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Referat af repræsentantskabsmøde nr. 4 (KKR4) 

afholdes kl. 16.15 på GoogleMeet 

 

AFBUD: Bedes sendes til christian.benson@fadl.dk hurtigst muligt. 

Afbud: Ulrik 

 

* = Skriftligt bilagsmateriale, se bilagsdokumentet. 

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN 

 

1. Formalia 

a. Valg af dirigent (Forslag: Mads) 

Mads vælges 

b. Valg af referent (Forslag: Ann) 

Mikkel vælges. Ann overtager referat på KKR6.  

c. Valg af SoMe ansvarlig 

Josefine vælges 

d. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde (KKR3 og 

KKR3.5)* 

Begge referater godkendes uden tilføjelser.  

e. Godkendelse af dagsordenen 

Rækkefølge af dagsordenspunkter rykkes. Nyt punkt 2 bliver ombygning, 

nyt punkt 3 bliver sekretariatsbistand, nyt punkt 4 bliver eksamensforbe-

redende kurser.  

Dagsorden godkendes.  
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2. Renovation og ombygning 

Mundtlig status på primære ombygning på B26, samt brainstorm af forslag til 

ombygning af repræsentantskabshulen.  

Ved William og Christian. 

Erik Harr deltager på dette punkt.  

Der gives en orientering på den generelle ombygning på B26;  

FADLs Forlag flytter ind på Blegdamsvej, i ”jura-lokalerne” hvor Klaus sidder. 

Der vil blive renoveret i Forhusets kælder - både mødelokale samt nuværende 

repperhule. Bedre mulighed for mødeafholdelse og undervisning.  

I KKF-regi, ønskes det at undersøge muligheden for at rykke repperhulen over i 

baghuset, fx nede i baghusets kælder. Arbejdsgruppe til dette er: Malou, Anna, 

Josefine, Morten, Thomas, Clara, Christian. Christian indkalder.  

 

3. Sekretariatsbistand i København 

FADL København har ikke en fast tilknyttet medarbejder, der bruger meget af 

deres tid i Kredsen. Sekretariatet vil gerne have, at vi tilkendegiver, hvor vi kan 

bruge deres assistance - og på hvilken måde. Åben diskussion omkring dette. 

Ved Christian.  

Erik Harr deltager på dette punkt. 

Åben diskussion om, hvor KKF kan bruge sekretariatet bedre.  

Der vendes mulighederne for; oversigt over medarbejdere og arbejdsområder - 

hvem skal man kontakte i forhold til specifikke projekter? 

Praktisk assistance - fx til afholdelse af arrangementer og kursus.  

En tilknyttet medarbejder til kredsen, fx Kamilla, der kunne hjælpe med at holde 

fokus på nogle af de projekter vi starter.  

Bedre hjælp til kommunikationsstrategi og synlighed på Panum.  

Erik er altid klar på at deltage på et møde, eller hjælpe med et projekt, og må 

gerne kontaktes hvis der er behov for assistance.  
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4. Eksamensforberedende kurser* 

I FADL Odense har der gennem de seneste par år været voldsom medlemsfrem-

gang. Adspurgt angiver FADL Odense, samt Bettina fra FADLs Hovedforening, at 

eksamensforberedende kurser der den primære årsag hertil. Der ønskes diskus-

sion om hvorvidt vi I FADL København skal tilbyde et lignende produkt. 

Ved Christian.  

Erik Harr deltager på dette punkt.  

I FADL Odense har der været flot medlemsfremgang de sidste par semestre. Ad-

spurgt angiver de, at eksamensforberedende kurser er årsagen hertil. 

Der er ønske om at undersøge muligheden for at afholde lignende kurser i Kø-

benhavn. Følgende områder skal afklares; emner (semestre/fag), undervisere, 

løn, lokaler og eventuel egenbetaling.  

Der diskuteres følgende; semestre - skal der udbydes kurser til alle semestre på 

bacheloren, eller blot første, andet og tredje semester? 

Efterspørgslen er god. SupKu har lukket ned for nu, og der er et marked, samt 

studerende som ønsker muligheden for at deltage på billige eksamensforbe-

rende kurser.  

Der må være et behov for egenbetaling, så folk ikke tilmelder sig kurset og ikke 

møder op.  

