
Hovedforeningens beretning 2019-2020 

 

Foreningsåret 2019-2020 afsluttes nu officielt med generalforsamlingerne landet over. Det 
er svært at tænke tilbage på året, uden at nævne corona-pandemien som har haft en 
kæmpe indflydelse på os alle, både privat, i sundhedssektoren og ligeledes for vores 
fagforening. Den bragte samtidigt et blik tilbage på FADLs oprindelse i 1950’erne. Der er 
sket meget i forbindelse med corona, men også udover dette, læs mere om det forgangne 
år i beretningen her. 
 

Corona 

D. 11 marts blev det fra statsministerens side gjort klart at corona-pandemien var over os. 
Den satte store præg hos alle, både ved vores uddannelse, vores klinikophold og vores 
arbejdsmarked. I løbet af et par måneder oven på dette, blev det gjort ganske klart: der var 
brug for de medicinstuderende. Det var ganske tydeligt, men forberedte sig på det værste.  
 

Blandt de medicinstuderende blev der uddannet utroligt mange nye ventilatører og 
sygeplejevikarer. I runde tal mere end 350 nye sygeplejevikarer og mere end 550 nye 
ventilatører. Mange kom i arbejde og hjalp til med beredskabet, og til jer skyldes en stor 
tak. Det lykkedes desuden FADL at få fritaget beredskabsarbejde fra SU-
fribeløbsgrænsen, således at de der hjalp mest til i beredskabet, fortsat havde incitament 
til at kunne afhjælpe mest muligt.  
 

Desværre ved vi også at flere blev uddannet, uden at der endte med at være behov for 
arbejdsstyrken. Det er ærgerligt at have medlemmer, der er opkvalificeret til at lave et 
stykke arbejde, som de ikke får mulighed for, og det er selvfølgelig noget vi fortsat arbejder 
videre med at bedre. Men det er under alle omstændigheder godt, at flere i 
sundhedsvæsenet har fået øje på, hvad man kan bruge lægestuderende til. 
 

Derudover satte pandemien klare restriktioner for os og vores dagligdag. Vores dygtige 
medarbejdere var sendt hjem i en periode, alle møder foregik på skærmen eller måtte 
aflyses og vores fysiske kurser blev aflyst. Vi fik derfor stablet online kurser på benene, 
som var en fin succes. Vores kurser ved vi betyder meget for mange medlemmer, og vi er 
derfor glade for at vi fik en ny platform til at afholde dem, men er også helt overbeviste om 
at de ikke kan erstatte vores fysiske kurser, men at de digitale nu kan være et nyt tilbud, 
ved siden af de fysiske.  
Vi takker jer desuden for jeres forståelse omkring muligheden for fysiske henvendelser, 
som var stærkt nedsat, og bestræber os på at opretholde muligheden til alle tider, så 
længe det er forsvarligt.  
 

Det politiske arbejde 

En af årets store politiske sager har været arbejdet med ‘brug de lægestuderende’. Et 
udspil der kom til verden i 2019, og havde den primære opgave at oplyse om 
medicinstuderendes kvalifikationer i sundhedsvæsenet, samt at påvirke beslutningstagere 
i retning mod at indtænke de studerende i løsninger for sundhedsvæsenet, både for at 
skabe et godt arbejdsmarkede for os som medicinstuderende, men ligeledes fordi vi 
mener at vi er en god ressource, som kan hjælpe.  
 



Det resulterede i rigtig mange møder, med politikere både på Christiansborg og 
regionsrådene, hvor vi som fagforening fik præsenteret de mange måder vi er beskæftiget 
på i sundhedsvæsenet, samt hvilke tiltag vi mener der skal til, for at styrke det yderligere.  
 

Et andet politisk mål for året 2019-2020 var et nyt sundhedspolitisk udspil. Dette er vi nået 
rigtig langt med, og har fået utroligt mange gode input fra såvel medlemmer, 
repræsentanter og samarbejdspartnere. Selve vedtagelsen er ikke kommet endnu, da 
dette er et emne der kræver en ekstra grundig debat og gennemarbejdning, der ikke har 
været mulig at have i en stor nok forsamling, grundet corona-pandemien. Det er et arbejde 
der nu ligger for det kommende repræsentantskab, som er noget jeg glæder mig meget til.  
 

 

Økonomi 
Igennem årene 2013-2017 præsenterede hovedforeningen desværre negative regnskaber. 
Dette gjorde at man i 2017 tog en række hårde beslutninger der skulle ændre på dette. 
Det har været helt essentielt for at genopbygge en sundere egenkapital, og har båret frugt. 
I 2018 præsenterede man et overskud på det samlede resultat på ca. 637.000 kr og i 2019 
ca. 560.000 kr. Det skal ikke forstås sådan at FADL er til for at opbygge et overskud. Vi er 
til for at skabe gode vilkår for medicinstuderende, et godt arbejdsmarked, gode 
medlemsfordele og gode overenskomster. Når det så er sagt, er det ikke desto mindre 
vigtigt med et overskud i disse år, således at vi kan indhente noget af det tabte fra tidligere 
år. Det er vigtigt, så vi er rustet til dårligere tider.  
i 2020 budgetteres der med et overskud på 340.000 kr alene på hovedforeningens drift, 
med samme argumentation som tidligere år.  
En styrkelse i foreningens økonomi er i det seneste år også kommet fra FADLs forlag, som 
hovedforeningen er storaktionær i. Her har man formået at vende mange års underskud til 
et positivt resultat på ca 200.000kr. Dette nye positive resultat kommer blandt andet på 
baggrund af en trimning af udgivelserne, flytning til nye lokaler samt en ny direktør for 
forlaget. 2020 tegner til at komme med et endnu bedre resultat for FADLs forlag, hvilket er 
positivt for hovedforeningens forlag.  
 

