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Referat fra Radiograf Rådets Regionsbestyrelsesmøde 
Region Nordjylland 

28. januar 2021 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Gensidig orientering 
3. Bemærkninger til sidste RB-referat 
4. Regionens regnskab 
5. Bemærkninger til HB-referater (8/12 + 17/12-20) 
6. Gennemgang af punkter til HB-møde (2/2-21) 
7. Radiograf Rådets kongres 13/3-21 
8. Regionsgeneralforsamling 12/4-21 
9. Evt. 
 
Møde afholdt via Microsoft Teams 
Ordstyrer: Susanne 
Referent: Johan 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt. 
 
Pkt. 2 Gensidig orientering 
 Der har været opstart af FH-møder, hvor den lokale struktur skal falde på plads. Susanne har 

ikke mulighed for at deltage grundet mødekonflikter. 
 Flere fra FTF er blevet valgt ind i den nye FH-struktur, bl.a. fra lærerne, BUPL, Kost og 

Ernæring o.a. Vi har ikke noget at byde ind med på kommunalt plan, men vil holde øje med 
hvordan strukturen på regionalt plan bliver. 

 
 Frederikshavn: I alt 3 nye ansatte. 1 vikariat frem til 31/12. 1 nyansat direkte fra UCNs 

næste hold. 
 
 Aalborg: Der er ansat ny specialeleder for afdelingen (tidligere leder i Hjørring). 
 
Pkt. 3 Bemærkninger til sidste RB-referat 
 Der foreligger ikke referat fra sidste møde til godkendelse. 
 
Pkt. 4 Regionens regnskab 
 Der er lavet en dejligt overskuelig oversigt over kongresperiodens årsregnskaber (2018-

2020) og der er fin balance/overskud. Der er lavet aftale i HB om at overskuddet kan blive 
overført til næste kongresperiode. 

 
Pkt. 5 Bemærkninger til HB-referat d. 8/12 + 17/12-20 
 Ingen bemærkninger. 
 
Pkt. 6 Gennemgang af punkter til HB-møde 2/2-21 
 Punkt 4. Beslutningsprocesser i HB: Det er lidt svært at sætte sig ind i ”hatte-modellen” kun 

ud fra billedet og uden lidt mere forklaring, men det kunne se ud som om at det stort set er 
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det samme som ”spørgsmålrækken” som allerede er i spil, bare formuleret på en anden 
måde. 

 Punkt 6. Formandslejlighed: RB bakker op om lejlighedskøb og rådighed for formanden. Der 
spørges ind til, hvordan reglerne er for inventar, når formand fraflytter i forhold til slitage 
og genanskaffelse. 

 Punkt 8. Forskningsnetværk: Der spørges ind til, om kredsen af forskningsfolk er stor nok til 
at underbygge en struktur, hvor man max må sidde 2 år ad gangen. Vi går ud fra at det er 
kopieret fra en anden model for forskningsnetværk, måske en engelsk, men kan det 
overføres direkte til danske forhold? 

 Punkt 13. Ansøgning om støtte til bog om ligestilling: RB bakker op om støtte til bogen. 
Beløbet er beskedent, og forfatterens emne er relevant for tiden og passer meget godt ind i 
rækken af tidligere udgivelser. 

 
Pkt. 7 Radiograf Rådets kongres 13/3-21 
 I forhold til at forsamlingsrestriktionerne på kun 5 personer netop er blevet forlænget til 

28/2, er det næsten 100% sikkert, at det ikke bliver muligt at holde en fysisk kongres. Der 
bliver nok ikke lukket op fra 5 til 100 personer på så kort tid, så vi må forberede os på at køre 
det online. 

 
Pkt. 8 Regionsgeneralforsamling 12/4-21 
 Susanne har spurgt ind til diverse lokaler/spisesteder, og der er kommet tilbud fra 

Scheelsminde, som kan afholde i en stor sal med efterfølgende 2-retters menu. Der er ikke 
indkommet svar fra Scandic Hotel og Phønix Hotel endnu. Hvis vi stadig ikke må forsamles, 
er vi nødsaget til at afholde det online via Microsoft Teams. 

 
Pkt. 9 Evt. 
 Der spørges ind til hvordan det går med corona-vacciner på afdelingerne. Det er meget 

sparsomt og sporadisk indtil videre! I Frederikshavn er 14 på radiologisk afdeling vaccineret 
(blandede faggrupper), og i Aalborg er det ca. 45. 

 
 
 
 
 
 
De kommende Regionsbestyrelsesmøder i Radiograf Rådet afholdes: 
 
24. februar kl. 16.00-18.00 via Microsoft Teams 
 
12. marts kl. 16.00-18.00 via Microsoft Teams 
 
20. april kl. 16.00-18.00 i mødelokale A (2. sal), Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd 
 
5. maj kl. 16.00-18.00 i mødelokale A (2. sal), Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd 
 
8. juni kl. 16.00-18.00 i kaffestuen, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Nord (efterfølgende 

spisning) 
 
Obs! Mødesteder er vejledende! Alt efter hvordan coronarestriktioner og forsamlingsforbud udvikler sig 
kan møderne blive ændret. Dette vil fremgå af indkaldelsen. 


