Velkommen til FADL!
I denne folder kan du læse mere om FADL: Vores hovedforening, kredsforeninger, udvalg og sekretariat.
Du kan også altid få aktuel viden på vores hjemmeside fadl.dk og via vores løbende opdateringer
fra de fire kredse på Facebook.
Husk at du i kraft af dit medlemskab er med til at gøre FADL stærk. Det er helt unikt, at vi som lægestuderende har vores egen fagforening med egne overenskomster med arbejdsgiverne. Det er
på den baggrund, at vi har kunnet udvikle os som din interesseorganisation og kan tilbyde dig en
lang række medlemsfordele.
Hvis du gerne vil i kontakt med FADL, kan du altid tage fat i Hovedforeningens sekretariat på
hf@fadl.dk
Med venlig hilsen

Claas-Frederik Johannsen
Formand for FADL
Efterår 2018

Om FADL
Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) blev stiftet i 1954 som en forening for lægestuderende, der tog arbejde på hospitaler som ventilatører.
I dag omfatter FADL fire selvstændige foreninger:
• Hovedforeningen (HF)
• Københavns Kredsforening (KKF)
• Aarhus Kredsforening (ÅKF)
• Odense Kredsforening (OKF)
Dertil kommer, at Aalborg Lokalenhed har sit eget repræsentantskab.

Formålet med FADL
FADL har udviklet sig fra kun at være en fagforening til i dag at være en forening, der har mange
aktiviteter. Kort fortalt er FADL foreningen, der forener alle de lægestuderende i Danmark. Drevet
og styret af lægestuderende. Det er med andre ord de til enhver tid siddende politikere, medlemmer og aktive i udvalg og arbejdsgrupper, der definerer, hvad FADL er.
Hovedformålet er at varetage FADL-medlemmernes interesser. Det være sig forsknings- og sundhedspolitisk, ligesom vi forhandler og har overenskomster på fire forskellige arbejdsområder. FADL
har overenskomster på sygeplejevikar og ventilatør-, lægevikar- og studenterunderviserområdet
samt på simulationscentrene. Desuden er der tradition for, at der er flere stående udvalg, der
f.eks. diskuterer uddannelsespolitik, arbejdsmarkedsforhold og medlemsfordele.
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Som medlem af FADL får du del i følgende medlemsfordele:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Juridisk hjælp
Gratis lægeansvarsforsikring og livsforsikring med kritisk sygdom
Billige studieforsikringer fra FADL Forsikring
Klinikforsikring, hvis du tænker på et ophold i udlandet
15% rabat hos Danske Lægers Vaccinations Service (DLVS), hvis du skal ud og rejse.
Mulighed for at forbedre dine kompetencer med FADLs kurser
25% rabat hos FADLs Forlag
Kittelkort, 32 kittelkort af høj faglig standard til dig som skal i klinik
Magasinet om de 38 specialer, der giver dig et overblik over alle de lægefaglige specialer
Fordelagtige bankaftaler hos fx Lægernes Bank og Lån & Spar Bank
Ugeskrift for læger i webudgave til alle på 11. og 12. semester
Masser af lokale kontante rabatordninger på fx leje af el-biler, Eventyrsport, stetoskop.dk,
vinforretninger, restauranter, fitness centre m.fl.
Sociale arrangementer er kernen i et godt studiemiljø, og derfor arrangerer vi fester og
hyggelige sammenkomster
Muligheder for at arbejde frivilligt i en dynamisk, politisk organisation ledet af studerende