Det ønskes, at der udarbejdes en eller flere business-cases, der viser mulig øko-

nomi for afholdelse af kurser, til flere forskellige semestre, og til flere forskellige 

undervisningsaflønninger.  

Der stemmes om hvorvidt vi skal gå videre med arbejdet.  

1 imod, 2 blanke og 18 for. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som vil videreformidle arbejdet og præsentere 

på næstkommende KKR.  

William, Magnus, Anna, Morten, Josefine, Marie, Peter, Emma, Rasmus, Chris-

tian. Christian indkalder. Der vil være deltagelse fra sekretariatet i arbejdsgrup-

pen også.  
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5. Rusintro 

Status på Rusintro, forslag til forbedringer og andre tiltag fremadrettet.  

Ved Christian.  

Det er gået godt, selvom det har været afholdt online.  

Vær opmærksom på, at inviterer de nye studerende til nogle sociale arrange-

menter, så snart det er muligt.  

Vi evaluerer på afholdelse af Rusintro før næste semesterstart, og vurderer 

hvilke aspekter der skal med videre.  

 

6. Vedligeholdelse af repræsentanter 

Oplæg til fortsat vedligeholdelse af repræsentanter.  

Ved Anna.  

Corona gør det ikke sjovere at være repræsentant. Anna synes, der er behov for 

nogle aktiviteter. Forslag hertil kunne være ølsmagning og debat over Zoom eller 

lignende.  

Anna, Josefine, Clara, Malou går videre med idéen.  

Forslag kan sendes til Anna.  

 

7. Rekrutteringsgruppen 

Status på arbejdet i rekrutteringsgruppen.  

Ved Linnea.  

Det ønskes at inddrage Erik og Kamilla (fra FADLs Hovedforening) i kommende 

møder i rekrutteringsgruppen. De skal hjælpe med at bringe idéer til virkelighed.  

Idéer der er arbejdet med: Rekruttering som koncept kan blive et punkt på LREP 

- så repræsentanter kan blive klædt bedre på til dette.  

Der ønskes større synlighed på Panum; feltkontorer, plakater, ’pop-ups’ til fore-

læsninger.  

Ønske om afholdelse af ”vaccine-fest” når retningslinjer tillader dette.  

Bedre branding på online medier.  
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8. Arbejdsgruppen vedr. mentalsundhed 

Status på arbejdet i arbejdsgruppen vedr. mentalsundhed, og videre handlings-

plan.  

Ved Josefine og Rasmus. 

Der er arbejdet med; kommunikationsstrategi mv. Kamilla kan bidrage til dette.  

Der ønskes at gøre opmærksom på vores tilbud om psykologhjælp. Der er flere 

som har efterspurgt dette i løbet af de sidste par måneder end tidligere. Det er 

en god medlemsfordel, og den skal vi holde fast i.  

Et andet tiltag, som gerne vil startes op, er et ’arrangement’ med fokus på den 

mentale trivsel på Panum. Det kan være en dag, en uge eller lignende, hvor 

FADL i samarbejde med andre aktører på området (fx Pusterummet, Mediciner-

rådet) vil sætte fokus på de studerendes trivsel. Kan tage udgangspunkt i Stu-

dieundersøgelsen, og invitere SUND fakultetet til diskussion om hvordan vi for-

bedrer trivslen blandt studerende.  

William supplerer, at data fra Studieundersøgelsen kan være klar mellem ultimo 

marts og medio april.  

Man er velkommen til at kontakte Josefine og/eller Rasmus hvis man ønsker at 

deltage i dette arbejde.  

 

9. FADLs Vagtbureau 

Der gives en mundtlig status på FADLs Vagtbureau, og fremtidige planer.  

Ved Christian.  

Regnskab for 2020 indledes så småt, og det tegner rigtig fint. Dækning af lø-

svagter er bedre i januar end både november og december, men der er stadig 

mulighed for forbedring. Timetal for januar ser fornuftigt ud. Der er godkendt 

budgetter for 2021 af både Region H og Region Sjælland.  

Peter Andersen, direktør i FADLs Vagtbureau, har opsagt sin stilling ved udgan-

gen af februar 2021. Der søges nu efter ny direktør. Peter og bestyrelsen har 
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indgået en aftale om en overgangsperiode, og hele processen forløber fredeligt 

og roligt.  

