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1. Hovedbestyrelsesmøde - åbning 

Dato 21. april 2021 Mødetidspunkt: 8.30 – 
14.00 

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 

Region Hovedstaden: Stinne L. Munthe-Brun og Torben Kirk 
Lehnskov (lidt forsinket) 

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 

Ledere: Pica Andersen 

RSD: Afgående formand Kathrine Erenskjold – ny formand 
Josephine Vadgaard 

Sekretariat: Christian Strøm og Jeanette Fischer  

 

HB-mødet startede med en kort præsentation af alle, da der var 3 
nye medlemmer. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Indstilling HB godkender dagsordenen. 

Behandlet på 
mødet 

Der var en del spørgsmål til det kommende TR-stormøde den 22/4-
2021. Flere har ikke modtaget mails herom. Nogle er forvirrede, da 
de har modtaget mails om 2 arrangementer, både fra DSR og RR. 
Christian Strøm oplyser, at der vil blive fremsendt yderligere 
materiale senere på dagen. 

Beslutning Dagsorden godkendt. 

3. Formel godkendelse af referatet af den 1. og 9. marts 2021 

Indstilling HB godkender referaterne. 

Behandlet på 
mødet 

Ingen kommentarer. 

Beslutning Referaterne godkendes. 

4. OK21 - opfølgning  

Indstilling HB tager orienteringen til efterretningen.  

Behandlet på 
mødet 

Der er planlagt møde for de TR, der er udtaget konflikt. Ligeledes 
bliver der også et møde for lederne af de omfattede afdelinger. Vi 
er inviteret med. Der er forvirring rundt omkring i landet, da flere i 
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HB har hørt rygter om, at der varsles konflikt pr. dags dato og det 
skaber bekymring, om vi (RR) er med.  

Lars Jensen er uvidende herom, da han ikke er TR. Lars Jensen 
ønsker derfor en grundig gennemgang.  

Charlotte Graungaard Falkvard benægter rygterne. Hun ved ikke, 
hvor de kommer fra eller hvordan de er opstået.  

Charlotte Graungaard Falkvard orienterer, at der har været et hav 
af møder siden sidst i Sundhedskartellet, om vi kan slippe fri af 
aftalen? 

Status er nu, at vi betragter os selv som løsgjort af 
forhandlingsaftalen. Dette har Grete Christensen ligeledes 
bekræftet. 

Christina Bagge Thisted-Høeg efterspørger en tidsplan, da der 
tænkes i ferie. Der er brug for en udmelding.  

Charlotte Graungaard Falkvard bekræfter, at der ligger en tidsplan. 
Vi ligger i samme loop som DSR. Det er lagt an på, at der sker 
noget i morgen. 

Lars Jensen spørger, om der er kontakt til arbejdsgiver?  

Charlotte Graungaard Falkvard bekræfter, at der er kontakt og at 
arbejdsgiver er indstillet på at tale med os, hvilket er positivt.  

Herefter gik snakken blandt HB om DSR og samarbejdet med dem. 
De har alle samme holdning og oplever det samme. Det skummer 
på afdelingerne. 

Susanne K. Thomsen sidder i konfliktgruppen. Hun oplever ingen 
opbakning fra Sundhedskartellet, men derimod fra øvrige 
organisationer, såsom HK mm. 

Charlotte Graungaard Falkvard har møde med Dansk Radiologisk 
Selskab torsdag i uge 17. Vi kører videre med DSR. Der meldes 
mere ud. 

Vi er obs på, at der også bliver meldt ud til Lars Jensen, da han ikke 
er TR.  

Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning.   

5. Evaluering af og opfølgning på kongressen – 2. del 

Indstilling HB tager en drøftelse og evaluerer forløbet af kongressen. 
Derudover tager HB stilling til den endelige ordlyd omkring 
seniorer. 

Behandlet på 
mødet  

Pica Andersen indledte punktet. Hun synes, det var godt tænkt 
med påskepakken. Dejligt at være beskæftiget under kongressen. 
Stor cadeau. 

Christina Bagge Thisted-Høeg synes det var fedt, at der var så 
mange gode debatter. Dog var det mærkeligt, at der på 
indkaldelsen stod, at de der ikke havde deltaget ved første del, 
ikke kunne deltage til anden del. Der var enkelte der havde forfald 
ved første del, som alligevel var blevet indkaldt. 

