Skriftlig beretning – nMFU 2021
Forsikring
Den nye forsikringsordning med Tryg trådte i kraft d. 01.01.2021. Denne indeholder 3
overordnede pakker, som dækker de forskellige behov vores medlemmer kunne have:
▪ Discount
▪ Anbefalet
▪ Udvidet
Forhandlingen af den nye forsikringsaftale af taget udgangspunkt i medlemmernes ønsker
som blev indhentet ved en spørgerunde i 2020. Det er bl.a. tilkommet både cykel og
elektronik forsikring som en del af indboforsikringen. Efter medlemmernes ønske er
betalingen af forsikringen under den nye aftale nu delt i to betaling.
Der er i løbet af foråret også tilkommet personforsikring til samboende ikke FADLmedlemmer. Widgets for både bil -og børneforsikring er blevet oprette på hjemmesiden.
Økonomisk:
Der blev præsenteret regnskab fra Tryg ved møde d. 24.06.2021. Dette viste et betydeligt
overskud, som i stor del tilskrives Corona. Det hensættes 0,8 millioner til vores
reguleringskonto. Reguleringskonto fungerer som et sikkerhedsnet som kan dække tab, hvis
der skulle forekomme store skader hos vores forsikringstagere. Der er på nuværende
tidpunkts 1.129.214,13kr på reguleringskontoen.
Kittelkort
Der nu i alt er 45 forskellige kittelkort til rådighed, og der kommer 4 nye kittelkort i E2021.
Derudover er der flere nye kittelkort som ligger til korrektur og vil blive frigivet i løbet af det
kommende repræsentantskabssår.
De 39 specialer
De 39 specialer skal opdateres. Primær tovholder på dette er Signe Riisgaard-Jensen
(repræsentant i OKF). Dette forventes at være færdigt i løbet af det kommende
repræsentantskabsår.
Nationalt kursusudvalg
Dette er et nyt udvalg, der har til opgave at udvide samarbejdet kredsene imellem omkring
høje faglige kurser.
På møderne fremlægger hver kreds deres kursusplan for det pågældende semester, øvrige
kredse kan her hente inspiration til nye kurser.
Der drøftes behovet for undervisere og om man med fordel kan bruge de samme undervise i
flere kredse.
Den 30.08.2021 afholdte vi et sparringsmøde mellem Odense underviserne Bjarke og Søren
og kredsene. Det forløb supergodt. Der er stor interesse for de eksamensforberedende
kurser. Der er en masse erfaringsudveksling i gruppen.
FADL talks
Opstod i Coronatiden. Vi ville gerne lave et tiltag overfor kandidaterne da vi ikke kunne
afholde fysiske kurser. Her opstod ideen om at lave online foredrag om forskellige
interessante emner. I F2021 afholdte vi følgende talks:

▪
▪
▪
▪

Mød en læge - Ph.D. studerende
Nanomedicin
Grønlandslæge/Færøerne
Kunstig intelligens

De blev afholdt som et nationalt samarbejde kredsene imellem. Der deltog ca. 150 personer.
E2021 har vi planlagt 3 stk. FADL Talks. Disse bliver nu fysiske i den kreds som har
foredragsholderen og vil så blive live streamet (håber vi) til de øvrige kredses medlemmer.
FADL Tutorials
FADL Tutorials er et nyt projekt, som skal bestå af en række korte undervisningsvideoer på
2-5min der vil være tilgængelige på mit.fadl. På nuværende tidspunkt er der skrevet
manuskript til følgende emner:
▪ Lunger
▪ Hjerte
▪ Abdomen
Disse afventer gennemgang og godkendelse af speciallægerne og vi forvente at gå i gang
med at filme i starten af det kommende repræsentantskabsår.
Medlemsfordele
Vi kører forsat med Månedens medlemsfordel lokalt og nationalt. Der skal lægges en plan
for resten af efteråret. Denne opgave videregives til det kommende nMFU i starten af de
nye repræsentantskabsår.
Nationale feltkontorer
Efter en lang pause grundet Corona, genstartes de nationale feltkontorer rundt omkring i
landet i efteråret 2021.
Andet
▪ Semesterpakker har fået et nyt design og semesterpakkerne for efterårssemesteret
2021 er sendt ud.
▪ Netto gavekort ifm. indmeldelse i FADL og tilkøb af forsikring tilbydes også i efteråret
2021

