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1. Hovedbestyrelsesmøde - åbning 

Dato 11. maj 2021 Mødetidspunkt: 12.00 – 
15.00 

Mødested: Zoom 

Møde indkaldt af Radiograf Rådet 

Mødetype HB-møde 

Mødeleder: Charlotte Graungaard Falkvard 

Referent Jeanette Fischer 

Deltagere Formandskab: Charlotte Graungaard Falkvard og Christian Gøttsch  
Hansen 

Region Hovedstaden: Stinne L. Munthe-Brun og Torben Kirk 
Lehnskov  

Region Sjælland: Katja Svanevig Dornsø og Nadja Christensen  

Region Nordjylland: Susanne K. Thomsen 

Region Midtjylland: Christina Bagge Thisted-Høeg 

Region Syddanmark: Lars Jensen og Johnny Jensen 

RSD: Josephine Vadgaard 

Sekretariat: Christian Strøm og Jeanette Fischer  

 

Afbud: Pica Andersen, lederne 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Indstilling HB godkender dagsordenen. 

Behandlet på 
mødet 

Dagsordenen har været lidt forsinket og er meget simpel, vi er lidt 
pressede af OK-omstændighederne. 

Der er indkommet et ekstra punkt, der tages under 
orienteringspunktet. Det omhandler mammografiscreening.   

Beslutning Dagsorden godkendt. 

3. Formel godkendelse af referatet af den 21. april 2021 

Indstilling HB godkender referatet. 

Behandlet på 
mødet 

Ingen kommentarer. 

Beslutning Referatet godkendes. 

4. OK21 - opfølgning  

Indstilling HB tager orienteringen til efterretning.  

Behandlet på 
mødet 

 

Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning.   
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5. Gennemgang af Årsrapport 2020 

Indstilling HB tager orienteringen til efterretning.  

Behandlet på 
mødet  

Charlotte startede punktet med at oplyse, at revisor Peter Zacho 
efter 45 år som foreningens revisor, har valgt at gå på pension. Det 
bliver derfor det sidste regnskab Peter Zacho fremlægger. Stig 
Skovly bliver fremtidig revisor og kommer også til at deltage i de 
kvartalsmøder der holdes med økonomiafdelingen i DSR.  

 

Herefter fremlagde Peter Zacho årsregnskabet 2020 og gennemgik 
de forskellige konti. 

 

Kontingentindtægter samt AKUT midler udgør i alt 13,7 mill. kr. 
Fagbladet Radiografen, kursus- og bogvirksomhed udviser et 
underskud på 911 t. kr. hvilket til dels skyldes aflyste 
arrangementer og kurser. Samlet overskud 900 t. kr. Der skal ikke 
betales selskabsskat. Endvidere er der ikke afsat midler til 
garantifonden eller garantikontoen.  

Efter endt gennemgang kunne HB stille spørgsmål.  

Stinne L. Munthe-Brun spurgte ind til lokaleomkostninger, idét de 
er steget betydeligt ift. 2019. Dette skyldes, at der er foretaget en 
ekstraordinær indbetaling på 200.000 kr. pr. lejlighed ifm. 
udskiftning af faldstammer m.m. 

 

Torben Kirk Lehnskov spurgte til fællesomkostninger  i øvrigt. Er FH 
og DSR korrekt placeret? Peter Zacho oplyste, at der er tale om 
kontingenter, så den er korrekt placeret. EDB-udgifterne er høje. 
Skal en del af beløbet flyttes til hjemmesiden, da denne konto står 
i 0 kr.? Peter Zacho kunne ikke svare på dette. Han oplyste, at der 
er indført et nyt regnskabssystem, hvor kontiene er opdelt i finans - 
og artskonti. Kan ikke udelukke, at nogle af posterne er 
fejlplaceret. EDB-udgifterne er fordelt på flere funktioner. Jeanette 
Fischer oplyste, at ved et tidligere HB-møde i 2020, var der 
enighed om at indkøbe så meget som muligt ift. nyt EDB m.m. til 
nye medarbejdere. GDPR omk. Samt stemmemoduler til kongres er 
ligeledes bogført på EDB-udgifter. Vi kigger ind i specifikationen og 
tilføjer til referatet. 

