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Referat fra Radiograf Rådets Regionsbestyrelsesmøde 
Region Nordjylland 

7. marts 2022 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Gensidig orientering 
3. Bemærkninger til sidste RB-referat 
4. Regionens regnskab 
5. Verdenskongressen 2024 i Aalborg (ved Charlotte) 
6. Hvad der lige rør’ sig i Radiograf Rådet (ved Charlotte) 
7. Bemærkninger til HB-referat (2/2-22) 
8. Gennemgang af punkter til HB-møde (8/3-22) 
9. Radiograf Rådets jublæumsfest 21/5-22 
10. RB-seminar 2022 
11. Evt. 
 
Møde afholdt i mødelokale 1, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd 
Ordstyrer: Camilla 
Referent: Johan 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. Vi har besøg af Charlotte Graungaard Falkvard, som har været til møde med Susanne i DSR, og 
derfor havde muligheden for at gæste os efterfølgende. Punkterne er taget i en lidt anden rækkefølge end 
på dagsordenen for at imødekomme Charlottes hjemrejsetidspunkt. 
 
Pkt. 2 Gensidig orientering 
Aalborg: Der ankommer stadig nyansatte, og der har været små ansættelsesrunder til at udfylde endnu 
flere pladser. Der er både nye fastansatte, nye vikariater og forlængede vikariater. 
 
Susanne og Charlotte har været til møde i DSR med henblik på at forbedre samarbejdet - velvalgt 
tidspunkt, nu da der er kommet en ny kredsformand og -bestyrelse, og også en ny faglig konsulent 
tilknyttet Klinik Diagnostik. Susanne og Charlotte kunne fornemme en god stemning, og tror på, at 
samarbejdet bliver bedre fremover. 
 
Frederikshavn: Afdelingen er under konstitueret ledelse fra Hjørring. Der har været 2 opsigelser. 
 
Hobro/Farsø: Kristine er snart tilbage fra barsel, sidst på måneden. 
 
RSD: RSD har afholdt bestyrelsesmøde i januar. Der har også været afskedsmøde/hyggespisning med den 
gamle RSD-bestyrelse, som først har kunnet lade sig gøre nu pga. coronarestriktionerne. Der er fokus på at 
kortlægge og forbedre de studerendes praktikophold på afdelingerne. 
 
UCN: Der afventes rapport og udmelding i forhold til den ministerielle beslutning om at oprette en ny 
radiografuddannelse i Herning. Dette er endnu ikke endeligt afklaret, og det vil kræve vigtige forhandlinger 
mellem regionerne mht. praktikpladsernes fordeling. 
 

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 
Charlotte Graungaard Falkvard, Formand for Radiograf Rådet 
 
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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Manglen på radiografer blev drøftet og Charlotte gav udtryk for at der mangler radiografer i hele landet, og 
det vil der også gøre fremadrettet. Fremskrivningsrapporten har vist sig ikke at holde stik, og det kunne 
være en idé at få udbarbejdet en ny, men efter en anden metode, da der i den nuværende rapport er 
"mørketal", som ikke giver det fulde billede. 
 
Pkt. 3 Bemærkninger til sidste RB-referat 
Der er ikke referat fra sidste møde, da det var samme HB-dagsorden, der blev behandlet igen. 
 
Pkt. 4 Regionens regnskab 
Der er endnu ingen store udgiftsposter, men til næste møde vil der være påført for 
vinsmagningsarrangement sidst i marts. 
 
Pkt. 5 Verdenskongressen 2024 i Aalborg (ved Charlotte) 
Charlotte fortæller om de spæde forberedelser til Verdenskongressen midt i juni 2024. Hun skitserer et 
organisationsdiagram med diverse nøglepersoner, og lufter forestillingen om, hvordan regionsbestyrelsen 
vil blive inddraget i det praktiske arbejde, både forberedelser og selve afviklingen. Regionsbestyrelsen ser 
frem til at høre mere og påbegynde arbejdet. 
 
Pkt.6 Hvad der lige rør’ sig i Radiograf Rådet (ved Charlotte) 
Der er fokus på svartiderne ved medlemshenvendelser, som anses for at være en absolut kerneopgave for 
fagforeningen. Medlemmerne skal have hurtig respons på deres henvendelser, både fordi det er almen god 
service, men også fordi mange henvendelser udspringer af personlige kriser, som fordrer at 
svarhastigheden er så høj som overhovedet mulig. 
 
Pkt. 7 Bemærkninger til HB-referat (2/2-22) 
Ingen bemærkninger. 
 
Pkt. 8 Gennemgang af punkter til HB-møde (8/3-22) 
Punkt 4 - Medlemsforslag vedr. jubilæumsfesten: RB tror ikke rigtig på idéen om, at der vil være salg i 
jubilæumsfest-merchandise. Der er mere lagt op til, at regionerne hver især afsætter et givent beløb til de 
vagthold, som ikke kan deltage, så de kan forsøde aftenen ude på afdelingerne. 
 
Punkt 5 - Folkemødet 2023: RB ønsker enten ingen deltagelse, eller i hvert fald et meget begrænset 
fremmøde, da der nok kan bruges ressourcer bedre på alt det forberedende op til verdenskongressen året 
efter. 
 
Pkt. 9 Radiograf Rådets jubilæumsfest 21/5-22 
Der er indtil videre ca. 10 tilmeldte, men der skal nok komme flere tættere på deadline. 
  
Pkt 10 RB-seminar 2022 
Datoen er meldt ud til at være 14-15/9-22. Vi afventer sted og program. 
 
Pkt. 11 Evt. 
Johan ser på indbydelse til 1. maj i Kilden med efterfølgende spisning på Café Visa. Dagen er en søndag, og 
det vides endnu ikke hvordan interessen er for at deltage, men vi håber på at folk vil være med. 
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De kommende Regionsbestyrelsesmøder i Radiograf Rådet afholdes: 
 
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 
 
14.-15. sept. RB-seminar 
 
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) 