Organisationen FADL
FADL består af fire foreninger. De har alle forskellige besluttende organer og daglige politiske ledelser. Hertil kommer en lang række udvalg, som formulerer FADLs politikker.
FADLs foreninger omfatter følgende:
• Hovedforeningen (HF)
• Københavns Kredsforening (KKF)
• Aarhus Kredsforening (ÅKF)
• Odense Kredsforening (OKF)
• Aalborg Lokalenhed
FADLs udvalg:
• Overenskomstudvalget (OU)
• Lægevikargruppen (LVG)
• Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)
• Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU)
• Medlemsfordelsudvalget (MFU)
• Universitetsansattes Udvalg (UAU)
De besluttende organer er:
• Hovedbestyrelsen (HB)
• Københavns Kredsforenings Repræsentantskab (KKR)
• Aarhus Kredsforenings Repræsentantskab (ÅKR)
• Odense Kredsforenings Repræsentantskab (OKR)
Hovedforeningen
Hovedforeningen (HF) har tre medlemmer, henholdsvis KKF, ÅKF og OKF. HF er paraplyorganisation for de tre kredse. På overenskomstområdet og andre specifikke områder har HF kompetence
som en egentlig hovedorganisation, der agerer på tværs af kredsene.
Kredsene betaler via en samdriftsaftale kontingent til Hovedforeningen, der varetager de forskellige sekretariatsopgaver. Derfor er de fleste medarbejdere også ansat centralt i Hovedforeningen
selvom de sidder forskellige steder i landet.
Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen (HB) er Hovedforeningens øverste myndighed på landsplan. HB tager sig af
FADLs overordnede politik og behandler sager af landsdækkende karakter.
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HB består af ti personer i alt: to medlemmer fra OKF, tre medlemmer fra ÅKF, fire medlemmer fra
KKF og Hovedforeningsformanden. HB konstituerer sig med en formand samt en næstformand.
Hovedforeningens direktør deltager i HBs møder. HB holder møder ca. hver 6. uge i semestermånederne.
Formandskabet
Formandskabet (FS) i FADLs Hovedforening virker som forretningsudvalg for HB. FS består af Hovedbestyrelsesformanden samt de tre kredsformænd (NB: og formanden for Aalborg Lokalenhed).
Alle bliver valgt som en del af HBs konstituering gennem vedtagelse af en forretningsorden for FS.
FS forbehandler ansøgninger og sager, der skal behandles i HB. Desuden formuleres dagsorden til
HB. Endelig tages der stilling til mindre ansøgninger og enkelte sager, herunder personale.
FS mødes ca. hver 6. uge i semestermånederne typisk ugen før et HB-møde. Hovedforeningens direktør deltager i FS-møderne.
De nationale udvalg i FADLs Hovedforening
Det er HB, der træffer beslutning om, hvilke udvalg der skal nedsættes. Det skal ved udvalgssammensætningen tilstræbes, at alle kredsforeninger er ligeligt repræsenteret, samt at mindst et medlem af HB har sæde i udvalget. For alle udvalg gælder en forretningsorden, der er vedtaget af HB.
Overenskomstudvalget
Overenskomstudvalget (OU) arbejder på landsplan med løn- og arbejdsforhold for FADL-vagter.
OU forhandler FADLs overenskomst for sygeplejevikarer og ventilatører. Forhandlingsmodparten
er Danske Regioner (DR).
Derudover behandler udvalget konkrete medlemssager vedrørende ansættelsesmæssige forhold
samt fortolker overenskomsten.
Udvalget repræsenterer FADL i Yngre Lægers overenskomstudvalg.

Lægevikargruppen
Lægevikargruppen (LVG) arbejder på landsplan med at forbedre arbejdsvilkår for studerende, der
arbejder som lægevikarer og som lægestuderende på simulationscentre. LVG forhandler overenskomst for de medicinstuderende i lægevikariat. Forhandlingsmodparten er Danske Regioner (DR).
LVG forhandler løbende lokalaftaler om løntillæg med regioner og sygehuse.
Derudover behandler udvalget konkrete sager vedr. løn og ansættelsesspørgsmål, patientklager
mv.
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Udvalget repræsenterer FADL i Yngre Lægers overenskomstudvalg og Gruppen af Yngste Læger
(GYL).

