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1. Hovedbestyrelsesmøde - åbning 

Dato 2. februar 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 Marie Erenskjold 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Indstilling HB godkender dagsordenen. 

Behandlet på 
mødet 

Punkt 11 udsættes. Punkt 8 udvides således, at spørgsmålet 
om Uddannelsesfonden drøftes. 

Beslutning Dagsorden godkendt. 

3. Formel godkendelse af og opfølgning af referat fra den  8. og 17. december - 2020 

Indstilling HB godkender referaterne. 

Behandlet på 
mødet 

 

Beslutning  

4. Beslutningsprocesser i HB - udsat fra november mødet 

Indstilling HB drøfter videre, om vi skal have en procedure for 
beslutningsprocesser og i givet fald, hvad der skal indgå i 
proceduren. 

Behandlet på 
mødet 

Pica Andersen gennemgår en præsentation af de 6 
tænkehatte. Stinne Munthe-Brun mener, at denne proces kan 
kvalificere hvornår, det giver mening at involvere eksterne 
konsulenter/fagpersoner, der skal fremlægge noget i HB.  
Shady Khalil fortæller, at han har erfaring med denne 
metode, idét Region Syddanmark anvender den i sit arbejde 
med forandringsmodel. Charlotte Graungaard Falkvard 
mener, at der også gerne må laves en kobling til 
sekretariatet.   

Beslutning Det besluttes at metoden tages i brug og implementeres, der 

hvor det giver mening og afprøves første gang på 

regionsbestyrelsesseminaret.  

5. Sekretariatschef  

Indstilling HB tager orienteringen til efterretning. 



 

 

Behandlet på 
mødet  

Charlotte Graungaard Falkvard oplyser, at der er udtaget 3 
kandidater til samtaler onsdag den 10. februar 2021.  

Beslutning   

6. Formandslejlighed 

Indstilling HB tager stilling til den videre proces.  

Behandlet på 
mødet 

Oplæg fra revisor Peter Zacho gennemgås og efter udveksling 
af synspunkter i forhold til beliggenhed, pris og fremtidig 
brug foreslås, at der nedsættes en gruppe bestående af 
formand, næstformand og 2 hovedbestyrelsesmedlemmer til 
at arbejde videre med ejendomskøbet. Charlotte Graungaard 
Falkvard ønsker Jeanette Fischer med i gruppen. Det aftales 
at pris må svinge +/- kr. 500.000 og Homma Yusuf udfærdiger 
udkast til lejekontrakt til tjenestebolig. Der sendes en mail til 
hele HB, så alle der ønsker at deltage i gruppen, kan byde 
ind.  

Beslutning  

 

7. OK21 opfølgning 

Indstilling HB tager orienteringen til efterretning. 

Behandlet på 
mødet 

Charlotte Graungaard Falkvard oplyser, at hun har været til 
ekstraordinært møde i Sundhedskartellet. Der er ingen store 
interessante meldinger herfra og der blev givet en fortrolig 
status på forhandlingerne. 

Lars Jensen gør opmærksom på, at vi må se på merchandise, 
så vi ikke er for sent ude, hvis aktioner under 
forhandlingerne kommer i spil. Der vil komme 
mailkorrespondance til HB på dette.  

Susanne Kornbeck Thomsen forslår, at der kan tages en debat 
på regionsbestyrelsesseminaret om Radiograf Rådet skal tage 
forhandlingsretten tilbage på de lokale lønforhandlinger.  

Charlotte Graungaard Falkvard fortæller mere, at vi har 
indgået en økonomiaftale med DSR i tilfælde af konflikt og 
lockout.  

Lånemodellen er svær at formidle og forstå. Vi laver et 
tilbudskatalog til TR. I den forbindelse laver vi en målrettet 
gennemgang af lånemodellen, inden det bliver aktuelt. Lån 
og Spar Bank skal leve lånemodellen ud for os.  

Charlotte Graungaard Falkvard oplyser videre vedr. de 
organisationsspecifikke puljer, at vi ikke kender rammen før 
statens forhandlinger, er afsluttede. 

Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning. 

8. Forskningsnetværk 

Indstilling HB tager orienteringen til efterretning og tager stilling til 
forskning som ansvarsområde.  



 

 

Behandlet på 
mødet 

Charlotte Graungaard Falkvard ønsker, at radiografisk 
forskningsnetværk bliver et selvstændigt ansvarsområde i HB 
på samme vis som TR, Arbejdsmiljø osv.  Området vil blive 
forankret politisk hos  Charlotte Graungaard Falkvard. 

Radiografisk forskningsnetværk er blevet struktureret og der 
vælges en chair og en vicechair. 

Man drøfter videre i Uddannelsesfonden, og det drøftes, 
hvorvidt Nålefonden skal bevares. Man kan kun søge 
uddannelsesfonden, hvis man har nålen jvf. lovene. Der 
findes ingen særskilt konto for de deposita, der betales for 
nålen. 

Beslutning Det besluttes, at forskning bliver et ansvarsområde.  

Det besluttes at nålefondsspm. tages op som 
beslutningspunkt til næste HB Møde, og punkterne bliver 
adskilt til 2 separate emner. Radiografnålens fremtid og 
Uddannelsesfonden.  

        9. Nyt fra DSA’s Hovedbestyrelse  

Indstilling HB tager orienteringen til efterretning.  

Behandlet på 
mødet 

Intet. 

Beslutning  

10. Hjemmeside 

Indstilling HB tager orienteringen til efterretning. 

