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Referat fra Radiograf Rådets Regionsbestyrelsesmøde 
Region Nordjylland 

25. oktober 2021 
 
Dagsorden: 
1. Velkommen til nye RB-medlemmer 
2. Præsentationsrunde 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Gensidig orientering 
5. Bemærkninger til sidste RB-referat 
6. Regionens regnskab 
7. Bemærkninger til HB-referat (20/9-21) 
8. Evaluering af RB-seminar 21-22/9-21 
9. Intro til RB-arbejdet 
10. RB’s suppleanters forventning til RB 
11. RB’s forventninger til suppleanter 
12. Gennemgang af punkter til HB-møde (26/10-21) 
13. Medlemsarrangementer i 2022 
14. RB-julefrokost d. 10/12-21 
15. Evt. 
16. Mødedatoer i 2022 
 
Møde afholdt i mødelokale 1, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd 
Ordstyrer: Karina 
Referent: Johan 
 
Pkt. 1 Velkommen til nye RB-medlemmer 
Velkommen til Camilla, Karina og Thomas i RB! 
 
Pkt. 2 Præsentationsrunde 
Hurtig præsentationsrunde, da de fleste kender hinanden :-) 
 
Pkt. 3 Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
Pkt. 4 Gensidig orientering 
Aalborg: Der er ansat 3 radiografer på Nuklearmedicinsk! 
Tjenestemandstirsdag genopstår efter en pause, og førstkommende møde er tirsdag d. 2/11 på 
Gammeltorv. 
Det nye tilbud om at blive medlem af Kulturportalen er blevet rigtig godt modtaget; Susanne har fået i 
omegnen af 60 tilmeldinger! 
CT14 på Syd udskiftes i de kommende måneder, og de øvrige CT-scannere aftager dens  planlagte 
undersøgelser i tidsrummet med ekstra vagter til følge. 
 
Frederikshavn: Udskiftning af CT-scanner er udsat på ubestemt tid - der kan gå flere år endnu, før det sker. 
Der planlægges udskiftning af MR-scanner, hvor den lille ekstremitetsscanner sandsynligvis opgraderes til 
en ”stor” scanner. 
 

Mødedeltagere 
Susanne Kornbeck Thomsen, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Nord 
Johan Tandrup Kensler, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd 
Camilla Holmberg Bahnsen, Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn 
Anders Juul Pedersen, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd 
Jan Rune Lind Sørensen, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd (via Zoom) 
Kristine Christensen, Aalborg Universitetshospital, Farsø 
Karina Baadsgaard Christensen, Aalborg Universitetshospital 
Josephine Vadgaard, RSD 
 
Thomas Hessellund, Sygehus Vendsyssel, Hjørring 
Marianne Schmidt Madsen, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Nord 
Elisabeth Jensen, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Nord 
Margrethe Pedersen, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd 
Pia Grennerod Alexandersen, Sygehus Vendsyssel, Hjørring 
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RSD: ...har afholdt åbent bestyrelsesmøde, desværre uden gæster. Der planlægges forårsarrangement med 
fælles spisning for de studerende. Radiografiens Dag d. 8/11 fejres også med blikfang på gaderne, aktivitet 
og spisning. 
 
UCN: Den nyligt udgivne Humanisme-bog fra Radiograf Rådet er blevet godt taget imod på skolerne og vil 
indgå i pensum på landsplan. 
 
Pkt. 5 Bemærkninger til sidste RB-referat 
Ingen bemærkninger. 
 
Pkt. 6 Regionens regnskab 
Der har ikke været store bevægelser eller arrangementer i år endnu. Men overblikket er, at økonomien i 
regionen er fin, og der kan overføres et overskud til næste år, hvor der skal afholdes større 
medlemsarrangementer. 
 
Pkt. 7 Bemærkninger til HB-referat (20/9-21) 
Ingen bemærkninger. 
 
Pkt. 8 Evaluering af RB-seminar 21-22/9-21 
Rammerne for seminaret var rigtig gode; fint hotel, gode lokaler og god mad! RB er enige om, at det er en 
stor fordel at tage til den slags arrangementer dagen før, så man er mere frisk til at gå i gang. 
 