Uddannelsespolitisk udvalg
FADLs Uddannelsespolitiske udvalg (UPU) er det sted i FADL, hvor politikker og holdninger om
prægraduat uddannelse (medicinstudiet), klinisk basisuddannelse og den lægelige videreuddannelse drøftes og formuleres.
Formålet er at sammenknytte den præ- og postgraduate uddannelsespolitik på landsplan. Det gøres bl.a. gennem et tæt samarbejde med repræsentanter fra fagrådene på de tre sundhedsvidenskabelige fakulteter, og ved arbejde i Lægeforeningens og Yngre Lægers politiske udvalg for området. Udvalget repræsenterer FADL i:
•
•
•
•
•

Yngre Lægers Uddannelsesudvalg
Yngre Lægers Arbejdsmiljøudvalg
Gruppen af Yngste Læger (GYL)
Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF)
Sundhedsstyrelsens Udvalg for særlige hensyn

Udvalget er sammensat af repræsentanter fra kredsforeningerne og medicinerrådene ved de
sundhedsvidenskabelige fakulteter.
Medlemsfordelsudvalget
Medlemsfordelsudvalget (MFU) tager sig af FADLs landsdækkende medlemsaftaler. Udvalgets tre
primære arbejdsområder er forsikring, kurser og medlemsaftaler.
På forsikringsområdet forhandler udvalget årligt FADLs aftaler med Tryg Forsikring, som fra 2018
er FADLs faste samarbejdspartner omkring medlemmernes forsikringsordniger. Udvalget fungerer
desuden som ankeinstans i forsikringssager.
På aftaleområdet forsøger udvalget at etablere nye fordelagtige medlemsaftaler samt forbedre
vilkårene for de eksisterende aftaler på landsplan.

Universitetsansattes Udvalg
Universitetsansattes Udvalg (UAU) forhandler overenskomst for lægestuderende, der er ansat ved
universiteterne.
Universitetsoverenskomsten forhandles i fællesskab med Studenterundervisernes Landsforbund.
Forhandlingsmodparten er Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet.
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Overenskomsten dækker studerende ansat på universiteterne, f.eks. studenterundervisere, demonstratorer, instruktorer, hjælpelærere, præparatfremstillere, tekniske assistenter og faglige vejledere.
Udover dette tager UAU-gruppen sig af behandling af konkrete sager, lokale forhandlinger samt
overenskomstfortolkninger mm.
Arbejdsmarkedspolitisk udvalg
Arbejdsmarkedspolitisk udvalg (APU) tjener FADLs essentielle kerneområde: at sikre lægestuderende de mest relevante og givende studiebeskæftigelser under de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår.
I dag henter de lægestuderende erfaringer fra vagter, lægevikariater og undervisning. Og med et
blik for både arbejdsmarkedets efterspørgsel og medicinstudiets arbejdsudbud finder APU nye
jobmuligheder for lægestuderende og udbygger de eksisterende. Jobmulighederne findes i samarbejde med vagtbureauerne og andre private og offentlige arbejdsgivere.
Københavns Kredsforening
Københavns Kredsforening har ca. 2500 medlemmer. Foreningen blev stiftet 28. april 1954. Kredsforeningen befinder sig i FADL-huset på Blegdamsvej 26 i København.
I København sidder Hovedforeningens direktør, forhandlingsleder og sekretær. Dertil kommer tre
studenter inden for kommunikation, IT og jura.
Repræsentantskabet
Øverste myndighed i foreningen er repræsentantskabet, som består af 21 medlemmer og op til
syv suppleanter. Repræsentantskabet står for driften af foreningen, er budgetansvarlig og fastsætter kontingentet til foreningens medlemmer. Endvidere kan repræsentantskabet beslutte ændringer af foreningens vedtægter efter vedtagelse på generalforsamlingen. Disse ændringer skal så
godkendes i Hovedforeningen. Repræsentantskabet fastlægger de overordnede politiske linjer i
FADL København.
Bestyrelsen
Består af en formand og seks ordinære medlemmer. Hertil tre suppleanter. Bestyrelsen leder
Kredsforeningen imellem repræsentantskabsmøderne og handler under ansvar overfor repræsentantskabet. Bestyrelsen har ansvar for foreningens økonomi og kommer med forslag til budget til
repræsentantskabets godkendelse. Bestyrelsen i FADL København er ligeledes bestyrelse for FADL
Københavns Vagtbureau.
Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året i oktober måned. Generalforsamlingen
har ingen beslutningskompetence, men skal vedtage lovændringer før de kan vedtages i repræsentantskabet. Endvidere vælges på generalforsamlingen to kritiske revisorer, som ud fra
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regnskabsgennemgang kan vurdere om repræsentantskabet har forvaltet kredsforeningens penge
efter de vedtagne retningslinjer og til medlemmernes bedste.
Udvalg under Kredsforeningen
▪ Kursusudvalget: Står for planlægning og afvikling af kurser afholdt af kredsforeningen (her-

