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Dato
Tid
Sted

16-11-2020
kl. 17:00
Online

Tilstede: Gustav Holck Normann (GHN), Phillip Sperling
(PS), Niclas Møller (NM), Victor Geisler (VG), Michael
Rangel Pedersen (MP), Sille Sophie Christiansen (SC),
Liv Therese Holm-Nielsen (LT), Karoline Hardis (KH), Per
Lund Petersen (PP)

Gæster:

Fraværende: Elisabeth Wang Brolin (EB), Klavs Indius
Knudsen (KK), Jeppe Toft Filtenborg (JT) Simon Mæng
Tjørnehøj (SMT), Tobias Valdemar Broe Knudsen (TK)

Bilag:
https://docs.google.com/document/d/1F54fXxCm55IHe1ko
F8ga1STMrD47PD8pYAbIuGDCkto/edit

1. Formalia (5 min)
1.1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Gustav
Referent: Niclas

1.2. Godkendelse af sidste mødes referat
https://docs.google.com/document/d/1fXtZ9jZr33bQ7X1wfMn7CWikNiQDbnvL9xhhKy0SAJc/edit
Referatet godkendt efter lidt omformulering.

1.3. Dirigentens introduktion til dagsordenen samt godkendelse
Dagsorden er godkendt.

2. Orientering fra sekretariatet (30 min)
Ansvarlig for punkt: MK
-Der arbejdes med “brug de lægestuderende i psykiatrien” især i RM
-Der forberedes Lobby Plan for eventuel ny sundhedsreform, med hensyn til tjenestepligt for læger
-Der arbejdes med Fadl Aalborgs boligsituation
-Der er forhandlet ny forsikringsaftale med Tryg.

3. Orienteringer fra Nationalt FADL (10 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent
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3.1. Hovedforeningen (HF)
3.1.1. Lobby imod tjenestepligt for læger i almen praksis
3.1.2. Ny FADL repræsentant i Lægeforeningens Digitaliserings og IT-udvalg plads

3.2. Århus kredsforening (ÅK)

4. Orienteringer fra national udvalg (15 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent

4.1. Overenskomstudvalget (OU)
4.1.1. Der arbejdes på skygge bilag, på baggrund fra de indsamlede krav.

4.2. Lægevikargruppen (LVG)
4.2.1. PP ny LVG fra Aalborg, NM LVG fra Århus nu. Der arbejdes på skygge bilag,

på baggrund fra de indsamlede krav.
4.3. Universitetsansattes Udvalg (UAU)

4.3.1. Der arbejdes på skygge bilag, på baggrund fra de indsamlede krav. i
samarbejde med vores forhandlingspartner

4.4. Medlemsfordelsudvalg (MFU)
Konstituerende møde d. 11/11, Malou Woldbye Tholin valgt som formand for udvalget.
MFU har diskuteret følgende tiltag til 2021:

● E-portal med FADL undervisningsvideoer. Ide: Medlemmer skal kunne logge ind på fadls
hjemmeside og se kliniske videoer af 5-10 minutters varighed, eksempelvis “hvordan lytter
man på lunger?” eller “huskeregler for …”.

● Som vanligt skal der også arbejdes på nye kittelkort.
● Præsentation af den nye forsikringsaftale med Tryg. Flere fordele til marginalt flere penge.

Hvis man har ønsker til medlemsfordele, er man velkommen til at kontakte enten Malou Woldbye
Tholin (malou.tholin@fadl.dk) eller Bettina Kallehauge (bek@fadl.dk).
Ønsker fra MFU: FADL Aalborg skal finde en kontaktperson, gerne fra Lokalt MFU, som skal
hjælpe med at finde semester-pakker, som er tilbud til studerende på specifikke semestre. Det er
vigtigt at det er en fra Aalborg, da vi kender studieordningen og hvad de enkelte semestre har brug
for. Opgaven er at sammensætte en række relevante fordele som FADL har, svarende til
eksempelvis 2., 4., eller 6. semester. Koordinering foregår med Bettina Kallehauge (bek@fadl.dk).
LØSNING: PS har et dokument, som egentligt bare skal rettes til.

- MP+PS arbejder sammen om at løst opgaven.
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4.5. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)
4.5.1. LT valgt som formand
4.5.2. Der arbejdes på klinik prisen.

5. Orienteringer fra lokale udvalg (15 min)
Ansvarlig for punkt: Tovholder for de respektive udvalg

5.1. Arrangementsudvalget (AU)
5.1.1. Der planlægges gin-smagning
5.1.2. Der planlægges Jule-tamtam livestream.

5.2. Kursusudvalg (KU)
5.2.1. Siden sidste møde

Brainstorm af nye kurser. Der kommer en update efter næste møde.
- Der diskuteres om/ hvilke konsekvenser det skal have at udeblive fra kurser uden at melde

afbud. Der arbejdes videre med dette i KU.

