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Referat fra Radiograf Rådets Regionsbestyrelsesmøde 
Region Nordjylland 

14. juni 2019 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Gensidig orientering 
3. Bemærkninger til sidste RB-referat #70 (1/5-19) 
4. Regionens regnskab 
5. Bemærkninger til HB-referat (2/5-19) 
6. Gennemgang af punkter til HB-møde (19-20/6-19) 
7. Evaluering af 1. maj 
8. Status på DHL Stafetten 
9. RB-seminar i september 
10. Medlemsarrangement til efteråret 
11. Evt. 
 
 
Møde afholdt i kaffestuen, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Nord 
Ordstyrer: Joanna 
Referent: Johan 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt. 
 
Pkt. 2 Gensidig orientering 
 Aalborg: Der er ansat 12 radiografer, 5 i faste stillinger og 7 vikariater, fordelt på både 

Nor,d Syd og Hobro. 
 
 Der er mange længerevarende sygemeldinger på Nord, som gør det ekstra svært at lave 

sommerferieplan. 
 
 TR-strukturen har været til gennemgang, og der har været tilfredshed med ”TR-team-

modellen”. Der vil fremover være TR-områdeopdeling, så Aalborg Syd og Nord er samlet, 
Farsø og Hobro er samlet og Thisted er for sig selv. 

 
 Der er konstitueret en overlæge i lederteamet, og der søges stadig efter en 

længerevarende løsning. 
 
 Frederikshavn: Ledelsen har igangsat, at der skal kunne scannes med IV kontrast 

udenfor dagtid, men personalet er meget bekymrede og utrygge, da der ikke er en 
fyldestgørende afklaring af handlemuligheder, hvis en patient skulle reagere på 
kontrasten! Der er kun 1 narkoselæge på tilkald udenfor normal dagtid, og det er alt for 
risikabelt i forhold til, at en patient i værste tilfælde kan få livstruende anafylaktisk chok! 

 
Pkt. 3 Bemærkninger til sidste RB-referat #70 d. 1/5-19 
 Ingen bemærkninger. 
 
Pkt. 4 Regionens regnskab 

Mødedeltagere 
Susanne Kornbeck Thomsen, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Nord 
Johan Tandrup Kensler, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd 
Anders Juul Pedersen, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd 
Joanna Strozik, Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn 
Jan Rune Lind Sørensen, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd 
Kristine Christensen, Aalborg Universitetshospital, Farsø 
Marianne Schmidt Madsen, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Nord 
Katrine Mortensen, UCN 
 
Flemming Clausen, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd 
Pia Grennerod Alexandersen, Sygehus Vendsyssel, Hjørring 
Karina Christensen, Aalborg Universitetshospital 
Elisabeth Jensen, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Nord 
Margrethe Pedersen, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd 
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 Der er en fejlpostering på 3000,- men Susanne får det rettet på regnskabkontoret til 
næste gang. I øvrigt balancerer økonomien. 

 
Pkt. 5 Bemærkninger til sidste HB-referat d. 2/5-19 
 Ingen bemærkninger. 
 
Pkt. 6 Gennemgang af punkter til HB-møde d. 19-20/6-19 
 Punkt 5 - Nordisk samarbejde: Sidespørgsmål: Er Island ikke med i det nordiske 

samarbejde? 
 
 Punkt 7 - Forskningsstrategi: Måske er det værd at kontakte Helle Precht mht at 

genoptage forhandlingerne med skolerne omkring en fælles forskningsenhed. 
 
 Punkt 8 - FH lokalstruktur: RB er umiddelbart ikke interesseret i at deltage i et øget 

lokalsamarbejde med FH-organisationerne (på kommunalplan?), og især ikke hvis det 
kan betyde en fordyring af fagforeningskontingent. 

 
 Punkt 11 - Kongressted: RB tilslutter sig Fredericia, både pga pris og beliggenhed. 
 
 Punkt 12 - Struktur: RB gennemgår spørgsmålene fra HB-oplægget. 
 Hvordan får vi fagligheden sat bedre i spil i vores HB-arbejde? 
 Løsningen kunne ligge i oprettelse og inddragelse af nationale ERFA-grupper. Dvs 

etablering af disse på tværs af regionsgrænser indenfor så mange områder, som det 
giver mening at oprette dem i. Brede CT-, MR-, interventions-grupper osv. men også 
mere specifikke underområder kunne være gavnlige for den samlede faglighed. 

 Hvordan kan vi åbne os som fagforening og HB og på den måde få et andet udtryk overfor 
medlemmerne? 

 RB ville gerne have muligheden for at lave større arrangementer. Det kunne også 
afprøves med fx at tilbyde deltagerne betalt kørsel til og fra et arrangement. 

 Hvis vi antager, at der ikke er grænser af nogen som helst art (økonomi, tid m.v.), hvilke 
innovative (nytænkende) elementer ville I så kaste jer over i jeres regionsarbejde for at 
styrke medlemmernes samlede (nationale) interesser? 

 Kunne dette være afsættet til at igangsætte national ensretning af undersøgelser, så der 
standardiseres mere på tværs af regioner og sygehuse og alle patienter får samme 
behandling? 

 Hvordan kan vi udvikle og udvide den måde vi sparrer politisk på i dag? 
 Christiansborgkonferencerne har været store succeser, så vi tænker at der skal laves 

flere i samme format. 
 
Pkt. 7 Evaluering af 1. maj 
 Fint, omend lille, arrangement. Det kunne afprøves til næste år, om betalt kørsel vil få 

flere til at melde sig til. 
 
Pkt. 8 Status på DHL Stafetten 
 Susanne bestiller 40-mandstelt. 
 
Pkt. 9 RB-seminar i september 
 Vi kører ca. 15.30 tirsdag 17/9. Seminaret er 18-19/9. Joanna og Jan vil gerne køre. 
 
 
Pkt. 10 Medlemsarrangement til efteråret 
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 Susanne har fået en kontakt på værtshuset Hjerter Dame, hvor vi evt. kan arrangere 
ølsmagning fra Thisted Bryghus. Der vi l i så fald være et max på 40 deltagere. 

 
Pkt. 13 Evt. 
 Intet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kommende Regionsbestyrelsesmøder i Radiograf Rådet afholdes: 
 
19. august kl. 16.00-18.00 i mødelokale A (2. sal), Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd 
 
18-19. sept. Regionsbestyrelsesseminar 
 
8. november kl. 16.00-18.00 i Niels Ebbesens Gade 27, 1. sal (med spisning) 
 
5. december kl. 16.00-18.00 i mødelokale A (2. sal), Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd 