 

Christina Bagge Thisted-Høeg spurgte til personaleomkostninger, 
herunder ATP og sociale ydelser, som er steget en hel del. 
Herunder ligger udgifter til Michael Dreyers fratræden. Peter 
Zacho undersøger nærmere. Dette tilføjes referatet.  

 

Vi har efterfølgende modtaget følgende fra revisor Peter Zacho:  

EDB-udgifter: ” Der er ikke direkte talmæssig overensstemmelse, 
idét finansposteringerne underkonteres på de respektive 
funktionsområder/dimensioner ligesom kontokortene er udskrevet 
før diverse omposteringer og bogføring af splitmoms.  
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Jeg kan alene se en post på 31.630 kr. hvor teksten er 
”Hjemmeside”. På samme kt. er der poster benævnt ”it-
konsulenter” der måske kan vedrøre hjemmeside ydelser!  

 

Personaleomkostninger: ”Jeg kan se, at bl.a. lønsumsafgift er 
medtaget under ATP og øvrige sociale udgifter samt at beskattede 
personalegoder, regulering af feriepengeforpligtelse samt 
gruppeliv ligeledes er medtaget under posten ATP og øvrige sociale 
udgifter”.  

Jeg har nu tilrettet specifikationer til årsregnskab 2020!  

  

Beslutning  HB godkender årsrapporten 2020.  

6. Rapport 1. kvartal 2021 

Indstilling HB tager orienteringen til efterretning.  

Behandlet på 
mødet 

Jeanette Fischer fremlagde rapporten for 1. kvartal 2021 som 
udviser et overskud på 1,2 mill. kr. Vi følger budgettet fint både på 
indtægt og udgiftssiden. 

 

Lars Jensen havde et spørgsmål til de ubrugte AKUT midler for 
2020. Hvor kan de ses? Hertil svarede Jeanette Fischer, at pengene 
er der, de ligger i en pulje, men af rent tekniske årsager, 
fremkommer de ikke på rapporten. Lars Jensen vil gerne være 
sikker på at de bliver fordelt og brugt, hvilket Jeanette Fischer 
bekræftede at de vil, da vi er forpligtet til at lave et årligt regnskab 
over AKUT midlerne.  

Præcisering: Ubrugte AKUT midler for 2020, er indtægtsført i 
årsrapporten for 2020 og ligger derfor som en del af overskuddet 
på kr. 902.000. 

 

Christina Bagge Thisted-Høeg spurgte til FH relateret arbejde. Hvor 
kan vi se, hvad det koster? Jeanette Fischer oplyste, at der under 
HB er oprettet en ny konto, HB-FH, hvor alle poster der vedrører 
FH bliver bogført. Her er lokale kontingenter bogført. Der er også 
modtaget afregningsblanketter, der har været mærket med FH. 
Disse er også bogført på den nye HB-FH konto. Jeanette Fischer 
sørger for, at HB-FH kontoen fremkommer på juni rapporten.  

Christina Bagge Thisted-Høeg synes det er svært at holde styr på 
eget frikøb og HB-FH.     

 

Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning.   

7. OK21 – opfølgning fortsat 

Indstilling  

Behandlet på 
mødet 

HB-mødet i DSR går tidligst i gang kl. 16. Vær obs på telefonen.  

Mødet er yderligere udsat. Charlotte Graungaard Falkvard er 
blevet ringet op af Jytte Wester, som har spurgt til problematikken 
omkring radiografernes pensionstillæg. Charlotte Graungaard 
Falkvard har givet Jytte Wester en forklaring.  
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Beslutning  

8. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat  

Indstilling HB tager orienteringen til efterretning.  

Behandlet på 
mødet 

Charlotte Graungaard Falkvard orienterer:  

Vi har fået sendt indstillingerne til Ankenævnet. De indstillede er:                                                                                                                               
Christian Gøttsch Hansen, Ledende overradiograf Peter Lassen og 
Kvalitetsansvarlig radiograf Dorthe Harritz Nilsen. Suppleant: 
Forskningsradiograf Dora Grauballe. 