under FADL-kurser). Udvalget assisteres af en kursussekretær.
▪ Medlemsfordelsudvalget: Arbejder for at skaffe gode fordele for FADLs medlemmer i Kø-

benhavn hos firmaer, foreninger og diverse butikker.
▪ Arrangements - og foredragsudvalget: Planlægger foreningens medlemsarrangementer

som julebanko, DHL-stafet osv.

Aarhus Kredsforening
Aarhus Kredsforening (ÅKF) har ca. 1800 medlemmer og har til huse på Nørre Allé 32 i Aarhus. For
nuværende optages både medlemmer fra Aarhus og Aalborg Universitet (NB; rettes).
Sekretariatet er bemandet med en sekretariatsleder og en bogholder/økonomimedarbejder, der
er ansat i Hovedforeningen. Dertil kommer, at kredsen har lokalt ansatte studentermedhjælpere.
Repræsentantskabet
Repræsentantskabet (ÅKR) vælges på generalforsamlingen og består af 11 til 18 medlemmer og op
til tre suppleanter. Mellem generalforsamlingerne er repræsentantskabet den overordnede politiske myndighed og holder møde ca. én gang om måneden, hvor man diskuterer foreningens drift.
Forretningsudvalget
Forretningsudvalget (FU) består af fire repræsentantskabsmedlemmer, som vælges på det konstituerende møde: formand, næstformand, politisk kasserer og et menigt medlem. Som udgangspunkt er formanden hovedbestyrelsesansvarlig.
Forretningsudvalget står for den daglige politiske drift mellem repræsentantskabsmøderne og tager beslutninger i uopsættelige samt mindre, rutinemæssige sager.

Udvalg under Kredsforeningen
▪
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Acuta: Acuta er et blad for lægestuderende i Aarhus, der skrives af en flok frivillige lægestuderende hver anden tirsdag. Bladet udgives af FADL med økonomisk støtte fra det sundhedsvidenskabelige fakultet.

▪

Arrangementsudvalget: Står for planlægningen af arrangementer for FADLs medlemmer.

▪

Medlemsfordelsudvalget: Arbejder for at skaffe gode fordele for FADLs medlemmer i Aarhus hos firmaer, foreninger og diverse butikker.

▪

Kursusudvalget: Står for planlægning og afvikling af kurser afholdt af Kredsforeningen (herunder lægevikarkurser). Udvalget assisteres af en kursussekretær.

Odense Kredsforening
Odense Kredsforening (OKF) har ca. 800 medlemmer. OKF har til huse i en ejendom på Hunderupvej 67 i Odense, som kredsforeningen ejer. Kredsforeningen udlejer en del af ejendommen til privat beboelse og til erhverv.
Sekretariatet er bemandet med en sekretariatsleder og en student til forsikring.
Repræsentantskabet
Odense Kredsforening ledes af repræsentantskabet, der består af minimum 6 og max. 13 medlemmer. Herudover kan der vælges maksimalt to suppleanter. Repræsentantskabet konstitueres ved
det første møde efter generalforsamlingen – og i den forbindelse vælges der en formand og en
næstformand.
Generalforsamling
Afholdes en gang om året i oktober. Generalforsamlingen er Odense Kredsforenings øverste myndighed.

Udvalg under Kredsforeningen
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•

Event-udvalget: Udvalget arrangerer fester og andre sociale arrangementer, såsom julebingo, bowling samt vin- og øl-smagninger. Alle arrangementerne er for FADLs medlemmer. Julebingo er en fast årlig aktivitet. De øvrige arrangementer varierer og er ikke faste.
Medlemmer med gode idéer eller med ambitioner om selv at være med til at arrangere noget er altid velkomne.

•

Medlemsfordelsudvalget: Udvalgets arbejde består i at skaffe gode kontante fordele hos
firmaer, foreninger og forretninger til medlemmer i Odense.