Charlotte Graungaard Falkvard forklarede, at dette skyldtes afbud, 
hvorfor delegeret listen startede forfra.  

Johnny Jensen synes det gik rimeligt. Dog var han irriteret over 
indstillingen vedr. HB-sammensætningen fra Jakob W. Poulsen.  
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Herefter spurgte Charlotte Graungaard Falkvard til dirigenten. Der 
var en samlet holdning til, at Kirsten Kenneth Larsen klarede 
opgaven, så godt hun kunne. Det har været en svær opgave, men 
en stor fordel, at Kirsten kender os og foreningen. Ingen tvivl om, 
at Kirsten Kenneth Larsen havde klaret opgaven endnu bedre , hvis 
kongressen var afholdt fysisk. 

Lars Jensen gav udtryk for, at debatten omkring HB-
sammensætningen kørte af sporet og at resultatet skal 
respekteres. 

Pica Andersen oplyste, at hun har hørt, at nogle medlemmer finder 
det bekymrende, at HB står langt fra medlemmerne på spørgsmålet 
om 9 eller 14 mands HB. Lars Jensen var uenig heri.  

Christina Bagge Thisted-Høeg efterlyser referat fra kongressen.  

Charlotte Graungaard Falkvard oplyser, at det blive lagt på 
hjemmesiden.  

Formulering af medlemsformer: Stinne L. Munthe-Brun foreslår, at 
der kan stå, at ”Man er senior, når man er udtrådt af 
arbejdsmarkedet”.  

Lars Jensen gør opmærksom på, at linjen omkring stemmeret skal 
væk, da der ikke kan stemmes til TR.  

Flere af HB-medlemmer foreslog at sende teksten omkring Mette 
Groes til godkendelse. 

Beslutning  HB vedtog, at der tages kontakt til Mette Groes ifm. det endelige 
tekstforslag. Den nye medlemsform træder i kraft pr. 1. juli 2021.  

6. Sundhedsjournalen 

Indstilling HB tager en drøftelse i fortsættelse af HB-mødet den 1. marts.  

Behandlet på 
mødet 

Charlotte Graungaard Falkvard fremlagde punktet. Der er på 
nuværende tidspunkt 30.376 der har støttet forslaget. Charlotte 
henviser i øvrigt til fremsendte bilag, orientering fra formanden, 
hvor hun henviser til møde med Majbrit Berlau mhp. at tage 
punktet ind i FH. 

Susanne K. Thomsen synes det er sløvt, at der ikke er flere, der har 
støttet op. Hun forslår, at der sendes en reminder ud. Tror 
forslaget er druknet pga. Tjenestemandsreformen.  

Christian Bagge Thisted-Høeg oplyser, at man i Midtjylland 
arbejder med det i MED-systemet, men at det går langsomt. 
Opfordrer tillidsrepræsentanterne til at tage det op.  

Stinne L. Munthe-Brun oplyser, at det er løftet i FH Region 
Hovedstaden. Der er arbejdet på det længe. Henviser til FOS 
(Faglige Organisationers Sammenslutning) hvor formændene for 
andre organisationer sidder. Her er det også løftet. Vi kan lave et 
nyhedsbrev/fb opslag. Tænker ikke vi skal gøre så meget mere nu.  

Johnny Jensen giver udtryk for, at han støder ind i problemet 
dagligt. Det må ikke være muligt at slå behandleren op. Der har 
været flere uheldige episoder og det giver ekstra arbejde. 

Katja Svanevig Dornsø er enig med Stinne L. Munthe-Brun. Det er 
primært de beskrivende radiografer, der har problemet, da de 
sammenligner billeder. Tror Majbrit Berlau er god. Hun tager det 
seriøst. 
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Lars Jensen mener, der er problemer hele vejen rundt. Gryden skal 
holdes i kog. Vi har pligt til at skubbe på.  

Beslutning Vi sender en erindring til tillidsrepræsentanterne. Charlotte 

Graungaard Falkvard tager atter en drøftelse med Majbrit Berlau 

og ved første givende lejlighed tages det med til et SHK-møde. 

 

7. Radiografnålens fremtid 

Indstilling HB tager en drøftelse. 

