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Referat fra fællesmøde mellem regionsbestyrelse og TR og evt 

suppleanter fredag d. 6. december 2019 kl. 09:30 – 16:00. 
 

 

 

Tilstede: Sanne Jensen (Regionsbestyrelsesmedlem, SLB, Kolding), Kristoffer Buch 
Nabe-Nielsen (Regionsbestyrelsesmedlem, SVS, Esbjerg) Johnny Jensen 
(Regionsbestyrelsesmedlem, OUH, Odense), Michael Futtrup 
(Regionsbestyrelsesmedlem, SHS, Åbenrå), Lars Jensen (regionsformand). Vibeke 
Gonez (TR, SVS, Esbjerg), Maria Gyldenkrone (TR, OUH Odense), Anita Skygebjerg 
(TR, SLB, Vejle), Søs Nielsen (TR, SLB, Vejle/Middelfart), Hanne Møller (TR, SHS, 
Åbenrå), Hanne Bruhn (TR, SHS, Sønderborg), Janni Jensen 
(Regionsbestyrelsesmedlem OUH, Odense), Shady Khalil (TR og 
regionsbestyrelsesmedlem OUH, Svendborg), Shanduru Parameswaran (TR,  
Nuklearmedicin OUH, Odense)  
 
Afbud: Connie Gibson (TR, SLB, Kolding), Anne Kingo Andersen (TR, Stråleterapien 
OUH, Odense), Thomas Søndergaard Larsen (TR, UCL) og Charlotte Jensen 
(Regionsbestyrelsesmedlem, Radiograf studerende i Danmark). 
 
Punkt 1. Valg af ordstyrer: Lars  
 
Punkt 2.  Valg af referent: Lars 
 
Punkt 3. Godkendelse af dagsorden: Nyt punkt 9 Mammografi screening og punkt 
10 Ny hjemmeside, resten rykker. 
 
Punkt 4. Opfølgning på regionsbestyrelsesreferatet fra d. 6. november 2019: Referat 
blev gennemgået.                  
 
Punkt 5.  Møde kalender 2020 for TR- regionsformandsmøder: 
 
Fredag den 27. marts: Hos Hanne 
Fredag den 4. december (fællesmøde med Regionsbestyrelsen): Hos Shady. 
 
Punkt 6. Arrangementer i 2020 

Arrangementer 2020:  

FTF: Arrangerer løbende foredrag og andre endags arrangementer som medlemmerne 
kan deltage i. Lars sender løbende invitationer til TR og regionsbestyrelsesmedlemmer til 
vider formidling i afdelingerne. 
 
Eventyrløb: Kirsti Himmelfarts dag 21. maj 2020. Rene Bengtsen står igen for det 
praktiske med hensyn til tilmelding, kontakt til Eventyrløbet mm. Alle bedes gøre 
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opmærksom på arrangementet. Der vil senere komme opslag til afdelingerne og i 
Radiografen. 
 
Andet i 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.  

Af arrangementer 2020 blev på tidligere regionsbestyrelsesmødet nævnt: Vingårdbesøg, 
bryggeribesøg, sejltur på Lillebælt, kasinobesøg. Siden er der kommet en ide om besøg 
på Dansk partikel center i Århus. 

Bestyrelsen var på sidste møde enige om at et 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. Der skal ligeledes være en mulighed for at komme med andre forslag til 2021. 

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

Shady vil opstille en afstemningen på Facebook med forklaring på arrangementets art 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. 

Status. Ideen blev debatteret igennem. Der kom et forslag om igen at afholde 4 steder, der 
var dog enighed om at følge planen. Der skal på opslaget til afdelingerne være et  Link til 
regionenes Facebookgruppe.  Shady sætter ”afstemningen” i gang med det vi har aftalt. 

Punkt 7. TR liste: 
Listen blev revideres på mødet. Sendes med referatet ud. 