•

Kursusgruppen: Udvalget står for at planlægge og arrangere kurser for FADLs medlemmer.
Her iblandt FADL-eksamensforberedende kurser, og som noget nyt arbejdes der på at tilbyde kurserne til alle moduler. Derudover tilbydes en stor vifte af kandidatkurser.

Tillidsrepræsentanter
Ved generalforsamlingen vælges en tillidsmand for SPV og en tillidsmand for VT. Tillidsmændene
er valgt for et år.
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FADLs sekretariat - Hovedforeningen

FADL bistås i det daglige af sekretariatet som består af en direktør, to sekretariatsledere i henholdsvis Aarhus og Odense, en forhandlingsleder, en sekretær, en regnskabsmedarbejder og fire
studenter.
Erik Harr – direktør
Erik er leder af Hovedforeningens sekretariat og har ansvaret for drift,
udvikling, økonomi og personaleledelse.
Han er politisk sparringspartner for formand, hovedbestyrelse og formandskab samt organisatorisk ansvarlig for udmøntningen af Hovedbestyrelsens beslutninger. Sammen med den politiske ledelse varetager han også en række eksterne
forpligtelser i forhold til relevante samarbejdspartnere.
Erik er uddannet cand.mag. og har en diplomuddannelse i ledelse. Han har godt 15 års erfaring
som ledere og har ikke mindst specialiseret sig inden for kommunikation, organisationsudvikling
og politisk interessevaretagelse via følgende tidligere jobs:
▪
▪
▪
▪

Direktør for Gyldendal Forlag
Kommunikationsdirektør i Danmarks Apotekerforening
Afdelingsleder for Health Care i PR-virksomheden Hill&Knowlton
Kommunikationschef i Dansk Sygeplejeråd

Dertil kommer, at Erik i en længere årrække var netværksleder i det sundhedspolitiske netværk i
Samuelsen, har skrevet fagbøger om politisk interessevaretagelse og er censor i kommunikation og
virksomhedsstudier ved Roskilde Universitet (RUC).
Du kan altid skrive eller ringe til Erik, hvis du får brug for det på eha@fadl.dk eller på tlf. 2677
7004.

Bettina Kallehauge, sekretariatsleder i Odense
Bettina er sekretariatsleder i Odense og ansvarlig for FADL Forsikring, ligesom hun er involveret i mange af vores rekrutterings- og markedsføringsaktiviteter.
Bettina ved en masse om grafisk design, webdesign, css, webmaster, projektledelse, iværksætteri
samt salg og markedsføring.
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Hun har gode IT-kundskaber og kendskab til WordPress og Joomla. Derudover har hun stort kendskab til Adobe Design-pakken.
Bettina har tidligere været:
▪
▪
▪
▪

Selvstændig inden for grafisk design og webdesign
Marketingchef ved KEN A/S
Salgs- og marketingkoordinator samt grafisk designer ved KEN A/S
Systemansvarlig og bogholder ved BST Svendborg

Du kan altid skrive eller ringe til Bettina, hvis du får brug for det på bek@fadl.dk eller 4190 9601.

Mathias Kanne Jensen, sekretariatsleder i Aarhus
Mathias er sekretariatsleder i Aarhus og ansvarlig for vores medlemsdata,
ligesom han er sekretariatets faste mand i lokalafdelingen i Aalborg.
Mathias er ikke mindst erfaren inden for politisk interessevaretagelse og
med mobilisering og organisering af frivillige.
Han er uddannet cand.mag. i idéhistorie og med bachelortilvalg i Cultural Analysis of Society and
Economy og med særlig interesse for politik og samfundsforhold. Mathias har tidligere været politisk talsmand for Frit Forum, hvor han havde overordnet ansvar for organisationens politiske arbejde og koordinering mellem lokalafdelinger.
Du kan altid skrive eller ringe til Mathias, hvis du får brug for det på mkj@fadl.dk eller tlf. 2515
8910.