5.2.2. Klinisk Lektiecafé (KL)
Universitetet har aflyst KØ og KO for 1. semester pga den nuværende situation i Nordjylland. Vi
føler ikke det er forsvarligt, at afholde praktiske kurser, og derfor har vi valgt at aflyse KL - Resp.
17., 18., 19. november og muligvis også KL - Hjerte/kar (3., 4., og 5. december) afhængigt
COVID19 situationen.
Løsning: MP koordinerer med kursuskoordinator.

5.3. Rekrutteringsudvalg (RU)
5.3.1. intet at berette.

5.4. FADL Fonden (FF)
5.4.1. Der er modtaget en ansøgning fra OSM

5.5. Lokalt medlemsfordelsudvalg (LMFU)
5.5.1. intet at berette.

5.6. Lokalt arbejdsmarkedspolitisk udvalg (LAPU)
5.6.1. intet at berette.

5.7. PR-udvalg (PRU)
5.7.1. Ønsker til PR udvalg inden næste møde

5.8. Boligudvalg (BU) / Bolig gruppen
5.8.1. Der fundet en ny bolig, ved stranden 9b.

6. LREP i Odense (15 min)
Ansvarlig for punkt: Dirregent
Bemærkning: Der afholdes landsrepræsentantskabsmøde i Odense d 27.-29. november. Dette er
FADLs højeste myndighed, og vi har i Aalborg 5 stemmer

6.1. Opstiller til stemmebærer
6.1.1. GHN
6.1.2. PS
6.1.3. SC
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6.1.4.
6.2. Valgte til stemmebærer

7. Aftensmad (20 min)

8. Refusion og blanketter (20 min)
Ansvarlig for punkt: Niclas møller
Bemærkning: Niclas gennemgår hvordan refusion kommer til at forløbe det næste år

8.1. Der laves et opslag i Repræsentantskabets facebookgruppen

9. Online tekst og interaktion (10 min)
Ansvarlig for punkt: FU
Bemærkning: Der gennemgås måden hvorpå vi interagerer online

9.1. Underpunkt

10. Beretning fra brugerrådsmøde med vikarservice (20 min)
Ansvarlig for punkt: Gustav
Bemærkning: Der berettes om diskussionen på brugerrådsmødet

10.1. Vores holdning om hvor de lægestuderende arbejder
10.2. GNH+LAPU arbejder videre med punktet, og inddrager KU efter behov.

11. Brug de lægestuderende i psykiatrien (15 min)
Ansvarlig for punkt: Gustav
Bemærkning: Det er vedtaget at der skal laves en national indsats for at de lægestuderende kan
arbejde mere indenfor psykiatrien. Vi har nedsat en arbejdsgruppe som man frit kan være med til

11.1. Vores holdning om hvor de lægestuderende arbejder
11.2. GNH, opfordre alle der har interesse i Psykiatrien til at deltage i mødet på torsdag

(19. oktober)

12. Ansøgning fra GOP (15 min)
Ansvarlig for punkt: FU
Bemærkning: Vi har modtaget en ansøgning fra GOP om støtte og der skal tages stilling til om
dette er noget vi vil støtte

- Der besluttes at GOP, bliver nødt til at søge Fadl fonden ved næste ansøgnings
omgang.

13. Mødeplan til orientering (5 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent
Bemærkning: Mødeplan gennemgås; ændringsforslag kan tages op

4 af 5



Bestyrelsesmøde i Forening af Danske Lægestuderende (FADL) Aalborg - 16/11-2020

13.1. Tor 10. december
13.2. Lør 30. januar (Tidligt møde med socialt samvær efterfølgende)
13.3. Fre-søn 12-14 februar (Fælles hyttetur med Århus)
13.4. Søn 14. februar (Efter hyttetur)
13.5. Man 8. marts
13.6. 12 - 14 marts LREP
13.7. Ons 7. april
13.8. Tir 4. maj
13.9. Fre 25. juni (Med efterfølgende sommerfest)

13.10. Lør 28. august (Heldagsmøde)
13.11. Ons 15. september
13.12. 24 - 26 september LREP
13.13. Tir 5. oktober
13.14. Lør 16. oktober (Generalforsamling)
13.15. Man 18. oktober (introduktionsmøde for nyt rep)
13.16. Man 21. oktober (konstituerende møde i nyt rep)

14. Eventuelt (10 min)
Ansvarlig for punkt: Dirigent
Bemærkning: Løbende punkter samles ind og tages op her.
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