvordan ansættelsen offentliggøres.  

Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning.   

5. Regionsgeneralforsamling 

Indstilling HB tager stilling til den fordelingsnøgle, der skal være 
gældende. HB drøfter ydermere, hvorvidt ansøgningen fra 
Region Syddanmark om udsættelsen af 
regionsgeneralforsamlingerne skal imødekommes. 

Behandlet på 
mødet  

Charlotte orienterer om, at fordelingsnøglen på 40 er 
anvendt de seneste gange. Princippet er, at den mindste 
region skal kunne opnå 7 delegerede, fordi HB i 2011 
besluttede at alle regioner som minimum skulle kunne stille 
med bestyrelsen, hvilket betyder 7 delegerede. 

Hvis forslaget til HB-sammensætning vedtages, vil det være 
muligt at sætte fordelingsnøgletallet op til 43 idet Region 
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Nordjylland kun skal kunne opnå 5 delegerede for at nå op på 
7, fordi de 2 HB-medlemmer tildeles delegeret-pladser 
automatisk.  

  

Lars Jensen forelagde sin ansøgning, hvor det foreslås at 
udsætte regionsbestyrelsernes generalforsamling. Det 
drøftes, hvorvidt en udsættelse af 
regionsgeneralforsamlingerne vil medføre en udsættelse af 
starttidspunkt af kongresbeslutningerne. Charlotte 
Graungaard Falkvard fortæller, at lovene gælder på 
kongressen, og man falder ind i det nye, sådan som 
generalforsamlingerne bliver afholdt.  

Beslutning  HB vedtager at sætte fordelingsnøgletallet op til 43, som skal 
være gældende for delegeret-valgene på 
regionsgeneralforsamlingerne i 2021. Ydermere ophæves 
særstatus for Bornholm, således at Bornholm fremadrettet 
hører ind under delegeret-antallet for region Hovedstaden. 

 

Det besluttes, at de regioner der gerne vil udsætte deres 
generalforsamling, kan gøre det. I indeværende uge skal der 
gives besked, hvorvidt regionerne ønsker udsættelse. Ønskes 
der en udsættelse, skal dette meddeles til sekretariatet 
senest den 8. marts 2021 kl. 10.00 af hensyn til Radiografen. 
Det besluttes endvidere, at regionsgeneralforsamlingerne 
kan udsættes til den 15. september 2021. 

6. Investering i lejlighed 

Indstilling HB giver mandat til arbejdsgruppe. 

Behandlet på 
mødet 

Det drøftes, hvorvidt Charlotte Graungaard Falkvard skal 
være med i arbejdsgruppen.  Rammen drøftes og der er 
enighed om, at lejligheden må koste max. 4 mio. kr. God idé 
at tilmelde sig et køberkartotek.  

Beslutning HB giver arbejdsgruppen mandat, jf. ovenstående og 

Charlotte Graungaard Falkvard indgår ikke i gruppen.  

 

7. OK21 opfølgning 

Indstilling HB tager orienteringen til efterretning. 

Behandlet på 
mødet 

Charlotte Graungaard Falkvard orienterer om periodeprojekt 
på det kommunale område, idet det kun er det, som er 
relevant for Radiografer. 

 

Shady Khalil gennemgår forliget på det regionale område. 

 

Charlotte Graungaard fortæller, at vi skal forholde os til den 
økonomiske ramme, og hun afventer beregninger fra PKA på 
pensionsdelen samt mail fra DSR’s formand, hvorfor vi har 
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fået penge til pension. Charlotte Graungaard foreslår, at vi 
stiller nogle spørgsmål til Danske Regioner. Charlotte 
Graungaard Falkvard fortæller yderligere, at DSR har kongres 
førstkommende fredag og fortæller om den massive 
ligelønsindsats.  

Herefter var der en livlig debat omkring overenskomsten.  

 

Troels informerer om urafstemningen, som løber fra den 12. 
marts kl. 08.00 til den 24. marts 2021 kl. 20.00.  

 

OK caféerne som er spredt ud over dagen 
(formiddag/eftermiddag) er en god idé. DSR holder TR møde 
den 11. marts om eftermiddagen. Kniber det med tiden, 
anbefaler vi, at man deltager i Radiograf Rådets 
aftenprogram den 11. marts kl. 19. Tabt arbejdsfortjeneste 
udbetales. Er tidligere meldt ud. 

Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning. Det besluttes, at der 
udmeldes ”Et flertal af HB anbefaler et ja til 
overenskomsten”.  

8. Afvikling af kongressen – 2. del 

Indstilling HB tager en drøftelse. 

Behandlet på 
mødet 

Charlotte Graungaard Falkvard informerer om, at der vil være 
et tema – påske. Der sendes en pakke ud til alle deltagere. 
 
Summe i måger vil foregå i grupperum/break out rooms. 
 
Vi forsøger at gøre kongressen levende.  
 
Der er afsat god tid til debatterne.  
 
Der vil være skriftlig afstemning på alt. Vi har god erfaring 
med afstemningssystemet Survey Monkey og et system der 
er brugt ved afstemning i AGM ved EFRS.  
 
Der vil være en konkurrence og der sendes en tidsplan ud 
snarest. 
 

Troels Jeppesen oplyser, at login til kongressen fremsendes 
på mail til de delegerede. Der åbnes op tidligere end sidst.  

 

Følgende emner skal behandles: 

• HB-sammensætning 

• Medlemstyper 

• Forslag om lovændring af Lovenes § 13 stk. 5 vedr. 
ledere, der ikke kan have foretræde i HB, hvis de skal 
vikariere for formand eller næstformænd. Kan godt 
vælges til regionsbestyrelsen.  

Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning.  
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        9. CPD 

Indstilling HB tager orienteringen til efterretning.  

Behandlet på 
mødet 

Katrine Borg-Hansen gennemgik oplæg, hvorefter HB 
drøftede og udvekslede synspunkter bl.a. omkring CPD-
Credits og den finske model, hvor man har valgt at 
koncentrere sig om strålebeskyttelse. Henvendt til Claus Brix 
synes Katrine Borg-Hansen, at det er fint med pointsystemet 
til vores kurser. Derved bliver der også skubbet nogle 
grænser. Det er vigtigt at holde sig opdateret på sit fag.  

Beslutning HB skal til at se ind i en implementering.  

10. Sundhedsjournalen 

Indstilling HB drøfter udfordringen.  

Behandlet på 
mødet 

HB drøfter udgangspunktet om en beskyttelse af vores 
medlemmer og Susanne Kornbeck Thomsen og Shady Khalil 
foreslår, at man evt. ser på ordningen fra politiet 
(tjenestenummer) eller muligheden for at benytte sit login 
nummer, da der er stor bekymring over, at patienter kan slå 
en op og herefter tage kontakt til behandleren. Christina 
Bagge Thisted-Høeg fortæller om en underskrift indsamling.  

Beslutning HB beslutter, at vi skal henvende os til FH med problemet.   

11. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat   

Indstilling HB tager orienteringen til efterretning. 

Behandlet på 
mødet 

Charlotte Graungaard Falkvard beretter om FH lokalstruktur. 
Medlemstal er indberettet og det samlede beløb er opgjort til 
lige omkring kr. 60.000. Regionsbestyrelsesseminaret er 
flyttet fra Opus, Horsens den 8. og 9. september til HUSET, 
Middelfart den 21. og 22. september 2021. 

 

Vi er i gang med en afdækning med radiologerne og MR-
selskabet, om vi kan lave et projekt, der gerne skal munde ud 
i nogle nationale retningslinjer for MR-safety. Det giver god 
mening, hvis vi kan slå pjalterne sammen. Nærmere herom 
følger. 

  

Christian Gøttsch Hansen og Homma Yusuf orienterer HB om, 
at vi i forbindelse med en relancering af Digital chikane 
kampagnen lige hiver fat i vores AMR og benytter lejligheden 
til at gøre opmærksom på, at selv om der er Corona, er vi der 
for dem. Homma tager sig af samarbejdet med BFA.  

 

DSA-undersøgelsen går vi videre med. Prisen vil være 
billigere end først oplyst - omkring kr. 10.000. 
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Claus Brix orienterer om sidste frist for kandidaturopstilling 
til radiografisk forskningsnetværk. Der er en kandidat til hver 
af de 2 poster.  

Kursus kataloget for 2021-22 er næsten færdigt og omfatter 
bl.a. et ønske fra HB om demens. Yderligere beretter Claus 
Brix at ortopædi kurset er oppe og køre og at MR- mødet er 
fastsat til november i Aarhus. Dette ændres muligvis til et 
Nordic Meeting.  

Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning.  

12. Orientering fra regioner, RSD og ansvarsområder  

Indstilling HB tager orienteringen til efterretning. 

Behandlet på 
mødet 

 

RSD – Sekretariatet arbejder på at få styr på området.  

 

Internationalt – Charlotte Graungaard Falkvard er valgt som 
vice-president for EFRS. 

 

TRU – Intet nyt. 

 

Region Syddanmark – Intet at berette. 

 

Region Hovedstaden – Har indkaldt til ekstraordinært 
regionsbestyrelsesmøde vedr. udskydelse af 
regionsgeneralforsamlingen. Har ligeledes indkaldt til et 
ekstra delegert-møde. Holder stadig lidt tilbage med 
medlemsarrangementer. Har en del i støbeskeen.  

 

Region Sjælland – Afholder generalforsamling den 7. april. 
Der er en kandidat til formandsposten.  

 

Region Midtjylland – Stille. Har virtuelt netværksmøde om 
14. dage. Christina Bagge Thisted-Høeg er spændt. 

 

Region Nordjylland – Susanne Kornbeck Thomsen fortæller, 
at de har fået en ny RSD-repræsentant i bestyrelsen. Der er 
sket en misforståelse om, at man skal være bosiddende i 
København for at blive formand for RSD. God viden for 
gruppen, der arbejder med RSD. Der tages hånd om 
problemstillingen. 

 

Lederne – Vacciner, vacciner, vacciner. 

 

Beslutning  Orienteringen blev taget til efterretning.  

13. Punkter til kommende møder 

Indstilling  
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Behandlet på 
mødet 

• Radiografnålens fremtid 

• Uddannelsesfonden  

• Samarbejdsaftale med DSR  

• Investeringsstrategi 

• Investering i lejlighed 

• Faglig klub på Gentofte Hospital 

Beslutning  

14. Evt. 

Indstilling  

Behandlet på 
mødet 

Referat fra forrige HB-møde medsendes HB dagsorden. 
 
Christina Bagge Thisted-Høeg spørger til optagelse af HB 
møder. Møderne optages pt. da der er ny referent. Troels 
Jeppesen drøfter videre herom med Charlotte Graungaard 
Falkvard.  
 
Stinne Munthe-Brun konstaterer, at der mangler information 
på hjemmesiden vedr. kongressen. Der mangler ligeledes 
afregningsformularer.  

Beslutning  

15. Evaluering af mødet 

Indstilling  

Behandlet på 
mødet 

 

Beslutning  

 


