
 

 

 
 

Repræsentantskabet Odense 
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde onsdag den 9. marts, kl. 16.30 

Hangout: meet.google.com/ctr-bnyh-qwb 

Dagsorden 
 

1. Formalia 

 

a. Valg af dirigent: Rasmus Jørgensen 

b. Valg af referent: Emma Bengtsson 

c. Valg af kommunikationsansvarlig: Ingen 

d. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

e. Godkendelse af referat: Godkendt 

2. Information fra formandskabet 

Alle 3 arbejdsgrupper om lægelig videreuddannelse: Alt arbejdet er blevet udskudt pga. Corona. 

Tjenestepligt: Sundhedsordfører for socialdemokraterne har udtalt sig til altinget at de ønsker fortsat 

denne løsning. Der har været taget fat i div. Patientforeninger, som umiddelbart virker til at støtte op om 

FADL. 

3. Information fra sekretariatet 

Nye lejere har betalt, men flytter først ind senere, da de arbejder hjemmefra. Der er blevet sagt pænt 

farvel til Per og Anja. Tørretumbleren på 2. sal er gået i stykker, så den skal tilses inden der købes en ny. 

Rasmus ser på dette. 

Der afholdes onlinekursus i geriatri fra FADL-huset d. 15 fra kl. 15-17. Rasmus tager ud og hjælper hende 

med det tekniske. 

IMCC ønsker at lave kittelkort til deres medlemmer, der skal til Grønland. Der er derfor tale om et 

potentielt samarbejde mellem IMCC og FADL Odense om dette. Michaela og Bettina har taget kontakt til 

IMCC. 

Vi har haft møde med håndværkeren om renovering af FADL-Huset. Vi afventer tilbud på renovering af 

kælderen. 

http://www.fadl.dk/


 

 

4. Arbejde med foreningslokale på nyt SUND. 

Status på arbejdet. Oliver er stoppet i repræsentantskabet. Emilia står derfor alene med arbejdet og vil skal 

derfor finde en ny til at deltage. 

 Rasmus går ind i gruppen, mens Emilia har styringen. 

 

5. National ordning for psykologhjælp 

Det har i FADL været diskuteret, hvorvidt der skal etableres et nationalt tilbud om. psykologhjælp, da det pt. 

kun findes i KKF og betalt af KKF. Det kan være en model, der svarer til den nuværende i København, eller 

versioneres til delvis brugerbetaling. 

Der er allerede en lignende løsning i Odense kommune (op til 25 år). Det kunne være en mulighed at tilbyde 

psykologhjælp til personer, som ikke ellers har mulighed for at komme gratis psykolog. Repræsentantskabets 

holdning er at det skal løses lokalt. 

 

6. FADLs nye hjemmeside 

FADLs nye hjemmeside har efterhånden nogle måneder på bagen, og der ønskes en update fra reppere på 

eventuelle ændringsforslag. 

 Fade effekt ved valg af faner er for langsom, så det kan skabe irritation. 

 Ønske om flere piktogrammer under Odenses side. 

7. Juridiske opgaver under overenskomstforhandlingerne 

drøftet 

8. Præsentation af studieundersøgelsen 

Repræsentantskabet godkendte studieundersøgelsen med forbehold for rettelse af Q23 første del. 

9. Information fra udvalgene 

 

a. Hovedbestyrelsen, HB 

Næstformand, skal ikke kompenseres med vederlag. Den vedtagne sundhedspolitik bliver 

offentliggjort efter overenskomstforhandlingerne. 

Næste møde bliver om Lrep. 

b. Uddannelsespolitisk udvalg, UPU 

Der bliver arbejdet på overflyttere lokalt. Emma har haft møde med en overflytter og mangler at 

kontakte fakultetet om video til overflyttere. 

Studieundersøgelsen mangler de sidste godkendelser og så er den klar til at blive frigivet. 

http://www.fadl.dk/


 

 

Københavns tillidsrepræsentanter oplever at blive kontakte af medlemmer fra de andre byer. 

c. Medlemsfordelsudvalg, MFU 

Forsikring: Der er overskud. 

FADL-tutorials startes op medio marts, der er nedsat en arbejdsgruppe. 

d. Overenskomstudvalg, OU 

Afsluttende forhandlingsmøde d. 10/3. 

e. Lægevikargruppen, LVG 

Afsluttende forhandlingsmøde d. 12/3 

f. Universitetsansattes Udvalg, UAU 

Ingen kontaktperson, findes ved næste møde. 

g. FADL’s Forlag 

Tre nye bestyrelsesmedlemmer er valgt (Helene Calmer fra Aarhus, Rikke Esbjerg (professionel) og 

undertegnede). Forlaget har lavet en indstilling til ejerne om hvad overskuddet skal bruges til. 

Ønske om at langt størstedelen går til konsolidering, da der er behov for dette, mens et beløb 

henstilles til opgradering af software samt henstilles som tilskud til renoveringsomkostninger som 

ejerne (primært HF og KKF) har ved Forlagets kommende indflytning på B26. 

h. Kursusgruppen 

Kursus d. 10/3. Der tilstræbes at lave en række online kurser. 

i. Eventudvalget 

Virtuel ølsmagning med Holy Fridge i marts. 

Påskebingo til påske. 

j. Medlemsudvalget 

Intet nyt. 

k. PR udvalg 

Intet nyt. 

l. Kontaktgruppe til vagtordningen 

Intet nyt. 

m. Medicinerrådet, MR 

Trivselsarrangement - Trænger til trivsel 

Løbearrangement for hele SDU 

Utilfredshed blandt de studerende ang. holdundervisning der bliver omlagt til forelæsningsformat. 

 

10. Eventuelt 

• ENFORCE på infektionsmedicinsk. Gik fra lægevikar til SPV-overenskomst. 

• Møde med HR i psykiatrien i region Syddanmark ang. brug af lægestuderende. De var interesserede og 

vil vende det med lægerne på afdelingen. 

 

http://www.fadl.dk/

