FADL 2014-15 – Mange plusser og et enkelt stort minus
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Foreningsåret 2014-2015 blev på mange måder et rigtigt godt år for FADL.
På plus-siden skal i første række nævnes, at vi fik forhandlet nye overenskomster i hus, der ikke mindst
sikrede, at vagttagerne stadig får transportdækning. Denne praksis ville regionernes forhandlere ellers i
første omgang fjerne helt. Fremdriftsreformen er blevet sat under pres, og det knager voldsomt under den.
FADLs kontakter til det politiske liv bragte den nye uddannelsesminister, Esben Lunde Larsen, på besøg i
FADL-huset på Blegdamsvej for at hører vores mening om, hvor skoen trykker mest.
Internt i FADL er vi i fuld gang med udfoldelsen af mange fælles projekter. Tre nye medarbejdere – en i hver
af kredsene – har givet os markant flere muskler på en række områder: uddannelsespolitik, arbejdsmarkedsinitiativer, juridisk bistand til medlemmerne, nye medlemsfordele, forsikringsforhandlinger osv. Og en
fuldtids it-medarbejder i sekretariatet, der udvikler mitFADL, laver nyhedsbreve til alle medlemmer, integrerer med sociale medier og senest har frigivet den nye udgave af www.fadl.dk - dette står også på resultatlisten i år.
Men der er også en kraftig minus-side. FADL har samlet set mistet 1.000 medlemmer på ca. 1½ år. Det er et
kæmpe problem økonomisk – og på længere sigt indflydelsesmæssigt. Den problemstilling er absolut nr. 1 i
det nye foreningsår 2016, der venter.
OK 15
2015 har været overenskomstår – dvs. at FADLs overenskomster for SPV/VT, lægevikarer og universitetsansatte udløb og skulle fornys gennem forhandling og aftale med arbejdsgiverne i Danske Regioner, staten og
forsvaret.
Særligt på SPV/VT-området var der problemer. Inden sommerferien havde FADL nogle hårde overenskomstforhandlinger med regionerne vedrørende transportbetaling og refusion.
Årsagen til dette var at aftalen som lå til grund for både transportbetaling og -refusion ikke lå i overenskomsten, men var en gammel aftale, der var indgået med amterne.
Regionerne ønskede ikke længere at opretholde aftalen, dette formentlig af økonomiske årsager, og opsagde denne til d. 1. april 2015.
Dette gjorde at vagttagere oplevede at blive sendt ud på vagt til hospitaler, der lå uden for universitetsbyerne uden at få betaling eller refusion for dette. Det var FADLs forventning at regionerne havde opsagt aftalen i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og derfor ønskede at finde en løsning, hvilket ikke var
det indtryk vi blev mødt af i forbindelse med forhandlingerne.
Forhandlingerne har været langstrakte og vanskelige og først lige inden sommerferien begyndte regionerne at åbne op for muligheden for at indføre transportordninger i overenskomsten.
Det endelige resultat af forhandlingerne på transportområdet betyder at vi har fået indført transportbetaling som en del af overenskomsten, hvilket er en væsentlig succes for FADL, da dette ikke har stået i overenskomstteksten før og altså ikke har været noget vi har kunne gøre krav på.
Fremadrettet vil FADL forsøge at forhandle lokalt med hospitalerne for at opnå lokale transportaftaler, der
giver bedre betaling og dermed en bedre vagtdækning på de mere perifære sygehuse.
Urafstemningen om overenskomsterne blev afsluttet i løbet af sommerferien, hvilket de i følge vedtægtsbestemmelser skal, hvilket formentlig har resulteret i den ikke imponerende stemmeprocent på ca. 15%.
Dog var de studerende, der stemte om overenskomsten enige om at godkende resultatet, hvilket hovedbestyrelsen tillige gjorde i september.

Nu forestår så efterreguleringsarbejdet hos vagtbureauerne samt at implementere den nye transportaftale
og forsøge at indgå de ovenfor nævnte lokalaftaler.
Vi takker alle medlemmerne for støtten og ønsker jer tillykke med de nye overenskomstaftaler!