Behandlet på 
mødet 

Charlotte Graungaard Falkvard fremlagde punktet, hvad skal der 
ske med nålen? 

• Skal radiografnålen fortsat være et krav? 

• Kan vi tænke nålen og dens funktion på en anden måde?  

• Har vi eventuelt brug for yderligere viden om nålen og 
dens historie? 

 

Susanne K. Thomsen bakker op om forslaget, men ønsker ikke 
nålen nedlagt. For at modtage støtte, skal det ikke være et krav, at 
man har en nål. Måske kan nålen gives gratis.  

Lars Jensen er enig med Susanne. Man bør få en nål, når man er 
medlem. Skal den returneres ved udmeldelse? Dette bliver ikke 
håndhævet. 

Stinne L- Munthe-Brun er enig om nål og fond. Foreslår at der laves 
et inspirerende skriv. Mange har mistet nålen. Henviser til DSR, der 
har en ceremoni på skolerne. Vi kan give en nål ved dimissionen.  

Christina Bagge Thisted-Høeg giver udtryk for, at nålen er svær at 
se på en hvid T-shirt. Er ikke sikker på, at kulturen med at bære en 
nål ligger hos radiograferne. 

Josephine Vadgaard foreslår en fællesnål for de studerende. Det 
kunne være med til at promovere nålen.  

Johnny Jensen oplyser, at det før i tiden var en prestigesag at få 
nålen. Det er en latent mulighed, hvis man vil genoplive den.  

Stinne L. Munthe-Brun mener, der skal være opmærksomhed på 
nålen og hvordan den kan bæres. Den skal være MR-kompatibel. 
Det er svært at bære den for de radiografer, der bruger T-shirt til 
uniform. Hun henviser til, at man i stedet kan påsætte nålen på sit 
skilt/kortholder. 

Lars slutter debatten af med at oplyse, at flere 
tillidsrepræsentanter har henvendt sig vedr. en TR-nål. TRU 
undersøger dette nærmere. 

Beslutning Vi drøfter videre ved næste HB-møde. Skal nålen være gratis? Skal 
indbetalte deposita tilbagebetales? Skal der laves en RSD -nål? Skal 
der laves en TR-nål? 

8. Uddannelsesfonden 

Indstilling HB tager en drøftelse af de ændringer som Uddannelsesfondens 
bestyrelse (Peter Butty, Karina Baadsgaard Christensen  og 
Charlotte Graungaard Falkvard) har foreslået.  

Behandlet på 
mødet 

Det var en enig Hovedbestyrelse, der støttede op omkring forslaget 
fra Uddannelsesfonden vedr. ændring af § 29, stk. 1, 1. pkt.  
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Beslutning Lovændringen vil ske ved førstkommende kongres (2023).  

        9. Samarbejdsaftale med DSR 

Indstilling HB tager en indledende drøftelse. Vi tager ”hattemetoden” i brug.  

Behandlet på 
mødet 

Shady Khalil gennemgik reglerne for hattemetoden og påtog sig 
den blå hat (facilitator). Herefter startede debatten. 

 

Rød hat (følelser/intuition): 

Johnny Jensen: Vi er blevet taget i svinget. Medlemmerne mener, 
det er noget møg. 

Susanne K. Thomsen: For mange benspænd. Det største er, at DSR 
har forhandlingsretten. Skal ligge på knæ.  

Christina Bagge Thisted-Høeg: Frustration og magtesløshed. Stå på 
mål for de beslutninger, der bliver taget.  

Lars Jensen: Har ambivalente følelser. Lytter ikke. Vi spekulerer i, 
hvad vi får. Vi skal forsøge at forbedre det, der ikke fungerer.  

 

Sort hat (negativt/bekymringer):  

Pica Andersen: Retfærdighedsfordeling. De er store – vi er små. 
Stor røre blandt radiograferne (overenskomst).  

Stinne L. Munthe-Brun: Lokale forhandlinger. Manglende viden fra 
FTR. 

Susanne K. Thomsen: Forhandlingsret og manglende forståelse. 
Ligegyldighed om, hvad radiograferne laver. Alt er centreret om 
sygeplejersker. 

Christina Bagge Thisted-Høeg: Lokalt samarbejde. På lige fod med 
kredsformand. Berøringsangst ved sager der kan danne præcedens.  