Klaus Pedersen, forhandlingsleder
Klaus er forhandlingsleder og har ansvaret for FADLs Forhandlingsenhed,
som ligger i sekretariatet i København. Han har ansvar for udvikling, forhandling og indgåelse af FADLs overenskomster med arbejdsgiverne og er
tilknyttet de forskellige overenskomstudvalg.
Klaus kører desuden medlemssager, klagesager og hjælp til tillidsrepræsentanter. Rådgiver medlemmerne om skat, med at udfylde selvangivelse, hjælp til at få feriepenge, udfærdige og kontrollere ansættelsesbreve, kontrol af lønsedler og den rigtige løn eller hjælp i forbindelse med barsel.
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Han har desuden kontakten til vagtbureauerne og den øvrige fagbevægelse og følger ny lovgivning
af betydning for FADL.
Klaus er uddannet jurist. Han har arbejdet i Beskæftigelsesministeriet med forskellige opgaver om
lovgivning og klagesager. Derudover har han en ph.d. i sociologi inden for arbejdsmarkedsforskning.
Du kan altid skrive eller ringe til Klaus, hvis du får brug for det på kpe@fadl.dk eller på tlf. 5045
7376.

Lene Kristensen, chefsekretær
Lene er sekretær og varetager den daglige administration i FADL. Hun sidder i
sekretariatet i Hovedforeningen i København.
Lenes primære arbejdsopgaver er:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sekretariatsbetjening politisk og administrativt herunder møde- og kursus tilrettelæggelse.
Ad hoc deltagelse i arbejds- og projektgrupper.
Refundering af udlæg for politikere og medarbejder vedr. HF, KKF og MOK.
Betaling og udfærdigelse af fakturaer m.v. vedr. HF, KKF og MOK
Indkøb af kontorartikler m.v.
E-Boks, NETS administrator, posthåndtering.
Kontaktperson for B26, herunder kontakt til rengøring og håndværkere
Serviceopgaver

Lene er kontoruddannet og har arbejdet mange år inden for sundhedsvæsenet med politikerbetjening. Derudover har hun været omkring det private arbejdsmarked som direktionssekretær i Carlsberg Danmark.
Du kan altid skrive eller ringe til Lene, hvis du får brug for det på lsk@fadl.dk eller på tlf. 5191
0496.

Malene Landt, bogholder og regnskabsmedarbejder
Malene er bogholder og regnskabsmedarbejder og arbejder til daglig i vores
sekretariat i Aarhus.
Malenes primære arbejdsopgaver er:
▪
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Lønudbetaling og afregning med SKAT og myndigheder

▪
▪
▪
▪
▪

Kontingentopkrævning, medlemsadministration og forsikringsafregning
Regnskabsopstilling og -kontrol
Bistand ved budgetlægning
Årsregnskabsafslutning i samarbejde med revisorer
Tværgående opgavevaretagelse for Hovedforeningens sekretariat

Malene er udlært inden for bogføring og regnskab i SKAT og har tidligere arbejdet i Dansk Told- og
Skatteforbund, på Skanderborg Gymnasium og på to forskellige specialskoler.
Du kan altid skrive eller ringe til Malene, hvis du får brug for det på mla@fadl.dk eller på 4060
5090.

Ida Emilie Ingemann Nielsen, studentermedhjælp, kommunikation
Ida læser digital kommunikation på Aalborg Universitet i København og arbejder i sekretariatet i
København. Her løser hun opgaver for såvel Hovedforeningen som Københavns Kredsforening. Ida
hjælper blandt andet med kommunikation på Facebook og ved forskellige events i huset. Dertil
kommer, at hun bistår med mange forskellige administrative opgaver i forbindelse med kredsforeningens kursusadministration.

Afventer nyansættelse: NN, studentermedhjælp, forsikring
FADL har i Odense ansat en student til at bidrage med at drive vores forsikringsordning. Stillingen
pt. ledig og forventes besat snarest muligt.

Andreas Nienstædt Halling Larsen, studentermedhjælp, IT
Andreas læser datalogi ved Københavns Universitet og arbejder i sekretariatet i København. Her
løser han forskellige IT-opgaver og bistår sekretariatet med alle former for teknisk opgaveløsning.