 

Christian Gøttsch Hansen orienterede om mammografiscreening.  

Jeg har forfulgt de løse rygter og det vi talte om på sidste ordinære 
HB- møde om uddannelse af betjenings personale til mammografi 
screening (mammografiassistenter) og har fået bekræftet af 
Sundhedsstyrelsen, at der er kommet en ansøgning og en revideret 
uddannelses plan for betjeningspersonale, der med enkelte 
tekniske rettelser til forveksling ligner den vi blev præsenteret for i 
2006 og som sammen med vejledningen lå til grund for den 
uddannelse som ophørte i 2012 (de sidste af de i alt 81 
mammografi screeningsassister af den gamle uddannelse blev 
uddannet i 2010). Region Sjælland har sammen med SUH Roskilde 
v/Carsten Varney i første omgang ansøgt i fællesskab med UC 
Absalon om at uddanne 10 assistenter. Region Sjælland er 
udfordret af, at de har en pukkel af 5671 kvinder, der ikke er 
screenet.  

Jeg har opfordret Sundhedsstyrelsen til at holde hestene og vente 
med en godkendelse og genåbning af vejledningen, indtil vi i 
Radiograf Rådet har holdt et haste stormøde for alle interessenter 
med henblik på en forhåbentlig bedre og mere permanent løsning. 
Claus Brix er pt ved at sætte mødet op. Christian Strøm og 
Charlotte Graungaard Falkvard har udarbejdet en kronik og jeg 
arbejder videre bag linjerne.  

 

Katja Svanevig Dornsø har talt med Carsten Varney. Hun er 
bekymret for, at det pålægges radiografer at screene til trods for, 
at de ikke har lyst. Kan ikke se problemet i, at SOSU-assistenter kan 
få den uddannelse. Måske skal man gå en anden vej og få udviklet 
uddannelsen bedre og dele nogle af vores kompetencer med dem. 

 

Susanne K. Thomsen er lodret uenig med Katja Svanevig Dornsø. 
De har aldrig haft screeningsassistenter og har aldrig haft besvær 
med at ansætte. Det er et spørgsmål om ordentlige vilkår, så de 
ikke kun laver screeninger men også andet. De får et 
funktionstillæg og screener ca. halvdelen af tiden. Synes ikke vi 
skal give det ud til andre faggrupper. Henviser til at kontakte 
kvalitetsansvarlig Tine lund, som er inde i alle retningslinjer.  

 

Charlotte Graungaard Falkvard er enig med Susanne K. Thomsen. 
Det er nemt at falde i gryden. Hvis vi giver dét fra os, der ikke er 
sjovt, så kan vi ikke vinde nogle kampe. Vi må aldrig give køb på 
det. Der skal vi træde i karakter.  
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Christina Bagge Thisted-Høeg oplyser, at der pt ikke er mange 
ledige radiografer, men den dag der kommer flere ledige, har vi 
pludselig SOSU’er gående i nogle job, der til den tid vil være 
attraktive. Vi kan komme ud i lignende situationer, som vi har nu 
med sygeplejerskerne i stråleterapien. Er i øvrigt enig med Susanne 
K. Thomsen og Charlotte Graungaard Falkvard. 

 

Stinne L. Munthe-Brun forstår godt Katja Svanevig Dornsø. Vi skal 
passe på, hvordan vi kommunikerer det ud. Region Hovedstaden 
har også screeningsassistenter ansat. De er også underlagt 
kvalitetskontroller og har en meget lille fejlprocent, men det er 
helt sikkert vores område.  

De kan heller ikke få besat stillingerne. De har 3 betalte pauser og 
flextid. De kan stort set selv bestemme deres arbejdstider og 
længde indenfor et tidsrum. De har kunne rotere mellem 
sygehusene, men det har de ikke ønsket, hvorfor man nu har fast 
personale med et ekstra løntillæg.  

