
Jeg hedder Carina Bull Feveile og er fællestillidsrepræsentant på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital – det 

har jeg været i snart 10 år. Jeg er uddannet lægesekretær og er ansat i Akutmodtagelsen på Bispebjerg 

Hospital.  

Som fællestillidsrepræsentant er det min fornemmeste opgave at varetage medlemmernes interesser. At 

være til stede og lytte til alt, hvad de måtte have på hjertet og arbejde for, at de får bedre forhold på 

jobbet. Når man er ansat på et stort hospital med mange stærke faggrupper, kan det være svært både at 

blive set og hørt. Jeg har derfor sammen med alle mine gode tillidsrepræsentanter arbejdet hårdt på at få 

indflydelse opad i systemet – da os HK’ere også er en vigtig faggruppe med mange kvalifikationer, som tit 

bliver overset.   

Jeg har både være næstformand og senere formand for vores kontaktudvalg på hospitalet, og de sidste 

snart 4 år har jeg været næstformand i vores VMU. Jeg sidder derfor også i Region Hovedstadens 

kontaktudvalg, som jeg synes er et vigtigt organ for os medarbejdere. 

Jeg stiller op til afdelingsbestyrelsen, da jeg gerne vil gøre brug af min erfaring og dermed være med til at 

sætte mål og retning for det politiske arbejde i HK til gavn for alle vores medlemmer.  

Vi har mange spændende, men også svære år foran os.  

Fastholdelse og rekruttering er ikke kun en udfordring på vores arbejdspladser, det er også noget, vi som 

fagforening må kigge ind i. Vi skal både kunne fastholde, dem vi har og kunne rekruttere mange nye, som 

alle er forskellige steder i deres liv - de skal alle kunne se sig selv i HK og se mening i at være en del af et 

værdifuldt fællesskab.  

Det er godt at være lønmodtager i Danmark, men vi er også udfordret på flere fronter bl.a. på økonomi, 

besparelser, tidspres, manglende indflydelse, usikkerhed i ansættelsesforholdet, stress, nedslidning, 

uddannelse/kompetenceudvikling – alt sammen noget, der er med til at slå sprækker i vores arbejdsliv.  

Vi skal derfor være vedkommende og bygge bro ud til arbejdspladserne – vi skal vide, hvad der er vigtigt for 

medarbejderne (både medlemmer og ikke medlemmer) så vi kan arbejde for, at deres arbejdsliv bliver 

bedre. Det er en stor, men ikke en umulig opgave, og jeg gerne vil være med til at arbejde videre med 

nutidens udfordringer og fremtidens løsninger på et højere strategisk og politisk niveau.  

 

 


