
 

 

Foreningsåret 2019/2020 har, ligesom resten af samfundet, i stor grad været præget af Corona. FADL blev 

oprettet under polioepidemien, for at give rettigheder til de lægestuderende, som pludselig var blevet en 

vigtig ressource i samfundet. Corona har igen vist, at de lægestuderende er en vigtig del af sundhedsvæse-

nets beredskab, og er i dag en helt central del af det store podningsarbejde. 

 

Corona har også vist vigtigheden af FADL som forening, der varetager de studerendes interesser. Vi har 

kæmpet for, og sikret, at de studerende der er blevet sendt ud i beredskabet, har været kvalificerede til ar-

bejdet gennem SPV- og VT-kurser. FADL har i høj grad samarbejdet med regionerne om en kraftig øgning af 

uddannelser og uddannelseskapacitet, så de lægestuderende kunne mobiliseres talstærkt. 

Set i lyset af Corona-epidemien, har FADL’s seneste politiske udspil Brug de lægestuderende vist sig særlig 

relevant. Udspillet var en opfordring til at sundhedsvæsenet i højere grad bruger de lægestuderende som 

arbejdsressourcer.  

 

På landsrepræsentantskabet, FADL’s øverste myndighed, blev det i marts besluttet, at man skulle overgå til 

en samdriftsaftale med de andre kredse. Samdriftsaftalen er en ensretning af den service, der leveres fra 

Hovedforeningens sekretariat til kredsene. Konkret betyder det at sekretariatet har ens forpligtigelser over 

for kredsene. Til gengæld forpligtiger kredsene sig til at betale et fast beløb til Hovedforeningen. Dette be-

løb er procentuelt fordelt i forhold til antallet af medlemmer i kredsene. Tidligere var dette kontingent en 

fast sats pr medlem. Overgangen til samdrift betyder en større sikkerhed for hovedforeningen, hvor alle 

vores ansatte hører under. Samdriftsaftalen er også et skridt mod et mere samlet nationalt FADL. 

Corona har været en begrænsning i forhold til rekruttering af nye medlemmer. Alligevel har vi i Odense 

Kredsforening fortsat medlemsfremgang. Til sidste års generalforsamling var antallet af medlemmer 914. I 

dag er tallet 968, med en klar forventning om at vi i det kommende år kan runde 1000 medlemmer. 

Det har været en klar ambition fra repræsentantskabet, efter at foreningen har fået en stabil økonomi, at 

der skulle oprustes på medlemsaktiviteter. Dette afspejles også i det budget der er lagt for 2020. Corona 

har desværre umuliggjort at mange af disse aktiviteter kunne udleves. 

 

På kursussiden er der blevet oprustet. Det således i dag muligt at komme til eksamensforberedende kurser 

på B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8 og B9. Ambitionen er at der i næste år også kan tilbydes kursus i B7 og måske 

flere fag. Med den udvidelse af kurser, er der også sket en øgning af undervisere hos os. Vi sætter stor pris 

på vores engagerede og dygtige undervisere. Vil vi gerne have at de bliver endnu dygtigere. Der er derfor 

blevet arbejdet på workshops for dem.  

 

I dette foreningsår er der blevet etableret mange nye samarbejder. Især medicinerrådet har vi fået et 

stærkt samarbejde med omkring vores studie. Corona fik også skabt mere direkte samarbejdsveje med fa-

kultetets ledelse. Samarbejdet med medicinerrådet og fakultetet har resulteret i en række trivselsindsatser 

på studiet. Der er kommet mere information om trivsel til faglige tutorer og vejledere, faglige hold forbliver 

ens på hele første bachelor år, TBL grupper forbliver ens på kandidaten og der tilbydes sammensætning af 

læsegrupper på nye årgange. 
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Trivsel har været et stort fokus for repræsentantskabet og i tillæg til de ovenstående tiltag, er der lavet en 

studiestartshåndbog til nye studerende for hjælpe dem hurtigere i gang, og der en etableret en mentorord-

ning, hvor ældre studerende kan hjælpe ny studerende. 

 

På trods af Corona har der været medlemsfremgang. Der har igen i år været økonomisk overskud samtidig 

med vi har øget kursustilbuddene. FADL Odense er en sund forening med en masse frivillige, der gør en 

kæmpe indsats for deres medstuderende. I skal alle have en kæmpe tak for indsatsen.   

 

Odense Kredsforening er også privilegerede med et dygtigt lokalt sekretariat. En særlig tak skal gå til vores 

sekretariatsleder Bettina Kallehauge. Hun lægger en ekstraordinær indsats og engagement for vores for-

ening og hun er værdsat af de frivillige og de medlemmer hun så ofte er ude hos på feltkontorer.  
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