 

Christian Gøttsch Hansen er enig med Stinne L. Munthe-Brun. Der 
er forskel på hvordan det meldes ud. Det er firkantet og hvem har 
den fornødne uddannelse til at lave undersøgelser med 
ioniserende stråler? Screening er det vigtigste. Det er raske 
kvinder og det er et problem, hvis kvinden sendes afsted med en 
fejldiagnose. Det er ærgerligt, at man ikke kan løse det i region 
Sjælland. Det skal være radiografer, der udfører arbejdet. Der skal 
findes holdbare og fremtidige løsninger. Der skal fokus på. Der 
forskes meget i Sverige og andre lande. 

 

Charlotte Graungaard Falkvard giver Stinne L. Munthe-Brun ret. 
Radiografer skal ikke jobudvikle sig uden af have de fornødne 
kompetencer. Henviser til Ringsted sagen for nogle år siden.  

Der er et mammografi-topmøde i slutningen af juni md. hvor vi 
samler en masse med bud og interesser i området. Måske ligger 
der langtidsholdbare og gode løsninger hvis vi samler viden og 
udfordringer. 

 

Johnny Jensen er enig i det meste. Man kan ikke undervurdere 
opgaven. Vi skal som fagforening ikke sælge ud af vores 
medlemmers stillinger. Har set hvad der sker på 
operationsgangene. Vi har set patienter der er blevet stråleskadet i 
Nordjylland, fordi de er blevet screenet af forkert personale.  

Vi skal øge radiografudbuddet. Der er for lidt screening i 
uddannelsen. I England er radiografen 2. screener sammen med 
radiologen. Vi må ikke smide det væk. 

 

Torben Kirk Lehnskov gør opmærksom på, at vi ikke skal legalisere 
stråler på raske kvinder. Henviser til rapporten fra Copenhagen 
Economics der viste, at der vil være mangel på arbejdskraft. Vi kan 
som fagforening ikke ”sælge” ud.  

 

Christina Bagge Thisted-Høeg tror vi måske har en kæmpe opgave 
overfor medlemmerne. Hvis der er ubesatte stillinger, er det fordi 
radiograferne ikke søger dem. Så skal vi hjælpe dem. Vi skal måske 
hype det mere. 
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Susanne K. Thomsen mener at det kunne være fint, hvis vi kan få 
de fine historier frem, måske med en artikel i Radiografen. Finde 
nogle ildsjæle, der kan tale det op, måske allerede ved de 
studerende. 

 

Katja Svanevig Dornsø synes at holdningen i region Sjælland er 
mærkelig, idet man ikke synes, at det er et problem, at arbejdet 
bliver uddelegeret eller bliver en kombination med andet. Hun skal 
tale det op i sin bestyrelse og det har været fint med en debat. Der 
har været en masse oplysninger, hun kan gå videre med.   

 

Nadja Christensen mener ikke, vi skal give op på noget, som vi kan 
miste. Der er problemer med andre ansvarsområder. Det skal 
lanceres på en anden måde til medlemmerne i region Sjælland. 

 

Torben Kirk Lehnskov oplyser, at det er et kæmpe problem at de 
har sygeplejersker rendende rundt i nuklear.  

 

Christina Bagge Thisted Høeg siger, at vi ikke skal lave en 
feberløsning.  Det er bedre at regionerne betaler lidt ekstra , indtil 
der er nogle ordentlige vilkår.  

 

Christian Gøttsch Hansen fortæller, at man har haft dette tidligere. 
Det sidste hold blev uddannet i 2010 og uddannelsen lukkede i 
2012. Lederne synes ikke der var fleksibilitet nok. Vi skal mødes 
med Sundhedsstyrelsen og kigge på en løsning, der holder i 
fremtiden. Som fagforening må vi gå ind i det.   

Vi har haft en workshop. Desværre var region Sjælland ikke 
repræsenteret.  

 

Christian Strøm oplyser, at der er haste topmøde ml. d. 15.–30. 
juni. Er ved at udarbejde en problemformulering og indhold.  

