Repræsentantskabets beretning

Dato: 27-09-2019

Foreningensåret 2018/2019 har været et vigtigt år.
I det forgangene foreningsår fandt OK18 sted, hvilket betød nyforhandlede overenskomster for
SPV og VT, lægevikarer, universitetsansatte, medicinstuderende ansat i forsvaret, samt en ny overenskomst
dækkende lægestuderende ansat inden for Simulationsarbejde.
I dette foreningsår har der været arbejdet med implementeringen af nye ting i overenskomsterne, og dette
arbejde fortsætter i det kommende foreningsår.
2018/2019 har også været året hvor FADL har markeret sig mere på den politiske del.
Folderen, Fremtidens Læger, blev udsendt for at markere sig på den sundhedspolitiske dagsorden op til folketingsvalget i juni 2018.
Transportsagen var endnu et eksempel på FADL’s markering i den sundheds- og uddannelsespolitiske debat. Transportsagen omhandlede kampen for at universiteterne kunne få juridisk hjemmel i lovgivningen til
at yde transport- og boligrefusion til medicinstuderende i forbindelse med klinik. Her spillede repræsentanter fra de fire studiebyer, heriblandt fra Odense, en essentiel rolle i at Transportsagen kunne finde sted.
Transportsagen startede med en koordinering af cykeldemonstration i de fire studiebyer, Aalborg, Aarhus,
København og Odense samme dag. Efterfølgende lød denne på kontakt og møder med mange politiske interessenter, som førte til planlægning af stor nationalt samlet demonstration ved Christiansborg. Her blev
planlagt transport af demonstrerende medicinstuderende fra de fire studiebyer til København. Kort inden
afholdelsen af demonstrationen fik FADL, som velkendt en glædelig nyhed: Christiansborg kom med tilkendegivelse af at hjemlen til universiteterne ville komme.
Det har betydet at for nogen af studiebyerne har medicinstuderende fortsat samme rettigheder for transportrefusion som tidligere, men nogen af studiebyerne endda har fået lidt bedre vilkår.
Udsendelse af FADL’s Studiemiljøundersøgelse, som havde til formål at afdække graden af trivsel og mistrivsel på medicinstudierne på landets fire lægeskoler. Her modtog FADL mange besvarelser fra samtlige studiebyer.
Fjernelsen af 6 årsreglen pr 1 maj var en kæmpe sejr for mange generationer af FADL. FADL lagde sag an
mod 6 årsreglens forgænger 4 årsreglen, da denne blev etableret. Dette er en sejr for flere generationer af
FADL’ere samt alle medicinstuderende, kommende og nyuddannede læger i hele Danmark.
I forrige foreningsår besluttede et nationalt samlet FADL at ændre det interne demokrati, så det er højeste
demokratiske led fremadrettet skulle være Landsrepræsentantskabsmøder (LREP). I dette foreningsår har
FADL med stor succes afholdt LREP i hhv. Aalborg og Aarhus, mens det sidste i Odense afholdes d 27-29.
september. Her deltager repræsentanter fra samtlige byer til vedtagelse af vigtige ting for det samlede
FADL, etablering af de politiske mål for året, uddannelse af repræsentanter ved FADL’s Akademi, hvor repræsentanter enten kan lære om Debat, PR/SoMe teknikker eller Ledelse. Vigtigst af alt styrker LREP det
socialt sammenhold på tværs af byerne med fokus på sociale arrangementer til LREP og en sjov og indholdelsesrig weekend.

Lokalt kan vi berette om følgende ting:
Medlemsfremgang lokalt i FADL Odense så antallet af medlemmer er rundet 900 medlemmer, fra under
500 medlemmer for få år siden.
Udsendelse af spørgeskema i samarbejde med MR og SAMS vedrørende medicinstuderendeserfaringer
med klinik samt klinikfordeling, hvilket har ført til møder med den del af det sundhedsfaglige fakultet, som
har med klinik at gøre. Det har ført til nye kræfter til administrationen af klinikophold samt kvalitetskontrol
af JERES individuelle ophold
Etablering af nye eksamensforberedende kurser for modul 4 og 9 samt med modul 8 på trapperne. Etablering af flere nye eksamensforberedende kurser er i støbeskeen for næste foreningsår.
Beretning fra de lokale udvalg vil komme på generalforsamlingen.

På vegne af FADL Odense
Rune Fuglø Mortensen
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