 

10. Samdriftsaftaler* 

Samdriftsaftalen beskriver de opgaver der varetages af Hovedforeningen for 

FADLs kredse. Dette gælder både fælles og ens opgaver, samt specifikke opga-

ver for den enkelte kreds. Der er et ønske om, at kredsene gennemgår den aktu-

elle Samdriftsaftale, og kommer med input til områder hvor der er mangler eller 

plads til forbedringer (obs. læs Samdriftsaftalen, udsendt som særskilt bilag).  

Ved William. 

William præsenterer historiske perspektiv af Samdriftsaftalerne. Gældende mel-

lem FADLs Hovedforening og de tre kredse (fire byer).  

Fra FADL Københavns perspektiv, er Samdriftsaftalen stadig ganske fornuftig.  

Opfordring til, at alle læser Samdriftsaftalen, og forstår indholdet.  

Det pointeres, at hvis/når Samdriftsaftalen skal revideres, skal alle så vidt mu-

ligt deltage, da det er en spændende og vigtig diskussion, der har direkte indfly-

delse på hvordan FADL drives, og hvad vores medlemmers kontingent går til.  

 

11. Instagram-takeover 

Vi skal øge vores synlighed på Instagram - fx gennem en repræsentant-take-

over, som det ses hos fx Yngre Læger. Derudover vil der også blive præsenteret 

udkast til Instagram guidelines / tips’n-’tricks.  

Ved Linnea og Josefine.  

Der er lanceret et Google Sheet med en oversigtsplan over Instagram-Takeover. 

Løber indtil ca. midt maj. Idéen er at give medlemmerne et indblik i, hvad vores 

repræsentanter bruger deres tid på i FADL-regi. Stor tilslutning til idéen.  

Josefine har udarbejdet en ”how-to” Instagram-guide, som også er delt. Hvis der 

er problemer, er man velkommen til at kontakte Josefine.  

 

mailto:christian.benson@fadl.dk
http://www.fadl.dk/


Foreningen af Danske Lægestuderende 

Københavns Kredsforening 

 

FADL | Blegdamsvej 26 | 2200 København N | 

Tlf.: 3520 0250 | 

Mail: christian.benson@fadl.dk | www.fadl.dk | 

Side 7 af 11 

 

12. OK21 opdatering 

Løbende opdatering på overenskomstforhandlingerne.  

Ved OK-formændene.  

Lægevikargruppen, ved Thomas 

OK21 forhandlingerne i gang - de er startet lidt tidligt i år, da Regionernes Løn-

nings- og Takstnævn (RLTN) har ønsket at afholde flere små møder. Thomas 

har en god fornemmelse i forhold til de kommende endelige forhandlinger.  

 

Overenskomstsudvalget, ved Kaare 

Ligeledes korte, men flere møder end vanligt. Der er lagt en plan for sociale-me-

dier i samarbejde med Hovedforeningsformanden (William).  

 

Universitetsansattes Udvalg, ved Magnus 

Økonomistyrelsen (tidligere Moderniseringsstyrelsen) aflyste forhandlingsmøde 

med meget kort varsel. Første forhandlingsmøde bliver muligvis i kommende 

uge.   

 

13.  LREP i marts 

Første diskussion vedr. afholdelse af LREP i marts. Mundtlig præsentation. 

Ved William.  

Diskussion om, hvordan FADL København ønsker at deltage i LREP i marts.  

Det foreslås, at man kan deltage i små grupper á ca. tre personer. Dette skal 

være et frivilligt valg. William og Christian udarbejder plan for dette - mulighe-

derne er, at man mødes i allerede faste vennegrupper, eller at der bliver blandet, 

så alle repræsentanter er sikret at blive placeret i en gruppe.  

Punkter til LREP er resterende Sundhedspolitiske Udspil - sørg for at læse disse 

grundigt, og stille ændringsforslag.  

Derudover er der valg af formand og næstformand. Man er velkommen til at 
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kontakte William, hvis man ønsker at høre mere om arbejdsopgaverne.  

Lotte Eriksen, FADL Århus, genopstiller ikke som næstformand. 

William genopstiller som formand.  

 

14. Dagordenspunkter til Hovedbestyrelsesmøde 

Der er overvejende formalia punkter til næste Hovedbestyrelsesmøde - en del 

planlægning af LREP i marts.  