Christian Gøttsch Hansen: Manglende ligeværdighed. Faglige og 
selvstændig. 

Lars Jensen: Vi ligger under. Glemmer selvbestemmelse. 
Regionsformanden skal være ligeværdig. Manglende kendskab til 
aftalen. Forhandlingsretten. 

 

Gul hat (positivt/fordele): 

Pica Andersen: Nogle steder fungerer samarbejdet fortrinligt. Store 
fordele. 

Stinne L. Munthe-Brun: Får dækket store centrale poster for få 
penge. Lokal TR og lokal regionsformand kan spil le videre til 
kredsformand, som har større muskler.  

Torben Kirk Lehnskov: Økonomisk. Formidling af bl.a. OK.  

Katja Svanevig Dornsø: Lokalt samarbejde fungerer godt. Ingen 
ulighed. Økonomien. Vi er små. TR-uddannelsesniveau. 

Christian Gøttsch Hansen: DSR har et stort sekretariat. 
Staten/privat/TR-uddannelse. 

Johnny Jensen: DSR har et stort apparat og mandskab. 

Lars Jensen: Central support. DSR har kompetencer. Lokale 
konsulenter I kredsene. TR-uddannelse og TR-kollegiet. 
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Grøn hat (kreativ/nye idéer): 

Lars Jensen: Forbedret samarbejdsaftale. Uddelegere 
forhandlingsretten lokalt.  

Christina Bagge Thisted-Høeg: Give regionsformanden en FTR- 
plads. Bredere spil ift. forhandlingsretten. 

Susanne K. Thomsen: Lokal forhandlingsret. Problemer når det 
ligger hos FTR. Lokale lønmidler. 

Stinne L. Munthe-Brun: Vores FTR sidestilles med DSRs. 

 

Hvid hat (data/information): 

Christian Gøttsch-Hansen: Er der andre vi kan samarbejde med? 
Kan vi gå selv? Dele sekretariat med andre? 

Torben Kirk Lehnskov: TR-uddannelsen. Synes de 2 dage (TR-Intro) 
i Rådet er de bedste. Kontingentpriser? 

Stinne L. Munthe-Brun: Vurdering af TR-uddannelsen. Hvem andre 
har samarbejdsaftalen. Pris? Eksempler på sammensætning af 
sekretariat. Dbio? 

Susanne K. Thomsen: Det koster ikke meget at få 
forhandlingsretten ud lokalt. Begrænset samarbejdsaftale.  

Christina Bagge Thisted-Brun: Hvor meget benytter vi juridisk 
bistand? Hvilken bistand får vi og i hvilket omfang? 

Johnny Jensen: Ved ikke om vi skal have nogen til at vurdere det. 
Det kan evt. være et oplæg til regionsbestyrelsesseminaret.  

Torben Kirk Lehnskov: Hvad vil det koste at bruge FH?   

Christina Bagge Thisted-Høeg: Hvad kan vi selv komme med? Vi har 
udskiftet i eget sekretariat.  

 

Charlotte Graungaard afsluttede debatten. Vi har nu nogle 
faktuelle ting. Over tid er der sket noget. Vi fører selv sagen 
videre. Det giver god mening at kigge på aftalen. Det er også en 
gylden mulighed for at kigge på andet udefra.  

   

Beslutning Charlotte Graungaard tager en drøftelse med Christian Strøm. Vi 
deler tingene op i enkeltdele og drøfter videre ved fremtid ige HB-
møder. Punktet tages ligeledes op ved 
regionsbestyrelsesseminaret. Input fra bestyrelserne.  

10. Nyt fra DSA’s Hovedbestyrelse  

Indstilling HB tager orienteringen til efterretning.  

Behandlet på 
mødet 

Charlotte Graungaard Falkvard informerede kort om punktet – 
henvendt til de nye HB-medlemmer. 

Ingen spørgsmål. 

Beslutning  

11. Faglig klub på Gentofte Hospital   

Indstilling HB tager en drøftelse. 
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Behandlet på 
mødet 

 

Beslutning Vi lader punktet ligge, da det er uklart, hvorfor det er på 
dagsorden. Der var enighed om, at det højst sandsynligt var et 
ønske fra Anette Rosenklint.   

12. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat 

Indstilling HB tager orienteringen til efterretning. 

