
Referat #72 1 

Referat fra Radiograf Rådets Regionsbestyrelsesmøde 
Region Nordjylland 

14. juni 2019 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Gensidig orientering 
3. Bemærkninger til sidste RB-referat #71 (14/6-19) 
4. Regionens regnskab 
5. Bemærkninger til HB-referat (19-20/6-19) 
6. Gennemgang af punkter til HB-møde (20/8-19) 
7. Status på DHL Stafetten 
8. RB-seminar i september 
9. Medlemsarrangement til efteråret 
10. Evt. 
 
 
Møde afholdt i mødelokale A, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd 
Ordstyrer: Susanne 
Referent: Johan 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt. 
 
Pkt. 2 Gensidig orientering 
 Aalborg: Der er stadig ombygning og opgradering i gang på MR-scannerne. Det er blevet 

forsinket hen over sommerferien. 
 
 Der er stadig mange længerevarende sygemeldinger i afdelingen. Oplæring af nyansatte 

på både Hobro, Nord og Syd er igangsat. 
 
 Der er igangsat ekstra MR-scanninger af mamma for at overholde tidsfristerne. Det 

foregår i weekenderne. 
 
 Frederikshavn: Lønaftalen for beskrivende radiografer ønskes genforhandlet af 

regionen. De mener ikke, at man kan være under to forskellige lønmodeller, sådan som 
nogle radiografer er, fordi de har påtaget sig 2 specialfunktioner. Der er lagt op til nye 
møder angående dette. 

 
 UCN: Radiografuddannelsen har fået ny konstitueret studieleder, Louise Møller, som 

tidligere var lærer på stedet. Hun besætter stillingen indtil videre i 1 år. 
 
 RSD: RSD afholder møde 6. sept. Formand Kathrine afslutter snart sin uddannelse, og 

udtræder dermed. RSD får efterfølgende ny formand, når der er overblik over 
kandidater. 

 
Pkt. 3 Bemærkninger til sidste RB-referat #71 d. 14/6-19 
 Ingen bemærkninger. 
 

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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Pkt. 4 Regionens regnskab 
 Der har været sommerferie, og Susanne har ikke modtaget en ny opgørelse, men der har 

heller ikke været nye posteringer, så der skulle ikke være noget nyt i forhold til sidste 
mødes oversigt (bortset fra kørsel). 

 
Pkt. 5 Bemærkninger til sidste HB-referat d. 19-20/6-19 
 Ingen bemærkninger. 
 
Pkt. 6 Gennemgang af punkter til HB-møde d. 20/8-19 
 Punkt 4b+c - Forsikring: RB er ikke helt med på, hvorfor dette punkt bringes. Skal HB-

medlemmer have mulighed for at tegne forsikring mod ”dårlig rådgivning”, så de ikke er 
økonomisk ansvarlige, hvis der besluttes noget, som koster foreningen en masse penge? 
Eller er det bare ment som en opfrisker på, hvad bestyrelsesmedlemmer kan komme til 
at hæfte for? 

 
 Punkt 4d - Altaner: RB synes det lyder som en stor økonomisk post, og med en 

forsvindende lille gevinst for medlemmerne. At bruge en masse penge på at 
lejlighederne stiger i værdi, giver ingen værdi i sig selv, da det næppe er tænkeligt, at 
Radiograf Rådet skal skifte lokation indenfor en overskuelig fremtid. Pengene må kunne 
bruges på mere medlemsnære tiltag eller aktiviteter i stedet for. 

 
 Punkt 5 - Jubilæumsfest: Susanne er med i planlægningsudvalget for Radiograf Rådets 

50 års jubilæum i 2021, og der er kun én forventning: det skal blive et brag af en fest! :-) 
Der tænkes allerede på hvem der kan hyres som underholdning (kendte standuppere 
eller noget i den stil?), og der skal en indsats ind på, at medlemmerne får størst mulighed 
for at få fri til at deltage (det MÅ kunne planlægges på landets mange afdelingerne, hvis 
bare planlæggerne rundt omkring får besked i god tid). 

 
 Punkt 6 - Hjemmeside: Bilagene med layout er svære at forholde sig til uden en mere 

direkte præsentation, men oplægget omkring den nye version af Typo3 lyder til at 
indeholde en masse gode nye tiltag og funktioner. 

 
 Punkt 9 - Regionsbestyrelsesseminar: Eneste ønske fra RB er at ”regionernes egen tid” 

lægges om eftermiddagen på førstedagen, så formiddag på andendagen kan bruges til 
noget fælles. 

 
 Punkt 11 - Struktur: 
 Fagpolitik: RB hilser det velkomment, at formand og næstformand får mulighed for at 

deltage på fx temadage med fagligt indhold eller oplæg, som kan øge perspektiveringen i 
RB. 

 Åbenhed: Når der afholdes 2-dages HB-møder, kunne de planlægges rundt omkring i 
landet, så HB får mulighed for at besøge forskellige afdelinger (rundvisning, som giver 
faglige input om hverdagen samt synlighed for Radiograf Rådet). 

 Regionalt: De penge, der frigives fra en billigere HB-model kunne måske bruges på en 
lidt større oplægsholder (faglig eller udviklende på anden vis), som kan holde oplæg i 
alle 5 regioner med samme indhold, så alle får samme mulighed for udbytte. 

 
Pkt. 7 Status på DHL Stafetten 
 Radiograf Rådet deler telt med fysioterapeuterne. Johan tager beachflag med. Der er 3 

løbehold og 1 gåhold tilmeldt. 
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Pkt. 8 RB-seminar i september 
 Vi kører ca. 15.30 tirsdag 17/9 fra parkeringspladsen ved Medicinerhusets indgang. 

Joanna og Jan kører. 
 
Pkt. 9 Medlemsarrangement til efteråret 
 Ølsmagning fra Thisted Bryghus (+smørrebrød) på Café Hjerter Dame planlægges, men 

det kan ikke nås i år desværre. Datoen sættes til 18. januar 2020 kl. 16.00. Der er 30 
pladser i selve baren, men der kan sagtens sidde flere i lokalet ved siden af, hvis der 
kommer mange tilmeldinger (det håber vi på) :-) Vi sætter en egenbetaling på 50 kroner, 
resten betaler Radiograf Rådet. 

 
Pkt. 10 Evt. 
 Intet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kommende Regionsbestyrelsesmøder i Radiograf Rådet afholdes: 
 
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 