Det blev besluttet, på sidste afholde Hovedbestyrelsesmøde, at der ikke gives 

løn til næstformanden for foreningen. Dog kan dette punkt genbesøges på et se-

nere tidspunkt.  

 

15. Mødekalender* 

Til orientering findes mødekalenderen i bilag 

Ingen ændringer.  

 

16. Meddelelser 

a. FADL Københavns Kredsforeningen (KKF)  

i. Medlemstal* 

Dalende. Det bliver spændende at se effekten af vores rusintro 

dette semester.  

ii. Status på igangværende projekter*  

Mange af punkterne vendt på tidligere punkter.  

SupKu slettes fra oversigten.  

iii. Arrangement og foredragsudvalget (AFU)  

Der bliver uddelt gaver fra julebanko. Fastelavnskonkurrence er i 

fuld gang på Instagram.  

Ønske om at afholde kvindernes internationale kampdag den 8. 

marts - sandsynligvis som online.  
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iv. Kursusudvalget 

Der afholdes fortsat online kurser.  

v. Medlemsfordelsudvalget (MFU)  

Mødes i februar. Den medlemsfordel vi havde med DriveNow bliver 

genforhandlet, da virksomheden har skiftet navn til ShareNow.  

b. Tillidsrepræsentanterne (TR) 

Clara er i gang med at udarbejde nogle videoer med Tillidsrepræsentan-

terne, og kan godt bruge noget assistance. Idéen er, at synliggøre vores 

TR bedre. Skriv en mail til Clara.  

c. FADL København Vagtbureau (KVB)  

Se punkt 9.  

d. FADLs Hovedforeningen (HF)  

i. Hovedforeningsformanden 

Ansættelse af ny stud.jur er i gang.  

Aftale med Kamilla om videre ansættelse er på plads.  

Der kigges på at promovere ’brug de lægestuderende i psykiatrien’ 

i Vestdanmark.  

Der arbejdes fortsat med Tjenestepligten. Der holdes møder med 

diverse politikere, og kæmpes aktivt imod Socialdemokraternes for-

søg på at tvinge nyuddannede læger ud i almen praksis.  

Arbejdsgrupperne vedr. lægelig videreuddannelse afholder møder i 

februar. De store temaer er KBU og præ-graduate stillinger. Hvis 

man ønsker at deltage i baggrundsgrupperne til lægelige videreud-

dannelse, må man gerne kontakte William.  

Medlemsfordelen med Saxo (gennem FADLs Forlag) er ikke landet 

endnu. Der følger mere information om denne, når den er på plads.  

William og Erik er inviteret til møde med Camilla Rathcke (formand 

Lægeforeningen) og Bente Hyldahl (direktør Lægeforeningen) i den 

kommende uge. 
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ii. KKFs hovedbestyrelsesmedlemmer  

Ingen tilføjelser 

iii. Overenskomstsudvalget (OU) 

Vendt tidligere.  

iv. Lægevikargruppen (LVG) 

Vendt tidligere.  

v. Universitetsansattes udvalg (UAU) 

Vendt tidligere.  

vi. National Medlemsfordelsudvalg (nMFU) 

Malou, formand for nMFU, har været til møde med Erik, Bettina 

(FADLs Hovedforeningen) og Tryg. Vores forsikringsaftale er gået 

rigtig godt i 2020. Erstatningsprocenten er lav, og overskuddet de-

les mellem Tryg og FADL, og der er stor tilfredshed hos både Tryg 

og os.  

Skriv til Malou hvis der er yderligere spørgsmål.  

vii. Uddannelsespolitisk udvalg (UPU) 

Kommende møde kommer til at handle om overflyttere mellem de 

forskellige studiebyer.  

e. FADLs Forlag 

Der har været møde i Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg. Clara 

deltog.  

f. Andre  

 

17. Snackansvarlige til næste møde 

Christian, hvis møde må afholdes fysisk.  
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18. Eventuelt  

Forespørgsel fra ny podcast gennem LupDup productions; Curriculy. Ønsker at 

høre, om vi vel dele deres podcast på vores Facebook side. Pensumpodcast, va-

righed på ca. 10 minutter.  

Der er lidt diskussion om hvorvidt vi ønsker at dele podcasten, men der et flertal 

for at dele podcasten på vores Facebookside.  

 

Med venlig hilsen 

Christian Benson 

Kredsformand, FADL København 
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