
Hvorfor? 

Vi har gennem årene fået forskellige historier 

omkring hvorledes danske bandagiststuderende 

fra Jönköping er blevet introduceret til FaL 

(Fraktionen af Lønmodtagere) og vil derfor gerne 

gøre lidt ud af at fortælle om hvem vi er og hvad vi 

kan bruges til. 

Det er vores håb at vi igennem udgivelsen af 

denne brochure kan give dig en mulighed for at 

lære FaL lidt bedre at kende. Samtidig ønsker vi, at 

du gennem dit medlemskab af FaL, giver os en 

mulighed for at hjælpe dig i tilfælde af uklarheder 

og tvist i dine arbejdsforhold. 

/Bestyrelsen  

 

Historik 

Helt tilbage i 1852 og igen i 1888 forsøgte 

professor Camillus Nyrop at få bandagistnavnet 

anerkendt og beskyttet, men desværre forgæves. 

Han mente selv afslaget skyldtes modstand fra 

lægerne, idet de ønskede faget under deres 

domæne, som et særligt speciale. 

Først langt senere blev ”Bandagist Sammenslut-

ningen af 1947” en realitet. Opstået for at give 

mulighed for at mødes,  således at fagligt 

samarbejde på tværs af firmaer og hospitaler 

kunne skabes. På denne måde kunne man drøfte 

og sammenligne lønforhold på de forskellige 

arbejdspladser landet over. Samtidig ønskede man 

at få fastlagt krav til uddannelse af bandagister for 

at opnå fagets offentlige anerkendelse. 
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Ved den stiftende generalforsamling den 11. 

januar 1948 enedes man bl.a. om at opdele 

medlemmerne i to grupper, nemlig gruppe A – for 

firma- og institutionsledere og gruppe B – for 

fagligt uddannede ansatte bandagister. 

I forbindelse med strukturændringer i 

hovedorganisationen midt i 1990’erne blev navnet 

ændret fra ”Bandagist Sammenslutningen af 

1947” til ”Danske Bandagister”. Underopdelinger-

ne af medlemmerne blev ændret til fraktioner 

som fik de mere beskrivende navne: Fraktionen af 

Virksomhedsejere (i dag kaldet Danske 

Bandagistvirksomheder) og Fraktionen af 

Lønmodtagere (forkortet FaL). 

FaL er din organisation! 

På Danske Bandagisters hjemmeside 

www.danskebandagister.dk findes et link til 

Fraktionen af Lønmodtagere. Medlemskab af FaL 

forudsætter et medlemskab af Danske 

Bandagister. 

Det er Fraktionen af Lønmodtageres formål at 

fremme medlemmernes interesser overfor 

arbejdsgivere og myndigheder. Det vil sige at FaL 

er din organisation, som du kan være med til at 

påvirke og/eller søge råd, hjælp og juridisk bistand 

hos. Vi samarbejder med en juridisk rådgiver i FTF 

(Funktionæres og Tjenestemændenes Fællesråd). 

Vi gennemlæser kontrakter ved f.eks. 

ansættelsesforhold, rådgiver i tilfælde af tvist, 

samt forhandler medlemmernes overenskomst 

hos Sahva. Idet Sahva p.t. er det eneste 

bandagistfirma i Danmark med overenskomstan-

satte. Overenskomsten hos Sahva er den lønaftale 

andre firmaer i branchen oftest tager udgangs-

punkt i. Derfor berører den de fleste lønnede 

ansatte i den danske bandagist branche. 

 

Husk i den forbindelse at alle i bestyrelsen af FaL 

har tavshedspligt og alle oplysninger behandles i 

fortrolighed. Så selvom bandagistfaget udøves i 

en lille branche har du mulighed for at søge hjælp 

og rådgivning. Alle oplysninger behandles i 

fortrolighed. 

http://www.danskebandagister.dk/


Hvem kan blive medlem af FaL? 

Fraktionen af Lønmodtagere optager alle 

bandagister, som er ansat i et lønmodtagerforhold. 

De varetager lønmodtageres interesser overfor 

arbejdsgivere og myndigheder.  

Det enkelte medlem skal være medlem af Danske 

Bandagister for at kunne melde sig ind i Fraktionen 

af Lønmodtagere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Indmeldelses blanketten hentes på 
www.danskebandagister.dk/fl.     
Printes, udfyldes, scannes og sendes på mail till: 
 fal-bestyrelsen@hotmail.com, eller sendes pr. post 

til kontaktpersonen, som fremgår af hjemmesiden. 

 

 

 

 

Hvem er FaL? 

Fraktionen tegnes af en bestyrelse bestående af 5 

medlemmer 

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges på den årlige 

generalforsamling som afholdes i forbindelse med 

Danske Bandagisters årsmøde. 

Bestyrelses sammensætning fremgår af Danske 

Bandagisters hjemmeside: 

www.danskebandagister.dk/fal 

og kan kontaktes via mail på:  
fal-bestyrelsen@hotmail.com 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG! 
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