Behandlet på 
mødet 

 

Charlotte Graungaard Falkvard orienterer:  

 

Der er etableret et S-Radiograf netværk, som består af Peter 
Qvistgaard, Kim Pelle Christensen og Lisa Maria Hoppe.  

 

FH: 

Har holdt møde med Majbrit Berlau, der er vores FH-kontakt: 

Hvad fylder hos os (OK, samarbejde med DSR var nogle af de 
hovedpunkter jeg bragte frem, FH lokalt). 

Hvad sker der i FH (dagpengeforslaget, mindsteløn, ligestilling) . 

Jeg bragte vores fokus på medarbejdernavne i sundhedsjournalen 
op og Majbrit lovede at tage det med til hendes 
næstformandskollega, der har det ansættelsesretlige område. 
Derudover opfordrede hun til at vi vender det i SHK også.  

Der er nu fastlagt kvartalsvise møder mellem Majbrit og mig – det 
synes jeg giver rigtig god mening og jeg er faktisk rigtig glad for 
det. 

 

MR-safety: 

Jeg har sammen med Anne Dorte Blankholm startet et tværfagligt 
projekt, der skal munde ud i en national retningslinje for MR -
sikkerhed. Vi har udfærdiget et Kommissorium. Anne Dorte har dog 
fortrudt, hvorfor kommissoriumet kommer til at se anderledes ud i 
forhold til udsendte bilag. 

 

Humanistisk Antologi: 

Vi forventer at være i mål i slutningen af april 21 og derefter skal 
bogen produceres og den kommer også til at kunne købes som E -
bog. Der er en klar forventning fra skolernes side til at bogen skal 
bruges i undervisningen, hvorfor der også er arbejdet specifikt med 
de elementer som de studerende synes fungerer godt for dem, 
herunder blandt andet et stikordsregister.  

Karen Johnsen og Louise Møller er redaktører på udgivelsen og de 
gør et enormt stort stykke arbejde. Forfatterskaren er efterhånden 
stor og dækker bredt. Fx er alle skolerne med. I alt er vi 15 i 
gruppen. 

 

Vi har igennem lang tid afholdt månedlige virtuelle møder og det 
har givet god fremdrift.  

 

Mammografiscreening: 
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Der er kræfter, der ønsker at revitalisere betjeningspersonale til 
mammografiscreening. 

Det er jeg selvsagt ikke vild med og har taget forskellige kontakter i 
den anledning. 

Umiddelbart efter påske samler vi en lille gruppe af 
mammograficentrale mennesker, der skal udvikle i første omgang 
et topmøde om mammografiscreening og dernæst en workshop. 
Dels for at samle relevante kræfter og dels for at give området et 
boost, idet jeg mener at området er undervurderet. Derudover 
forestiller jeg mig at en workshop kan udvikle ideer til hvordan 
arbejdet bliver mindre belastende. 

 

Beskrivende radiografer: 

Vi har åbnet den regionale aftale for beskrivende radiografer i 
Sjælland og der er forhandling i slutningen af april.  

Vi har lavet et afdækkende forarbejde med både leder og et udsnit 
af de beskrivende radiografer og afventer nu et udspil fra 
regionen. 

 

Ligeløn: 

Virtuelt møde med Pernille Skipper den 7. april.   

 

 

Christian Gøttsch Hansen orienterer:  

 

Mammografi-/radiografuddannelsen: 

Christian Gøttsch Hansen har kontaktet DSR. Der ligger en 
ansøgning hos Uddannelses- eller Forskningsministeriet.  

 

DSA-undersøgelse:  

Der er sendt data til Danmarks Statisk.  

 

Indlæg: 

Christian Gøttsch Hansen har reageret på 2 indlæg i Sjællands 
Tidende vedr. brystkræftscreening/mammografi. Har dog intet 
hørt. 

 

Charlotte Graungaard Falkvard oplyser på vegne af Claus Brix, at 
der den 5/10-21 afholdes en kursusdag om GDPR. Der er dedikeret 
en plads til hver regionsformand. Kurset er gratis for medlemmer. 
Underviser til kurset er: Shady Khalil, Homma Yusuf og Charlotte 
Graungaard Falkvard. 

 

Beslutning  Orienteringen blev taget til efterretning.  