Punkt 8. Udpegning til de fire FMU og HU:  

Udpegning til MED niveau 1 og 2, fordi tre organisationer træder ud af FTF. Danske 
Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Jordemoderforeningen har besluttet, at de pr. 
1. januar 2020 udtræder af FTF og i stedet indtræder i AC. Det betyder, at repræsentanter 
fra de tre organisationer, ikke længere kan sidde i MED-udvalget som FTF-medlemmer 
efter 1. januar 2020. FTF skal derfor indstille nye repræsentanter til de ledige FTF-pladser. 

Der var vedhæftede brev fra FTF regionsformand John Christiansen (MED-Udpegning 1. 
januar 2020), og et regnearket med opgørelsen over de ledige pladser i Region 
Syddanmark.  
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Vi fordelte de ekstra pladser der hvor der var interesse. Lars sender listen til FTF, og vi 
afventer fordeling af disse.  

Hovedudvalg: Ordinær plads TR Maria Gyldenkrone, Suppleant TR Shanduru 
Parameswaran  

FMU Sygehus Lillebælt: Ordinær plads TR Søs Nielsen. 

FMU Sygehus Sønderjylland: Ordinær plads TR Hanne Møller alternativt suppleant plads 

FMU OUH: Ordinær plads TR Maria Gyldenkrone. Suppleant Shanduru Parameswaran  

punkt 9 Mammografi screening: Der er nu flere forskellige aftaler. Vigtigt vi får overblik 
over området. Ved sygdom vigtigt at der er tilstrækkelige personale til at screene, derfor 
en fordel at møde ind centralt og køre ud til enheden så den er bemandet med det 
nødvendige personale. Personalet bliver nedslidt hvis ikke fuldt bemandet. Transport kan 
være forskellig alt efter afstand samt om bil stilles til rådighed. Det kan være fleksibelt 
hvilken kørselsløsning der vælges. Alle steder minus OUH har svært ved at skaffe 
personale. Regionen har holdt møde med afdelingsledelserne så der burde være overblik 
over aftalerne hos dem. Se f.eks. Ringsteds aftale som eksempel. 

Lars holder tæt kontakt med DSR og forventer at blive indkaldt til forhandling med 
Regionen. Hvis TR skal med, så valgte gruppen at lade sig repræsentere af Maria og Anita. 
Alle bedes tale med deres berørte kollegaer og sende deres ønsker vedrørende aftaler til 
Lars. 

punkt 10 Radiograf Rådets nye hjemmeside: 

Skal i luften fra 1. januar. Til at starte med har Troels brug for at vide hvad der skal på 
regionens side. Bestyrelsen var enige om at det er gamle referat fra bestyrelsesmøder  fra 
sidste regionsforsamling der lægges op. Ligeledes alle referater fra regions 
generalforsamlingerne. Bestyrelsens sammensætning med billeder samt mødekalender 
for 2020. Shady sender ovenstående til Troels.  

Alle regionsbestyrelsesmedlemmer bedes give Troels tilladelse pr. mail til at deres billede 
og mail adresser må bruges.  

Punkt 9. Orientering fra FMU.  
 
SHS: Arbejdsmiljø repræsentant der er radiograf valgt ind i FMU. Nye uniformer udrullet, 
en del problemer med allergiske reaktioner. Blå T-shirts er medarbejderne glade for men 
de er ikke en del af uniform reglementet. Der indføres totalt rygestop på matriklerne for 
personalet. Der flyttes rundt på specialerne mellem matriklerne og dermed personale 
rokader.  
 
OUH: Økonomien er i balance og derfor ikke besparelser, gang i planer i forhold til nyt 
OUH. Evalueringen af det fysisk arbejdsmiljøet skal flyttes ind i MTUen. 
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SLB: Nyt ID kort med farvekode så patienter kan se hvilken faggruppe man tilhøre. Titlen 
større og navn mindre og med selvbestemmelse om efternavnet skal på. Økonomien OK 
på sygehusniveau.            
 
