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Referat fra regionsbestyrelsesmøde mandag d. 19. august 2019 
kl. 09:30 – 14:30. 

 
 

Mødested: Kristoffer Nabe Nielsen, Egernvej 9, 6715 Esbjerg N  
 
Afbud: Johnny Jensen (Regionsbestyrelsesmedlem, OUH, Odense), Janni Jensen 
(Regionsbestyrelsesmedlem OUH, Odense). 
 
Tilstede: 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: Godkendt . 
 
Punkt 4. Opfølgning på referat fra d. 30. april 2019: Referatet var vedhæftet 
dagsordenen. Referatet blev gennemgået og godkendt. 
 
Punkt 5. Medlemsarrangementer:  
 
Eventyrløb Kirsti Himmelfarts dag 30. maj 2018. Rene Bengtsen stod for det praktiske 
med hensyn til tilmelding, kontakt til Eventyrløbet mm. Vi evaluererede dagen som gik 
godt, med bedre deltagelse end sidste år. Stadig må der gerne komme flere forbi efter 
løbet. Vi skal tænke på mere og anderledes PR. 
 
Broholm 7. september 2019. Der er enighed om i bestyrelsen om at gentage Broholm 
som var en succes i 2017. Broholm er booket. Sidste nyt fra Shady. Arrangementet er 
blevet udskudt da ombygning på Broholm er forsinket og de ikke er klar til at tage imod os. 
Ny dato lørdag den 2. november. Shady sender indbydelse ud på Facebook og 
hjemmeside, til bestyrelse og TR og i Radiografen.                                 
 
Andet i 2019.  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. 
Vi evaluerede SHS arrangementet. 22 deltagere hvor deltagerne gav udtryk stort udbytte. 
Muligheden ligger også åben for andre afdelinger.  



                                                                                                                       

Referat fra Radiograf Rådet Region Syddanmark regionsbestyrelsesmøde 19. august 2019  Side 2 af 2 

 
 
 

1. Maj i Odense. Radiograf Rådet var medarrangør i Sundhedskartellets telt. Der var 
arrangeret et oplæg af overlæge Morten Sodemann fra Indvandremedicinsk Klinik på OUH 
og næstformand Dorthe Danbjørg fra DSR til – med udgangspunkt i FNs verdensmål – at 
holde oplæg om ulighed i sundhed. Efter deres oplæg var der mulighed for debat og 
spørgsmål. Indtrykket var et spændende oplæg, hyggelig dag, men gerne flere deltagende 
radiografer næste gang.  

Arrangementer 2020: Vi skal til at tænke på ideer til arrangementer i 2020. 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 bedes undersøge muligheder til næste møde hvor vi skal til at blive 
mere konkrete.    

Punkt 6. Økonomi: Lars redegjorde for den økonomiske status. Juni 2019 regnskabet var 
vedhæftet dagsordenen. Økonomien ser tilfredsstillende ud. 
 
Punkt 7. HB møde 20. august 2019: Vi gennemgik HB dagsordenen. Lars og Johnny 
tager bemærkningerne med til HB mødet. 
 
Regionsbestyrelsesseminar 18-19. september. Alle regionsbestyrelsesmedlemmer 
deltager. Vi har noget regionstid på seminaret som vi besluttede at bruge til at gennemgå 
hjemmeside og Facebook.  
 
Punkt 9. Orientering fra formand: Intet at refererer.    

 
Punkt 10. Orientering fra næstformand: Ikke til stede. 
 
Punkt 11. Orientering fra Hovedudvalget: GDPR løsning på data i Outlook er der en 
teknisk løsning på vej på.  
Rygepolitik i regionen giver problemer. Medarbejdere stikker hinanden når de føler sig 
uretfærdigt behandlet. Politik på området bliver skærpet hvor reglerne præciseres.   
Sundhedsreformen blev ikke til noget, men flere elementer fra den vil blive indført hvor det 
giver mening. 
Retningslinjer for vold og trusler bliver udvidet med også at omhandle krænkende 
handlinger.  
Der kommer en politik fra regionen vedrørende kompetence udvikling med krav om 
løbende udvikling af medarbejderne. 
 
Punkt 12. Orientering fra resten af bestyrelsen: Intet  
       
Punkt 13. Eventuelt: Intet at refererer. 
 
Næste møder:   Regionsbestyrelsesseminar 18-19. september. 
 
6. november regionsbestyrelsesmøde. Charlotte undersøger om vi kan få lokale på UCL.  
 


