PATIENTFORENINGEN
Nyhedsbrev nr. 2 – 2022,

Den 10. januar 2022

Kære medlem.
I Patientforeningen bruger vi både hjemmeside og Facebook til at kommunikere med medlemmerne og
omverdenen.
Hjemmesiden www.patientforeningen.dk bruges lidt sjældnere,
Facebooksiden https://www.facebook.com/PatientforeningenDK lidt oftere. Følg dem endelig.
På det seneste censurerer Facebook, når vi skriver om Covid eller vaccinationer. Der kommer en blokering
op – også når vi formidler viden fra f.eks. Sundhedsstyrelsen eller Statens Serum Institut. Det er ganske
træls, men det viser på udmærket vis, at de store tech-giganter har en meget stor indflydelse på
meningsdannelsen og oplysningsmulighederne.

Valgfrihed
Vedr. vacciner er der stadig problemer. Patientforeningen er hverken for eller imod vacciner. Vi er for, at
borgerne selv træffer det for dem rigtige valg. Det skal naturligvis ske på et oplyst grundlag, og derfor skal
alle data lægges frem for borgerne. Både dem der viser, at det er en rigtig godt ting, og dem der viser et eller
flere problemer med vacciner.
Vaccinerne ser ud til at give et mere roligt og mere ufarligt sygdomsforløb, men de hindrer ikke al smitte.
Vaccinationer af børn må kun ske, hvis det sker af hensyn til barnet. Det siger FN’s børnekonvention. Det
glemmes ind imellem.

1

PATIENTFORENINGEN
Ros til apotekerne
Ved en vaccination mødte jeg på apoteket den hidtil mest rutinerede undersøgelse inden vaccinationen.
Glædeligt at se apotekets grundige udspørgen inden vaccinationen. Det er meget fint, at landets apoteker
giver en hånd med i dette arbejde.

Til lykke, Kirsten
Kirsten Havemann, tidligere formand og nu sundhedsfaglig konsulent for Patientforeningen fyldte 70 år
den 4. januar.

Kirsten er opvokset i Fredericia og blev færdigt med sit lægestudie fra Århus Universitet i 1978. Hun
har altid haft en kærlighed til Afrika og drog dertil allerede som medicinstuderende i 1976; derfor tog
hun også afsted til Tanzania for at færdiggøre sin turnus, der umiddelbart efter endt eksamen. Samtidigt
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med en Master-uddannelse i samfundsmedicin fra Kenya og en Ph.d. fra London, fortsatte hun det
internationale arbejde efter endt autorisation til selvstændigt virke som læge i Danmark. Kirsten har
arbejdet for bland andet Udenrigsministeriet, NORAD, FN-organisationer (WHO, WFP og
Verdensbanken), nationale og internationale NGO’er i ikke mindre end 18 forskellige lande, blandt
andet med opbygning af sundhedssystemer med fokus på børneernæring patientrettigheder og
inddragelse. Ved hjemkomsten i 2017 blev Kirsten medlem af Patientforeningens bestyrelse og har
været aktiv i foreningen siden.
Medlemmerne og kollegaerne i bestyrelsen sætter stor pris på Kirstens solide viden. Tv-seerne har også
set Kirsten kommentere - senest i en udsendelse i rækken "Operation X" på TV 2.

Sundhedsreform nu – følg debatten i Folketinget onsdag på www.ft.dk
Mange inden for sundhedssektoren, Regionerne og Kommunernes Landsforening beder regeringen
komme med sit udspil til en ny sundhedsreform.
Udgifter stiger fra år til år. Intet andet område er stedet så meget, men patienterne oplever ikke verdens
bedste sundhedssystem, men nok et af de dyreste.
Følg debatten om det fra på onsdag kl. 13.00 på Folketingets tv-kanal eller på nettet via www.ft.dk.

Derfor en sundhedsreform
Statsminister Mette Frederiksen har lovet en Sundhedsreform, men den er udskudt af flere gange, og i
nytårstalen var der ikke klare tegn på at den var på vej. Desværre.
Vi mangler en sundhedsreform, bl.a. da
-

De civile beredskab er sparet ned til sokkeholderne hvad enten der er tale om pandemier, voldsomme
klimaændringer, større terrorsager, krig eller krigslignende tilstande,
Hospitalsområdet et voldsomt presset,
Der er betydelig mangel på læger, sygeplejersker og mange andre faggrupper,
Der er store mangler i den kommunale forebyggelsesindsats,
Der vil ske en vækst i behandlingsbehovet som følge af den demografiske udvikling og stadigt nye
behandlingsmuligheder,
Vi mangler en afklaring af regionernes fremtidige rolle, og
Vi mangler den lovede tiårsplan på det psykiatriske område.

Statsministeren ville hjælpe de ældre med mere frit valg. Det var klogt set. Formanden for Danske Seniorer
Per K. Larsen har netop været ude at offentliggøre en undersøgelse, som viste at 4 ud af de 5 bedst vurderede
plejehjem var drevet uafhængigt at kommunerne de lå i. Valgfrihed virker. Lad det være et bærende princip i
sundhedsreformen. Valgfrihed vil slippe kreativiteten løs, og der vil kunne findes hurtigere og bedre
løsninger.
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Sundhedsområdet er vokset år for år i omkostninger, og det har givet mange ekstra behandlinger, men selv
om det er vokset, er der områder, hvor medarbejderne klarer mindre. Dårlig organisering er en del af
problemet. Hospitalsområdet er er reelt monopol, og den slags fører ofte til mange kolde administrative
hænder i stedet for varme hænder.
Vi afskaffede monopolet på tv, på bilsyn og på telefoni. Udbuddet er blevet bedre, hurtigere og billigere.
Mon ikke det samme kunne ske på sundhedsområdet? Skal vi behandle bilerne og telefonerne bedre end
mennesker?

Patientforeningens ønsker til en Sundhedsreform
Patientforeningens ønsker til Sundhedsreformen er
-

Mere valgfrihed for patienterne,
Systematisk inddragelse af patienterne, gerne gennem de flere hundrede patientforeninger,
Lad pengene følge borgeren. Vi må tage pengene med til behandling i udlandet, lad det også være
muligt at tage dem med til en uafhængig klinik eller hospital i Danmark,
Udrednings- og behandlingsgarantien skal øjeblikkelig genindføres, og den skal ikke uden en
lovændring i Folketinget kunne fratages befolkningen en anden gang,
Uddannelse af mange flere læger, sygeplejersker, psykologer, ambulancefolk og sundhedspersoner
generelt,
Fokus på forebyggelse i kommunerne med en målrettet indsats på basis af KRAM-faktorerne: Kost,
mindre rygning, mindre alkohol og motion tilsat bekæmpelse af støj og fokus på mere hygiejne
Udarbejdelsen af reformen bør ske med bred inddragelse af Folketingets partier, de faglige
foreninger og patientforeningerne samt med god til høringer af forslagene.

Alle ønsker forbedringer i vort sundhedssystem. Det gælder patienterne, de pårørende, mange af
personalegrupperne, men som nævnt også Kommunernes Landsforening og Regionerne. Det er sådan set
bare at komme i gang.

Med venlig hilsen

Niels Jørgen Langkilde
Formand
Patientforeningen
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