FADLs arbejdsmarked
FADL har gjort meget i det seneste år for at skaffe nye relevante jobmuligheder for de lægestuderende. Et
arbejdsmarkedspolitisk udvalg er nedsat og mange nye initiativer taget. Der er holdt møder med et antal
regioner og kommuner om mulighederne i det nære sundhedsvæsen. Vi har tilbudt de praktiserende læger
i PLO en overenskomst med FADL for at få mere fokus på almen praksis. Vi har holdt møder med lægemiddelindustrien og en række interesseorganisationer for at gøre mere opmærksom på, at vi har kompetencer
og en uddannelsesbaggrund, der kan bruges langt bredere på sundhedsområdet.
Vagtbureauerne er dog stadig den absolutte kerne på FADLs arbejdsmarked. FADLs vagtbureauer har nu
gennemgået transformationen fra at være drevet og ejet af FADL til at være selvejende institutioner med
status af in-house vagtbureauer under regionerne. Begge vagtbureauer (DLVV og KVB) har studenterledede
bestyrelser og kan varetage de lægestuderendes behov.
KVB - det københavnske vagtbureaus aktiviteter følger gennem 2015 de budgetter og handlingsplaner, der
er lagt for de kommende år. Timeomsætningen er fortsat høj og ender sandsynligvis på 475.000 timer som i
2014. I 2013 var timeomsætningen på 450.000 timer. Vagtbureauet har ca. 2600 aktive vagttagere. De tjente i 2014 i gennemsnit 48.166 kr.
Anderledes vanskeligt ser det ud for vagtbureauet i vest (Aarhus og Odense), Danske Lægestuderendes
Vagtbureau Vest, DLVV. I sidste års beretning fra Hovedbestyrelsen spåede FADL, at DLVV's omsætning vil
være faldet med 25 % i forhold til 2013. Desværre viste spådommen sig at være korrekt. DLVV har oplevet
et fald fra 207.000 vagttimer til 155.000 timer. Efter FADLs vurdering er udviklingen katastrofal. For relativt
få år siden var timeomsætningen i de to vestlige vagtbureauer på tilsammen 390.000 timer. Den ekstremt
lave timeomsætning truer ikke kun DLVVs overlevelse men hele fremtiden for et reelt landsdækkende arbejdsmarked for FADLs medlemmer.

Fremdriftsreformen
Fremdriftsreformen fik virkning for nye studerende fra efteråret 2014. Efter planen omfattes alle indskrevne universitetsstuderende af fremdriftsreformen fra efteråret 2015.
FADLs indsats mod fremdriftsreformen har fulgt flere spor. FADL-politikere været i kontakt med rektorater,
dekanater og institutter ved universiteterne, for at høre om og diskutere planerne for implementeringen af
reformen, herunder reformens betydning for orlovsrettighederne. Gennem samarbejde med Danske Studerendes Fællesråd (DSF) og Lægeforeningen lykkedes det at få budskaber igennem til pressen om fremdriftsreformens negative konsekvenser for lægevikardækningen af hospitaler, for prægraduat forskning og for
kvaliteten og samarbejdsevnerne for fremtidige læger. Bl.a. fik FADL i foråret en helsides artikel i Politiken
om de lægestuderendes problemer.
Det lykkedes også at få en aftale med alle fire lægeuniversiteter om at iværksætte en studieundersøgelse
blandt alle landets lægestuderende. FADL formulerede spørgeskemaet og modtog knapt 2800 svar om bl.a.
hvordan lægestuderende oplever og reagerer på fremdriftsreformen. I august måned var undersøgelsen
under færdigbehandling, på dette tidspunkt kunne vi konstatere at undersøgelsen rummer en massiv kritik
af reformens mange negative følger.

I København organiserede FADL-repræsentanter en arbejdsgruppe som op til folketingsvalget i juni arbejdede intenst med at påvirke holdningerne til fremdriftsreformen hos folketingspolitikere på valgturne. Dette har skabt en række værdifulde politiske kontakter og den helt store gevinst blev opnået, da den nytiltrådte Uddannelsesminister, Esben Lunde Larsen, medio august besøgte FADL-huset til en drøftelse af reformen. Med sig havde ministeren et DR tv-hold, og mødet mellem ministeren og FADL blev bragt i DRs Bag
Borgen (Se klippet på FADL.dk/FADL – bag Borgen)
Nye og billigere forsikringsprodukter på vej
Endelig vil jeg fremhæve, at FADL netop i disse dage er ved at lægge sidste hånd på en helt ny kollektiv forsikringsaftale for FADLs medlemmer. Forud er gået et kæmpe undersøgelses- og forberedelsesarbejde samt
mange forhandlinger med forskellige parter. Sikkert er det, at der kommer nye produkter på hylderne –
som ønsket af mange medlemmer – samt at forsikringerne generelt bliver billigere. Glæd jer – og vi lover
jer alle god information om de ny forsikringstilbud inden de træder i kraft.
Vi ser frem til et nyt spændende foreningsår i FADL med flere nye medlemmer. Om året der gik kan du læse
mere i Hovedbestyrelsens beretning på www.fadl.dk. Her finder du også beretningerne fra de nationale
udvalg i FADL.