Behandlet på 
mødet 

Troels Jeppesen fortæller, at man nu kan logge ind med 
NemID og rette sine stamdata på hjemmesiden. 
Nyhedsstreng er i øvrigt klar til, at HB selv kan lægge nyheder 
op.  

Beslutning Orienteringen taget til efterretning. 

11. CPD 

Indstilling HB får en brush-up. Udsat fra december mødet. 

Behandlet på 
mødet 

Punktet udsat. 

  

Beslutning  

12. Afvikling af kongressen – 2. del 

Indstilling HB drøfter afviklingen af kongressen 2. del.  

Behandlet på 
mødet 

Vi forventer ikke, at forsamlingsforbuddet ændres, så vi kan 
afholde kongressen fysisk. Økonomisk giver det mening at 
træffe denne beslutning nu. Vi har fokus på at gøre de 
virtuelle debatter lige så involverende og 
medlemsdemokratiske som på den fysiske kongres.   

Regionsgeneralforsamlingerne er ikke som foreskrevet blevet 
varslet i december nummeret af Radiografen. Varslingen er 



 

 

lagt på hjemmesiden og formanden forventer, at alle vil 
forholde sig pragmatisk til fejlen, da ingen kan have glæde af 
at forsinke proceduren. 

Beslutning  Det besluttes at 2. del afholdes virtuel den 13. marts 2021.   

13. Ansøgning om støtte til bog om ligestilling 

Indstilling HB drøfter hvorvidt vi skal imødekomme ansøgningen.  

Behandlet på 
mødet 

Der var generelt ikke tilslutning til at imødekomme 
ansøgningen.   

Beslutning Charlotte Graungaard Falkvard skriver et venligt afslag til 
Bjarne Henrik Lundis.  

14. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat  

Indstilling Fremlægges på mødet. 

Behandlet på 
mødet 

Der orienteres om: 
 

• Sagsbehandlingssystemet er taget i brug.  

• Opgavehåndtering og opgavefordeling i sekretariatet 
– et bilag, hvor alle HB beslutninger bliver lagt ind, så 
intet går tabt.  

• Samarbejde med DSR’s økonomiafdeling herunder 
kontering/regionsrapporter – vi er tilfredse med 
udviklingen. Der skal skrives på honorar-sedlerne, 
hvilke møder der er deltaget i og ved HB relaterede 
møder, skal det fremgå om det er HB eller HB-FH.   

• Lån & Spar Bank – tiltag – Homma Yusuf og Jeanette 
Fischer har deltaget i møde vedr. events og 
medlemsfordele, som banken kan tilbyde. Vi 
forventer at gøre brug af tilbuddene i en eller anden 
udstrækning. 

• Fokus på statens område – Homma Yusuf har fået 
ansvarsområdet, da området har været 
underprioriteret tidligere.  

• FH lokalstruktur - Jeanette Fischer har overblik her og 
der er ingen indvendinger imod, at indberetning af 
lokale medlemstal foretages centralt.  

• MR- safety projekt. Nationale Guidelines – sættemøde 
er under forberedelse. Torben Kirk Lehnskov gjorde 
opmærksom på muligheden for deltagelse fra 
nuklearområdet.  

• Børnekursus aflyst, måske afholdes det i Grønland.    

Beslutning Orientering tages til efterretning. 

15. Orientering fra regioner, RSD og ansvarsområder  

Indstilling Fremlægges på mødet. 

Behandlet på 
mødet 

TRU: Lars Jensen fortæller, at TR Årskuset afløses af 2 dage 
for TR - en lokal dag, der arrangeres lokalt sammen med 
regionsformændene og en fælles virtuel dag. 

 



 

 

TR-Intro afholdes virtuelt over 2 dage med 16 deltagere og 
social fællesspisning.  

 

Region Syddanmark: Lars Jensen oplyser, at han er kommet 
ind i FH’s Forretningsudvalg – Løn-og Vilkårsforhandlinger. 

 

Region Sjælland: Professionshøjskolen Absalon i Næstved 
ansøger om, at få radiografuddannelsen til Næstved, idet 
rekruttering af færdiguddannede radiografer på Sjælland og 
Lolland Falster er meget vanskeligt. 

 

Region Hovedstaden: Radiograferne har mulighed for at 
medvirke til at vaccinere.  

Vi er en del af beredskabsaftalen med DSR. 

 

Region Midtjylland: Christina Thisted-Høeg fortæller at 
radiografer gerne må vaccinere.  

 

Region Nordjylland:  Afholder netværksmøde virtuelt. 
Hjørring er rekrutteringsudfordret.  

 

Lederne: Vacciner til alle faggrupper. Lederne håndholder 
prioritetsrækkefølgen.  

 

RSD: Intet. 

 

Beslutning Orientering tages til efterretning. 

17. Punkter til kommende møde 

Indstilling  

Behandlet på 
mødet 

• Kongresforberedelse 

• Radiografnålens fremtid 

• Uddannelsesfonden  

• Formandslejlighed 

• Sekretariatschef 

• Regionsgeneralforsamlinger - opsamling 

• CPD 

• Samarbejdsaftale med DSR 

• Sundhedsjournalen – behandlers fulde navn fremgår 

• (Investeringsstrategi)  

Beslutning  

18. Evt. 

Indstilling  



 

 

Behandlet på 
mødet 

 

Beslutning  

19. Evaluering af mødet 

Indstilling  

Behandlet på 
mødet 

 

Beslutning  

 