Pkt. 9 Intro til RB-arbejdet 
RB holder møder indenfor ca. 1 uge før hvert HB-møde, for at gennemgå dagsorden og punkter, og i øvrigt 
arbejde med arrangementer og information. Hvis HB-mødet afvikles over Zoom/Teams, vil RB-mødet også 
afvikles på denne vis, da dagsordenen typisk er mindre og har færre punkter at kommentere på. 
 
Ordstyrerposten til møderne går på skift blandt medlemmerne. 
 
Suppleanter tilkaldes ved forfald, og alle indbydes samlet og kan melde tilbage, da det er lettere end at 
skulle spørge i ”kæde”. 
 
Dagsorden udsendes så snart HB-dagsordenen er tilgængelig, typisk omkring 10 dage før HB-mødet. 
Referat af RB-mødet udsendes på mail indenfor 7 dage, og medlemmerne kan derefter kommentere og 
rette på det i 7 dage (med ”svar til alle”), hvorefter det anses for at være godkendt. 
 
Pkt. 10 RB’s suppleanters forventning til RB 
Punktet udsættes, da ingen suppleanter havde mulighed for at deltage. 
 
Pkt. 11 RB’s forventninger til suppleanter 
Punktet udsættes, da ingen suppleanter havde mulighed for at deltage. 
RB vil indkalde alle medlemmer og suppleanter til et årligt møde omkring august hvert år. Til dette 
fællesmøde vil det også være en mulighed at indbyde regionens TR. Desuden indbydes alle til at deltage i 
kongresserne. 
 
Pkt. 12 Gennemgang af punkter til HB-møde (26/10-21) 
Punkt 6 - Radiografnålen og forbillede-konkurrence: RB afventer oplægget omkring nålens fremtid. 
Konkurrencen omkring ”fagligt forbillede” har en alt for stram deadline! Der er også mange ubesvarede 
spørgsmål i forhold til hvordan vinderen findes, da der mangler struktur og krav på, hvad en vinder 
bedømmes ud fra. 
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Punkt 7 - Jubilæumsfest: RB bakker fuldt ud op om at arrangementet indeholder GPS-challenge om 
eftermiddagen! Jubilæet skal fejres med mere end ”bare” en aftenfest, og det var også dette, der var ønsket 
af HB, da festudvalget blev nedsat. Det er også eneste grundt til, at Vingsted blev udvalgt som feststed, for 
ellers kunne det være holdt i lokaler, som er tættere på en banegård/busstation. 
 
Pkt. 13 Medlemsarrangementer i 2022 
Susanne har indhentet tilbud på vinsmagning på D’Wine. Der smages på 6 vine, og der er tapas til. Vi stiler 
efter lørdag d. 26/3 kl. 15.00-18.00, og der er efterfølgende mulighed for at fortsætte ud i byen til 
spisning/drinks/hygge. 
 
Til efteråret kan vi arrangere tur til Fun Center med forskellige aktiviteter. 
 
Pkt. 14 RB-julefrokost d. 10/12-21 
Susanne har indhentet tilbud fra 3 madleverandører, og valget bliver smørrebrød fra Mortens Kro. 
 
Pkt. 15 Evt. 
Intet. 
 
Pkt. 16 Mødedatoer i 2022 
Mødedatoer for 2022 fremgår af listen i bunden af referatet. 
 
 
 
De kommende Regionsbestyrelsesmøder i Radiograf Rådet afholdes: 
 
16. november kl. 16.00-18.00 virtuelt via Teams 
 
10. december Niels Ebbesens Gade 27, 1. sal (efterfølgende julefrokost) 
 
2022 
 
31. januar kl. 16.00-18.00 i mødelokale A (2. sal), Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd 
 
7. marts kl. 16.00-18.00 i mødelokale A (2. sal), Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd 
 
26. april kl. 16.00-18.00 i mødelokale A (2. sal), Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd 
 
16. maj kl. 16.00-18.00 virtuelt via Teams 
 
9. juni kl. 16.00-18.00 i mødelokale 14. sal, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Nord 
 (efterfølgende spisning) 
 
23. august kl. 16.00-18.00 i mødelokale 14. sal, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Nord 
 
19. september kl. 16.00-18.00 virtuelt via Teams 
 
25. oktober kl. 16.00-18.00 i mødelokale 1 (2. sal), Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd 
 
25. november kl. 16.00-18.00 sted følger senere (efterfølgende spisning) 


