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Referat fra Radiograf Rådets Regionsbestyrelsesmøde 
Region Nordjylland 

3. juni 2020 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Gensidig orientering 
3. Bemærkninger til sidste RB-referat #74 (5/12-19) 
4. Regionens regnskab 
5. Bemærkninger til HB-referater (1/4 og 13/5-20) 
6. Gennemgang af punkter til HB-møde (10/6-20) 
7. Evaluering af Ølsmagning 18/1-20 
8. Radiograf Rådets kongres 3/10-20 
9. Medlemsarrangementer i 2020 
10. Evt. 
 
 
Møde afholdt i kaffestuen, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Nord 
Ordstyrer: Susanne 
Referent: Johan 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt. 
 
Pkt. 2 Gensidig orientering 
 Frederikshavn: Afdelingen har mistet overlæge Morten Vuust efter kort tids sygdom. Der 

arbejdes på at finde en afløser. 
 1 radiograf går på pension inden længe, og der er ansat 1 i en fast stilling, og 1 i vikariat året 

ud. Mammografiscreening er opstartet. Der er nu CT-udvidet både lørdag og søndag 8.00-
15.00. 

 
 RSD: Der har været meget stille pga. coronanedlukningen, men bestyrelsen arbejder på at 

finde en dato til overdragelsesmøde, da flere i bestyrelsen bliver eller er blevet færdige som 
radiografer, og der skal derfor findes ny formand samt repræsentanter fra Hovedstaden og 
Nordjylland. Dimissionerne bliver ikke afholdt ved fysisk fremmøde på skolerne, men som 
en form for onlinemøde. 

 
 UCN: Louise Møller er blevet uddannelsesleder for radiografuddannelsen på UCN. Stort 

tillykke med det! Der er ansat 2 nye lærere. UCN har hjemtaget den teoretisk del af 
stråleterapi-studieretningen. Studerende der pr. september 2020, skal på 5. semester, har 
mulighed for at vælge dette (den teoretiske del, har tidligere været afviklet på UCL). 

 Der har været mange ændringer og omstillinger i forbindelse med corona, og alle studerende 
har været hjemsendt en periode, men er tilbage i praktikkerne igen. Der er forsat virtuel 
undervisning for de studerende som har teoretiske semestre. Der er ændringer i 
eksamensformen for de studerende som skal til eksamen i juni. 

 Der har fra skolens side været ansøgt om øget optag, hvilket er blevet en realitet, da Region 
Midt har stillet ekstra praktikpladser til rådighed. Holdene vil nu være 30 studerende, 
modsat 27 tidligere. 

Mødedeltagere 
Susanne Kornbeck Thomsen, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Nord 
Johan Tandrup Kensler, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd 
Anders Juul Pedersen, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd 
Joanna Strozik, Regionshospital Nordjylland, 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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 Aalborg: TR-strukturen er forhandlet på plads; der er nu 4 tillidsposter - 2 i Aalborg, 1 i 

Farsø+Hobro og 1 i Thisted. 
 Der er 1 nyansat i mammografiscreeningen, og vikarstillingerne er blevet forlænget. 
 Syd har fået nyt udefoto, som er en rigtig god opgradering af funktioner i forhold til de 

tidligere modeller. 
 Afdelingsleder stopper, og der udpeges en ny indenfor få uger (det skal ikke slås op som en 

stilling). 
 Ledelsen har udtrykt en stor tak til personalet for måden coronaberedskabet er blevet 

håndteret på. Det er gensidigt fra personalet; ledelserne rundt omkring har ageret godt i 
situationen. 

 
 Farsø: Der bliver opslået 2 faste stillinger inden længe. 1 radiograf går på pension til 

efteråret. 
 
 Verdenskongressen i Irland er udsat til 2021, men det forventes at udbuddet om afholdelsen 

af verdenskongres i 2024 stadig afgøres i år. 
 
Pkt. 3 Bemærkninger til sidste RB-referat #74 d. 5/12-19 
 Ingen bemærkninger. 
 
Pkt. 4 Regionens regnskab 
 Radiograf Rådet har intet modtaget fra DSR siden de skiftede bogholdersystem sidst i 2019, 

hvilket er ganske uacceptabelt!!! Det er bragt videre til Radiograf Rådets ledelse, som må tage 
affære og få bogholderarbejdet i gang igen. 

 
Pkt. 5 Bemærkninger til HB-referater (1/4 og 13/5-20) 
 Ingen bemærkninger. Møderne er afholdt som netvideomøder og har primært omhandlet 
 OK-21. 
 
Pkt. 6 Gennemgang af punkter til HB-møde d. 10/6-20 
 Punkt 5: Budget 2021-23: Er det bevidst, at der køres med underskud i hele 

kongresperioden? Begrundet i at egenkapitalen er så god som den er? 
 Punkt 9: Frikøb i regionerne: Hvordan en revideret frikøbsaftale ser ud vil nok komme 

meget an på, hvordan FH-strukturen bliver og om der vil være øget mødeaktivitet dér. 
 
Pkt. 7 Evaluering af Ølsmagning d. 18/1-20 
 Alle tilbagemeldinger har været positive. Der var en rigtig festlig stemning, og folk hyggede 

sig i stor stil. 
 
Pkt. 8 Radiograf Rådets kongres 3/10-20 
 Kongressen afholdes lørdag d. 3/10-20, og der afholdes RB-møde 2/10. Kørsel aftales på 

augustmødet. 
 
Pkt. 9 Medlemsarrangementer i 2020 
 RB afventer regeringens udmeldinger omkring samfundets genåbning efter 

coronaepidemien. Det vil stadig være muligt at Charlotte Falkvard afholder sit oplæg om 
patientklager + andre emner, som lige rør’ sig i foreningen, samt et socialt arrangement. Vi 
er klogere efter sommerferien. 
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Pkt. 10 Evt. 
 Intet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kommende Regionsbestyrelsesmøder i Radiograf Rådet afholdes: 
 
12. august kl. 16.00-18.00 i mødelokale A (2. sal), Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd 
 
2. oktober Middelfart (før kongres 3/10) 
 
6. november kl. 16.00-18.00 i Niels Ebbesens Gade 27, 1. sal (med spisning) 
 
1. december kl. 16.00-18.00 i mødelokale A (2. sal), Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd 