Sarah Juhler, studentermedhjælp, jura
Sarah læser jura ved Aarhus Universitet, men arbejder i vores sekretariat i København med forskellige former for arbejdsretlige opgaver, herunder godkendelse af lønaftaler og gennemgang af lejeretlige sager.
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FADL’s Forlag
FADL’s Forlag har til formål at lave de bedste dansksprogede bøger til medicinstuderende så billigt
som muligt. For at kunne gøre dette, udgiver FADL’s Forlag også bøger, der henvender sig til det
brede marked. Forlaget udgiver desuden bøger, som sælges direkte til medicinalindustrien (corporate sale). Dette giver FADL’s Forlag mulighed for at være bredt funderet økonomisk og et respekteret brand.
FADL’s Forlags daglige drift varetages af direktøren for forlaget, og direktøren står til ansvar for
forlagets bestyrelse. Bestyrelsen består af en studerende fra Odense, en studerende fra Aarhus, to
studerende fra København og to eksternt rekrutterede (professionelle) bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen ledes af formanden, der vælges blandt de studerende. Hvordan de studerende rekrutteres til bestyrelsen, er forskelligt fra by til by. Bestyrelsen mødes 2-3 gange pr. semester.
Forlaget er et aktieselskab, som ejes af de fire foreninger i FADL. Aktieposterne fordeler sig således: KKF 48,76 %, HF 42,98 %, ÅKF 7,44 % og OKF 0,82 %. Forlaget afholder årligt en generalforsamling i starten af maj.
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Forkortelser
FADL
SPV
VT
B-VT
DIA
CARD
MVS

Foreningen af Danske Lægestuderende
Sygeplejevikar
Ventilatør
Børneventilatør
Dialyseassistent (2. dels studerende)
Cardiologiassistent (2. dels studerende)
Medhjælper ved sygeplejerskeopgaver (2. dels studerende)

KKF
KVB
KKB
KKR
MOK
VFU

Københavns Kredsforening
Københavns Vagtbureau
KKF’s bestyrelse
KKF's repræsentantskab
Mediciner Organisationernes Kommunikationsorgan (KKF, MSR og SVF)
Vagtbureauet forretningsudvalg

ÅKF
ÅKR
ÅVB
ACUTA

Aarhus Kredsforening – herunder også lægeskolen i Aalborg
ÅKF's repræsentantskab
Aarhus Vagtbureau*
ÅKFs medlemsblad

OKF
Sund&Hed

Odense Kredsforening
Odenses Fakultetsblad – ikke ejet af FADL

HF
HB
FS
LVG
OU
UPU
UAU
MFU
APU

Hovedforeningen
Hovedbestyrelsen
Formandsskabet
Lægevikargruppen
Overenskomstudvalget
Uddannelsespolitiske udvalg
Universitetsansattes Udvalg
Medlemsfordelsudvalget
Arbejdsmarkedspolitiske udvalg

DSR
SLS
FOA
3F

Dansk Sygeplejeråd. Fagforbund for sygeplejersker.
Sygeplejestuderendes Landssammenslutning
Fag og Arbejde, bl.a. Fagforbund for social og sundhedsassistenter
Fagligt fælles forbund for bl.a. portører.

DADL

Den Almindelige Danske Lægeforening – hedder nu bare Lægeforeningen
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UUF
FAS
PLO
YL
F&U
GYL
SUL

Udvalg for Uddannelse og Forskning i Lægeforeningen
Foreningen af Speciallæger i Lægeforeningen
Praktiserende Lægers Organisation. Foreningen for praktiserende læger i Lægeforeningen
Yngre Læger
Forsknings- og uddannelsesudvalget
Gruppen af Yngste Læger (KBU-læger)
Studenterundervisernes Landsforbund

AAK

Akademikernes A-kasse

FM
SST
KL
DR
RLTN

Finansministeriet
Sundhedsstyrelsen
Kommunernes Landsforening
Danske Regioner
Regionernes Lønnings – og Takstnævn

CFU
KTO

Centralorganisationernes Fælles Udvalg. Forhandlingssammenslutning for statsansatte.
Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Forhandlingssammenslutning for
kommunalt ansatte.
Akademikernes Centraladministration

AC
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