 

Katja Svanevig Dornsø føler sig misforstået. De har et dårligt 
arbejdsklima og lønforhold i regionen. Der skal nogle penge på 
bordet. Kan måske kopiere aftalen fra region Nordjylland. Kan godt 
se meningen med at beholde specialet. Måske en studierettet 
uddannelse. 

 

Lars Jensen mener ikke, vi skal have flere retninger. Region 
Syddanmark har et semester i mammografi. Mener der skal 
arbejdes på en konstruktiv måde og at det skal gøres spændende.  

 

Christian Gøttsch Hansen er enig med Lars Jensen. Vi skal have 
regionen med. Det skal gøres spændende/interessant, f.eks. en 
ekstraordinær uddannelse inkl. en bolig. Man uddanner 66 % af de 
studerende på KP. Tallet skal ligge på 70 %. 

 

Torben Kirk Lehnskov gør opmærksom på, at der er fyringsrunder 
på KP. Det er et problem.  
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Beslutning Der skal gås aktivt ind i det. Efterlyser nogen vi kan invitere med  til 
topmødet. *Der er flere bud. Vi laver en kronik, der er kant på. Når 
og hvis den bliver optaget, kontakter Charlotte Graungaard 
Falkvard Heino Knudsen og Carsten Varney, så de er up front på 
det. Susanne K. Thomsen sender kontaktinfo om Tine Lund til 
Christian Gøttsch Hansen. Der skal stykkes et program sammen. Vi 
modtager gerne korte indlæg.  

 

        9.  Orientering fra regioner, RSD og ansvarsområder  

Indstilling HB tager orienteringen til efterretning.  

Behandlet på 
mødet 

Region Nordjylland v/Susanne K. Thomsen: 

Regionen har afholdt sit første fysiske bestyrelsesmøde i et år. 
Dejligt at se hinanden. Ellers kører det stille og roligt. Arbejder på 
nogle medlemsarrangementer hen over efteråret/vinteren.  
Regionen støtter med 2.500 kr. til tjenestemandstirsdage. DSR har 
støttet med en kaffevogn/mand. Der er pt kommet 3 tilmeldinger 
til regionsgeneralforsamlingen. Charlotte Graungaard Falkvard har 
sendt dato til Jan Sørensen ifm. deltagelse til 
tjenestemandstirsdag. 

 

Region Midtjylland  v/Christina Bagge Thisted-Høeg: 

Regionen har også afholdt sit første fysiske bestyrelsesmøde. 
Desværre ikke så mange deltagere. Man tør endnu ikke at kaste sig 
ud i for meget. Har besluttet at TR i regionen tager på en 2-dages 
tur.  

 

Region Syddanmark v/Lars Jensen: Afholder 
regionsgeneralforsamling den 8. juni. Der er netop sendt 
informationsmail ud til regionens medlemmer. Har modtaget den 
første tilmelding. Man har fundet et sted til afvikling af den fysiske 
del til TR Årskurset. Regionen er på stedet begge dage. 

 

Region Sjælland v/Katja Svanevig Dornsø: Regionen har afholdt sit 
første bestyrelsesmøde. Alle er nye med undtagelse af 2. Det gik 
fint. Er i gang med at oprette en Facebook-gruppe i regionen. 
Forsøger ligeledes at etablere udendørs medlemsarrangementer 
hen over sommeren. Den nye regionsledelse fylder rigtig meget. 
Man ved ikke så meget. Herudover er der gang i alt det om 
screeningsuddannelsen og radiografuddannelsen.      

 

Region Hovedstaden  v/Stinne L. Munthe-Brun:  

Har også afholdt et fysisk bestyrelsesmøde. Der er mange nyvalgte. 
Et vellykket møde. Stinne L. Munthe-Brun er valgt ind i 
regionsudvalget i FH Hovedstaden (Bornholm). Er indkaldt til møde 
med politikerne på Bornholm. Der er også valg af ny TR på 
Bornholms Hospital, så begge dele kan måske slås sammen.  