SVS. Retningslinjer om bibeskæftigelse og oplysningspligt er lavet. Oplysningerne kan kun 
anvendes hvis der mistanke om interessekonflikter. Økonomi OK. Ny sengebygning taget i 
brug.  
 
Punkt 10. Orientering fra Hovedudvalget: 
Regionen har overskud i økonomien og derfor ingen overordnet spareplan. Der sættes 
penge af til kompetence løft til forskellige faggrupper. Regionen for ros for at der er styr på 
økonomien og der er plads til nye initiativer. 
 
Punkt 11. HB mødet 12. december 2019: Vi nåede ikke at gennemgår HB dagsordenen.  
  
Punkt 12. Orientering fra formand:  
Formanden har modtaget følgende fra et medlem: 
 
Kære bestyrelse i Region Syddanmark 
Det er vildt svært for mig at få øje på hvor jeg, og mine kollegaer, kan have indflydelse på 
jeres arbejde når jeg ikke kan følge med i de beslutninger der tages, eller emner der 
drøftes. 
Det sidste referat på hjemmesiden er fra december 2018. 
Det må kunne gøres bedre. Hvem holder I møderne for? Jer selv eller medlemmerne? 
Hvis der ikke er resurser til at lave referater, så mener jeg at antallet af møder må 
reduceres så I kan bruge tiden til at dele med andre hvad I laver. 
 
Tag det meget gerne op på jeres næste møde.  
 
Venlig hilsen  
Pica Andersen  
 
Lars har svaret medlemmet med bl.a dette: 
Først og fremmest tak for din interesse for hvad der sker i Radiograf Rådet regionalt.  
Det er ikke fordi der ikke er skrevet referater af regionsbestyrelsesmøderne der er afholdt i 
2019. Årsagen er, at Radiograf Rådets hjemmeside på nogle områder ikke længere kan 
opdateres, da den er forældet og er under udskiftning. Dette er selvfølgelig beklageligt og 
efter min mening uacceptabelt, hvilket jeg ved flere lejligheder har gjort opmærksom på 
centralt. Det lysner nu, da vi er blevet stillet i udsigt, at den nye hjemmeside skal være 
tilgængelig inden udgangen af i år.  
Jeg vil undlade at kommenterer på din tredje linje i det du skriver til mig, da du 
forhåbentligt ikke er i tvivl om det. 
Du er altid velkommen til at henvende dig til mig med spørgsmål eller kommentarer, eller 
henvende dig til en af de andre bestyrelsesmedlemmer. 
Jeg sætter din henvendelse på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde som finder sted 
den 6. december. 
Jeg vedhæfter referater fra møderne afholdt i 2019.  
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Der var enighed om at der skal ligge referater på hjemmesiden samt andet nyt som 
arrangementer, mødekalender osv. Der skal Ikke sendes referater ud til TR til ophængning 
eller lignende, da medlemmerne kan finde disse på hjemmesiden, hvis de er interesseret. 
Der indføres et fast punkt på møderne hvor vi vælger ud hvad der er af nyt der har 
interesse for en bred gruppe af medlemmerne, som så lægges ud på Facebook. Der skal 
lukkes op for at alle kan skrive på Facebook, så må vi se hvad det bringer med sig. 
 
 
På FTF region Syddanmarks årsmøde den 20. november er Lars og Johnny henholdsvis 
blevet genvalgt til medlem af bestyrelsen og suppleant.  
      
 
Punkt 13. Orientering fra TR:  
Vejle har haft overforbrug på radiograf siden så vikariater forlænges ikke og der skal ses 
på vagtform.  
  
         
Punkt 14. Eventuelt: En studerende har henvendt sig fordi han er blevet tvunget ind på 
en studieretning han ikke ønsker. Det er svært at finde løsning, men Radiograf Rådet er 
impliceret centralt. 
 