Udover driftsbudgettet råder hovedforeningen over 4 yderligere budgetter: Strejkekassen, 
2 forskellige puljer til kurser samt en pulje til videreuddannelse.  
Kursuspuljerne er fortsat i balance, og midlerne her går til kurser for vores medlemmer og 
repræsentanter i de 4 studiebyer.  
 

Strejkekassen har tidligere haft negativt resultat, særligt grundet et dyrt renteswap-lån, 
som nu er afviklet med en samtidig optagelse af et mere sikkert og billigere realkreditlån, 
hvilket har resulteret i en sund balance for strejkekassen nu.  
 

Alt i alt har vi for nu en sund økonomisk drift. Dette har været strengt nødvendigt for vores 
forening, således at vi fortsat arbejder os hen imod en sund egenkapital, så vi også for 
fremtiden kan fastholde et sekretariat og derigennem levere et godt medlemskab til 
medlemmerne i FADL.  
 

Sekretariatet 



I FADL har vi et sekretariat bestående af 6 fuldtidsansatte samt 7 studentermedhjælpere. 
Dette bygger på en strategi tilbage fra 2017, hvor man har valgt at nedsætte antallet af 
fuldtidsansatte og øge antallet af studentermedhjælpere. Vores ansatte er alle ansat i 
hovedforeningen og fordelt geografisk rundt i landet. Dette sikrer en klar ledelsesstruktur 
samt en god regional forankring, samtidigt med at det foregår på sund og forsvarlig vis, 
rent økonomisk. 
Vores medarbejdere er spændt for, men på en god måde. De løser alle de opgaver vi, 
som repræsentanter, ikke selv er i stand til, og der skal herfra lyde en stor tak til dem alle. 
Der er ingen tvivl om at vores sekretariat bidrager til at vi som fagforening, kan rykke på 
dagsordener og opgaver, som vi ellers ikke ville være i stand til, hvad end det er politiske 
dagsordener eller juridiske sager. Et kæmpe tak til jer.  
 

Fremtiden 

Der har igennem en årrække været fokus på at nedsætte driftsudgifterne og konsolidere 
os yderligere i hovedforeningen. Dette er et godt og forsvarligt træk, som vi skal fortsætte 
med fremadrettet. Den vigtigste faktor for fremtiden, sammen med selvfølgeligt at holde en 
sund drift, er medlemmerne. Vi har på nuværende tidspunkt et medlemstal under 5000. 
Dette må og skal hæves, ikke fordi vi står på en brændende platform nu, men for den 
fortsatte udvikling af FADL og for vores gennemslagskraft. Derfor er en af de fornemmeste 
for det kommende år rekruttering og fastholdelse. Derfor først og fremmest, et kæmpe tak 
til jer der allerede er medlemmer.  
Et nytilkommet tiltag er gratis 1. semester i størstedelen af landet. Dette er gjort da vi 
mener at fagforeningen er så vigtig, og viser dette på rette vis, ved at inviterer nye 
studerende ind, så de kan få lov til at se og opleve det på egen hånd. Herudover har vi 
lanceret en podcast, for at fortælle den flotte historie vi har, på en ny måde. Derudover er 
der selvsagt en kæmpe fokus på vores kerneopgave: overenskomsterne og vores 
arbejdsmarkede for medlemmerne. Dette ses i det flotte stykke arbejde der leveres fra 
vores overenskomstudvalg, samt politiske initiativer som “brug de lægestuderende” og det 
herunderliggende udspil “brug de lægestuderende i psykiatrien”.  
Vores fagforening står et godt sted politisk og demokratisk. Vi har 3 vedtægtsbestemte 
landsrepræsentantskabsmøder, hvor vi i fællesskab vedtager de store politiske 
dagsordener. Vi er kommet i mål med størstedelen af de politiske mål vi havde for 
foreningsåret 2019-2020 allerede, og arbejder fortsat på de sidste. Når det så er sagt, 
ligger der her også en ny arbejdsopgave. Grundet corona-pandemien har der nemlig 
været udfordringer på de normale arbejdsgange i foreningen. Derfor ligger der en stor 
opgave i at finde på nye og ligeså gode tiltag, der kan være med til at holde gang i den 
gode udvikling der har været for foreningen, demokratisk og politisk set.  
 

Vi drives af frivillige kræfter. Det er vi stolte af, og det skal fortsætte. Derfor er det vigtigt at 
vi fortsat bevæger os videre og udvikler os, således at der fortsat vil være frivillige kræfter, 
der vil bruge tid på at forbedre både medlemskabet hos FADL og det at være 
medicinstuderende. En stor tak herfra til vores repræsentanter og frivillige, der ligger 
mange timer i at bedre kårene for os alle.  
 

William Wendler  
Formand, FADL hovedforeningen.  
 