 

Torben Kirk Lehnskov supplerede med nyt omkring uddannelses - 
og forskningsudvalget i FH centralt. Der afholdes mødes i morgen 
og omhandler CPD i EU-regi (læringskonti og mikrokvalitering), som 
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kommer i slutningen af året. Skal tale videre i FH i morgen. AC’erne 
har kontaktet Absalon i forhold til vedtægter og hvem der sidder i 
bestyrelsen for de studerende på skolerne. Det har man fra FH 
reageret på. Er også på dagsorden i morgen. 

 

Lars Jensen havde en kommentar til orienteringen fra Torben Kirk 
Lehnskov omkring AC’erne: Fysioterapeuterne og 
ergoterapeuterne er røget over til AC og de mangler 
bestyrelsespladser og indflydelse til, hvad der foregår på 
professionshøjskolerne. De føler sig forbigået. Har tidligere tilhørt 
FTF. Der må være tale om en omfordeling. Spændende 
problemstilling. 

 

Christina Bagge Thisted-Høeg orienterede om, at festgruppen har 
holdt møde. Gruppen ønsker at bruge lidt tid, ca. 1 ½ time, til 
regionsbestyrelsesseminaret, for drøftelse af transport, aktiviteter  
m.m. Umiddelbart inden regionsbestyrelsesseminaret besøger 
gruppen Vingsted Centret for en rundvisning af lokaler/værelser. 
Gruppen ønsker ligeledes inputs fra regionerne.  

Dato for jubilæumsfesten lægges på hjemmesiden.  

 

RSD v/Josephine Vadgaard: Der har været afholdt valg i RSD. 
Formand Josephine Vadgaard, næstformand Annemarie Gruhn. Er 
ved at planlægge et lille møde/event for den afgående RSD-
bestyrelse. 

Datoer for lokalvalg: 

UCL: den 2. juni 2021 

KP: den 3. juni 2021 

UCN: den 10. juni 2021 

 

Datoer kommer i Radiografen og på hjemmesiden.  

 

Uddannelsesområdet v/Christian Gøttsch: 

Deltager i FH møde den 12. maj (samme møde som Torben Kirk 
Lehnskov). 

 

Arbejdsmiljø v/Christian Gøttsch: 

Her er også møde i morgen, som Christian Gøttsch ligeledes 
deltager i. Homma Yusuf er kommet med i arbejdsmiljøgruppen og 
har fået sat system på området.  

 

Der er forvirring omkring mails fra FH. Det er svært at komme på 
listerne, men også svært at komme af igen. Lars Jensen forslår at 
sende en samlet liste til FH over, hvem der sidder i hvilke udvalg. 
Christian Gøttsch sender en liste.  

 

TRU v/Lars Jensen: 

Der afholdes fysisk TR Årskursus i regionerne den 19. maj og et 
virtuelt centralt arrangement den 20. maj. Man regner med at 
afholde seminaret til efteråret. 
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Susanne K. Thomsen nævner at programmet for 2. dagen mangler. 
Shady Khalil sender det ud. 

 

Internationalt v/Charlotte Graungaard Falkvard: 

I Kristi Himmelfartsferien afholdes der i EFRS og ISRRT et fælles 
topmøde. Verdenskongressen i Dublin afvikles som en hybrid 
kongres. Vi har i den forbindelse sendt nogle spørgsmål om 
mødernes afvikling. Det giver igen mening at tage til Dublin, for at 
sidde på et hotelværelse og holde møder.  

  

Beslutning  

10. Punkter til kommende møder 

Indstilling  

Behandlet på 
mødet 

Næste HB-møde er et 2-dages møde og afvikles fysisk, dog deltager 
Katja Svanevig Dornsø og Nadja Christensen virtuelt. Christina 
Bagge Thisted-Høeg giver besked om hun deltager fysisk el. 
virtuelt.  

 

• Ultralyd 

• Dagsorden – foldes ud m/kød på 

• Strålebeskyttelseskoordinatorer / lønforhandling 

• Hjemmesiden opdateres m/sekretariatet. Opfølgning 

• OK21 

• DSR (fra april) 

• Radiografnålen (fra april) 

• Sundhedsjournalen (fra april) 

 

Beslutning  

11. Evt.   

Indstilling  

Behandlet på 
mødet 

 

Beslutning  

 