13. Orientering fra regioner, RSD og ansvarsområder  

Indstilling HB tager orienteringen til efterretning.  

Behandlet på 
mødet 

Lederne v/Pica Andersen: 
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Ingenting at berette. 

 

RSD v/Josephine Vadgaard:  

Josephine Vadgaard opstiller til formand for RSD. Der afholdes 
møde i uge 17. Der har været afholdt en påskekonkurrence. 
Kathrine Erenskjold meldte samtidig, at det var hendes sidste HB -
møde. 

 

Region Hovedstaden v/Torben Kirk Lehnskov: 

Der har været afholdt Regionsgeneralforsamling. Der deltog ca. 50. 
Der er valgt ny bestyrelse, 3 er genvalgt – 4 er nye. 

 

Region Sjælland v/Katja Svanevig Dornsø og Nadja Christensen: 

Har ligeledes afholdt Regionsgeneralforsamling. Der er valgt ny 
bestyrelse med undtagelse af 2 er alle nye. Det forsøges at skabe 
kontakt til medlemmerne med en velkomstmail. Der er en 
stemning, der skal vendes. Har planlagt regionsbestyrelsesmøde 
den 5. maj 21. Der er TR valg på Næstved og Nykøbing Falster.  

 

Region Syddanmark v/Lars Jensen: 

Planlægger Regionsgeneralforsamling den 8. juni 21.  

 

Region Midtjylland v/Christina Bagge Thisted-Høeg: 

General træthed. Der pukkelafvikles. Regionsgeneralforsamling er 
planlagt til den 7. september 21.  

 

Region Nordjylland v/Susanne K. Thomsen: 

Afholder Regionsgeneralforsamling den 8. september 21. Er meldt 
ind i nogle Ad hoc grupper, så der løbende fås informationer. 
Regionsbestyrelsesmøde den 5. maj 21.  

TRU v/Lars Jensen: 

TR Årskursus afvikles den 19. og 20. maj 21. den 19. maj som en 
lokaldag og den 20. maj som en virtuel fællesdag.  

 

Arbejdsmiljø v/Christian Gøttsch Hansen:  

Er ved at danne sig et overblik over AMR. Arbejder videre med 
BFA. 

 

Internationalt v/Charlotte Graungaard Falkvard: 

Verdenskongressen i Dublin bliver afviklet som en hybrid kongres. 
Dvs. at man kan deltage både fysisk og virtuelt. Susanne K. 
Thomsen deltager ikke grundet nye datoer. Christian Strøm 
overtager. 

 

Forskningsområde v/ Charlotte Graungaard Falkvard: 

Forskerne er glade for, at området er blevet et ansvarsområde 
under HB. 
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Endelig er vi blevet kontaktet af Sundhedsministeriet. Vi har fået 
tildelt 3 pladser samt 1 suppl. plads til Ankenævnet for 
Tilsynsafgørelser under Styrelsen for Patientklager.  Christian 
Gøttsch Hansen besætter den ene plads. Der sendes en mail ud til 
hovedbestyrelsen med et tilbud om de øvrige pladser.  

 

Beslutning  

14. Punkter til kommende møder 

Indstilling  

Behandlet på 
mødet 

• Årsrapport 2020 

• Rapport 1. kvartal 2021 

• OK21 

• DSR 

• Radiografnålen 

• Sundhedsjournalen 

 

Beslutning  

15. evt. 

Indstilling  

Behandlet på 
mødet 

Torben Kirk Lehnskov oplyser, at de i region Hovedstaden har fået 
en forespørgsel omkring lejligheden. Hvorfor har vi købt? Vi skal 
have udarbejdet et skriv til Radiografen og evt. øvrige platforme. 
Pica Andersen og Christian Gøttsch Hansen har tidligere lavet et 
skriv. Kan vi bruge det? 

 

Christina Bagge Thisted-Høeg fortæller, at der også har været 
spørgsmål til lejlighedskøbet i hendes region.  

 

Susanne K. Thomsen spørger til HB seminar i juni. Hvor bliver det 
holdt? 

Nadja Christensen oplyser, at det i region Sjælland er besluttet at 
samle al radiologi under en ledelse pr. 1. januar 2022 Hvad betyder 
det for radiograferne og lederne? Der er bekymring. 

Beslutning  

 


