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Referat fra Radiograf Rådets Regionsbestyrelsesmøde 
Region Nordjylland 

26. april 2022 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Gensidig orientering 
3. Bemærkninger til sidste RB-referat 
4. Regionens regnskab 
4b. Forespørgsel om støtte til vejleder-temadag 
5. Evaluering af socialt arrangement - vinsmagning 
6. Bemærkninger til HB-referat (8/3-22) 
7. Gennemgang af punkter til HB-møde (27/4-22) 
8. Radiograf Rådets jubilæumsfest 21/5-22 
9. RB-seminar 2022 
10. Medlemsarrangement i efteråret (sept/okt) 
11. Evt. 
 
Møde afholdt i mødelokale A, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd 
Ordstyrer: Jan 
Referent: Johan 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. Der tilføjes punkt 4b om støtteforespørgsel. 
 
Pkt. 2 Gensidig orientering 
Aalborg: Der afholdes TR-valg inden længe - og det ender med kampvalg mellem 3 kandidater! Der starter 
hver måned nye kolleger fra de tidligere ansættelsesrunder, og der er p.t. stillingsopslag igen til 2 faste 
basisstillinger og 2 fast MR-stillinger. Der er valgt AMR i Nuklearmedicinsk afdeling. 
 
Frederikshavn: Der starter snart en ny leder på afdelingen - det er Jan! :-) Der er diskuteret, hvorvidt Jan 
fortsat er med i RB, og det er der ingen problemer i - man kan som leder blot ikke have posterne som 
formand eller næstformand. 
 
Hobro/Farsø: Intet nyt. 
 
RSD: RSD overvejer en ny rekrutteringsstrategi til bestyrelsen. RSD har allerede et samarbejde med UCN 
via RAF, som måske kan udbredes til de øvrige skoler også. 
 
UCN: Intet nyt. 
 
Susanne afventer nye forhandlinger om lokal løndannelse. Mere om det senere. 
 
Pkt. 3 Bemærkninger til sidste RB-referat 
Ingen bemærkninger. 
 
Pkt. 4 Regionens regnskab 
Vi har stadig fin økonomi, og vi planlægger et socialt arrangement til efteråret. 

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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Pkt. 4b Forespørgsel om støtte til vejleder-temadag 
Region Nordjylland har forespurgt om muligheden for, at Radiograf Rådet økonomisk støtter en temadag 
for vejledere. RB vil gerne støtte med bolsjer og kuglepenne/blokke. 
 
Pkt. 5 Evaluering af socialt arrangement - vinsmagning  
Vinsmagningen på D’Wine var rigtig hyggelig, med smagfulde vine, spændende baggrundsinfo og lækker 
tapas. Der var i alt 38 deltagere og der har været lutter positive tilbagemeldinger på det hele fra dem, vi har 
hørt fra. 
 
Pkt. 6 Bemærkninger til HB-referat (8/3-22) 
Ingen bemærkninger. 
 
Pkt. 7 Gennemgang af punkter til HB-møde (27/4-22) 
Punkt 4 - Kandidat i radiografi: RB vil gerne vide lidt mere om baggrunden for denne uddannelsesretning. 
Hvordan harmonerer den med de videreuddannelsestilbud, som allerede foreligger? Oplægget fra 2013 er 
for snævert defineret (det er skrevet ud fra at være udelukkende omkring ”beskrivende radiografer”), og 
skal opdateres til de nuværende ønsker om en bredt funderet videreuddannelse. 
 
Punkt 5 - Folkemøde på Bornholm 2023: RB tager oplægget til efterretning. 
 
Punkt 7 - Støtte til ultralydsuddannelse: RB bakker op om, at der støttes på alle tænkelige måder omkring 
en uddannelse i ultralyd. Det kommer næppe Region Nordjylland så meget til gode indenfor en overskuelig 
fremtid, men både på sigt og på landsplan er det en stor gevinst! 
 
Punkt 8 - Radiografmangel: Stor opbakning til, at der tænkes kreativt mht. at dimensionere uddannelsen 
anderledes mellem skolerne. Der kan også gentænkes praktikpladser, og fx undersøge mulighederne for en 
meget større andel praktik i aftenvagter. 
 
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. 8 Radiograf Rådets jubilæumsfest 21/5-22 
Der er samlet set tilmeldt lige omkring de 200 på landsplan. Der er både en god andel fra Nordjylland (33 
deltagere) samt de studerende, som har fået en rigtig flot rabat fra RSD. Vi glæder os til en festlig dag og 
aften! 
 
Der kan evt. indkøbes lidt vand/sodavand og slik/chips til hjemturen i bussen. 
  
Pkt. 9 RB-seminar 2022 
Datoen er meldt ud til at være 14-15/9-22. RB påtænker at rejse dertil og afholde RB-møde 13/9. Stedet er 
muligvis Opus i Horsens, men det er ikke bekræftet endnu. 
 
Pkt. 10 Medlemsarrangement i efteråret (sept/okt) 
RB vil gerne lave et socialt arrangement i efteråret. Forslagene er: lerdueskydning, Fun Center, Zoo - ”læg 
dyrene i seng” med spisning, Røverlejr med aktiviteter og spisning. Susanne undersøger mht. Zoo i første 
omgang. Datoforslag er torsdag d. 29/9 eller torsdag d. 6/10. Vi tager det op på næste møde igen, når 
Susanne har detaljer. 
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Pkt. 11 Evt. 
Intet. 
 
 
 
 
 
De kommende Regionsbestyrelsesmøder i Radiograf Rådet afholdes: 
 
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) 


