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Referat fra regionsbestyrelsesmøde onsdag d. 6. november 
2019  

 
Afbud: Johnny Jensen (Regionsbestyrelsesmedlem, OUH, Odense). 
  
Tilstede: Janni Jensen (Regionsbestyrelsesmedlem OUH, Odense), Sanne Jensen 
(Regionsbestyrelsesmedlem, SLB, Kolding), Michael Futtrup (Regionsbestyrelsesmedlem, 
SHS, Åbenrå), Shady Khalil (Regionsbestyrelsesmedlem OUH, Svendborg), Kristoffer 
Buch Nabe-Nielsen (Regionsbestyrelsesmedlem, SVS, Esbjerg) Charlotte Jensen 
(Regionsbestyrelsesmedlem, Radiograf studerende i Danmark),  og Lars Jensen 
(regionsformand). 
 
Punkt 1. Valg af ordstyrer: Lars 
 
Punkt 2.  Valg af referent: Lars  
 
Punkt 3. Godkendelse af dagsorden: ekstra punkter til dagsordenen: Testpersoner til 
Radiograf Rådet nye hjemmeside samt Nyt om arbejdsløshed og møde med DSA. . 
 
Punkt 4. Opfølgning på referat fra d. 18. august 2019: Shady lægger besked på 
Facebook, at referatet ikke offentliggøres på hjemmesiden på grund af den er under 
revision. Så snart den nye hjemmeside er oppe og køre lægges de manglende referater 
på hjemmesiden. 
Uddybning af punkt 11 politik om kompetence udvikling fra regionen. Politikken skulle 
være klar først i 2020. 
 
Punkt 5. Medlemsarrangementer:  
 
Broholm 2. november 2019. Broholm arrangementet blev afholdt i forgangne weekend. 
Vi evaluerede arrangementet. Arrangementet gik godt, alle deltagere var meget tilfredse. 
Overraskende at der kun var 18 der deltog. Hvis det skal gentages, skal det være når det 
er lyst. Flere tilkendegav at de gerne vil deltage hvis arrangementet gentages.      
 
FTF: Arrangerer løbende foredrag og andre endags arrangementer som medlemmerne 
kan deltage i. Aktuelt er der 28. november foredrag med Karen-Marie Lillelund med 440 
tilmeldte FTF medlemmer. Vi ved ikke hvor mange af disse der er radiografer, men flere 
radiografer har forsøgt at tilmelde sig, men har ikke kunne få plads.    
 
Eventyrløb Kirsti Himmelfarts dag 21. maj 2020. Rene Bengtsen står igen for det 
praktiske med hensyn til tilmelding, kontakt til Eventyrløbet mm.  
 
Andet i 2019- 2020.  Radiograf Kurser vil gerne arrangere kurser i regionen. Der har 
været afholdt et i SHS hvor afdelingsledelsen har giver tjenestefri og Radiograf Rådet 
betalte kurset. Der er også mulighed for at indgå lignende aftaler med andre sygehuse i 
regionen.  
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Arrangementer 2020: På sidste møde havde vi punktet arrangementer 2020 på 
dagsordenen og der fremkom nogle ideer. 

De sædvanlige 1. maj, Eventyrløb køre som sædvanligt. Ligeledes er der mulighed for 
lokale arrangementer med kursus udgifter betalt af Radiograf Rådet, mod at den lokale 
ledelse giver tjenestefri.  

Af arrangementer 2020 blev nævnt: Vingårdbesøg, bryggeribesøg, sejltur på Lillebælt, 
kasinobesøg. Alle der har ideer vi skal arbejde videre med bedes undersøge muligheder til 
dette møde hvor vi skal til at blive mere konkrete.  Siden er der kommet en ide om besøg 
på Dansk partikel center i Århus. 

Bestyrelsen var enige om at arrangement hvor der er noget ”fagligt” og derefter noget 
socialt var det der skulle arrangeres i 2020 

Bestyrelsen besluttede at lave en afstemning blandt medlemmerne om hvad de vil 
foretrække: 

Af fagligt der sættes til afstemning er PKA, Lån og Sparbank, DSA, Road Show med 
Radiograf Rådets formand Charlotte G. Falkvard, Retsmedicin. Dansk partikel center 
Århus. Fritekst: Andre forslag til 2021. 

Socialt: Anarkist, Tirpitz, Strøjers samling, Casino Odense, H. J. Hansen vinsmagning. 

Shady opstiller afstemningen på Facebook med forklaring på forkortelser og link til de 
forskellige muligheder. Han fremstiller ligeledes et opslag til opslagstavler hvor der 
henvises til afstemningen. Denne sendes ud til TR og regionsbestyrelse til ophængning. 

Vi ser på resultaterne på næste møde. 

Punkt 6. Regionsbestyrelsesseminar 18-19. september. Vi evaluerede seminaret. Hvad 
var udbyttet? Ærgerligt at foredragsholdere på anden dagen blev aflyst. Det gode var 
netværket med andre bestyrelses medlemmer fra andre regioner. Der var gode faglige 
drøftelser.   
 
Punkt 7. Økonomi: Lars redegjorde for den økonomiske status. Det ser fornuftigt ud. Der 
mangler stadig afregning fra bestyrelsesmedlemmer samt Broholm arrangementet. Husk 
at få det afregnet hurtigst muligt, så vi kan få et retvisende biled af økonomien for resten af 
året. 
 
Punkt 8. Testpersoner til Radiograf Rådet nye hjemmeside: Inden den nye 
hjemmeside ”gå i luften” er det vigtigt at få de forskellige dele testet. Der skal derfor bruge 
nogle testpersoner ud over HB. Der er behov for to personer yderligere fra hver region, og 
her vil der være en fordel med dem der skal være de lokale hjemmeside ansvarlige. Det er 
primært brugeroplevelsen der skal testes, og altså ikke den bagvedliggende 
programmering eller betjening. Region Syddanmark indstiller Shady og Kristoffer. 
udvalgte. 
 
Punkt 9. Nyt om arbejdsløshed og møde med DSA:  
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Lars har været til faglig opdatering med A-kassen.  
Der er 11 arbejdsløse radiografer i Region Syddanmark og 22 på landsplan. Hvorfor så 
mange i Syddanmark i forhold til resten af landet. DSA undersøger problemet. 
Vores medlemmer kan gøre brug af stressvejledning. Der gives1 times telefonrådgivning 
hvor der gives konkrete værktøjer og litteratur henvisninger. Der er en del radiografer der 
har gjort brug af tilbuddet. Der er meget positive tilbage meldinger fra dem der har gjort 
brug af tilbuddet. 
DSA har et tilbud om socialrådgivning til medlemmerne, alle kan gøre brug af tilbuddet 
hvis de mener de har et behov. 
 
Punkt 8. HB møde 11-12. november 2019: Vi gennemgik HB dagsordenen. Vi 
gennemgik dagsordenen og Lars tager synspunkterne med til HB mødet.  
 
          
Punkt 9. Eventuelt: Forskning bliver opprioriteret på flere afdelinger i regionen, hvor der 
sættes resurser af til stillinger eller tid til allerede ansat personale. 
 
 
Næste møder:   6. december sammen med regionens TR’er. 
 
 
 
 
 
 
 
 


