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Nyhedsbrev nr. 1 – 2023                           Den 11. januar 2023 

 

 

Kære medlemmer. 

Godt nytår til alle medlemmer, til patienterne, de pårørende og sundhedspersonalet, men også til den 
regering og det Folketing, som skal have løst de store sundhedsproblemer, inden det går helt galt. 

Efter lange regeringsforhandlinger og en ny regerings opståen har Folketinget endeligt kunne sammensætte 
de forskellige udvalg, herunder de to udvalg, som vi særligt arbejder sammen med: Sundhedsudvalget og 
Epidemiudvalget. 

Sammensætningen af udvalgene er præget af mange helt nye ansigter i sundhedspolitikken. Man siger, at 
”nye koste fejer bedst”, men også at ”de gamle kender krogene”. Vi har begge dele, og vi håber på et godt 
samarbejde i udvalgene til patienternes bedste. 

EU er blevet styrket på sundhedsområdet. Det er sket som en reaktion på pandemien og erfaringerne med 
den. 

Regeringen er ikke rigtig kommet i gang på sundhedsområdet. Kun er patienternes rettigheder blev forringet. 
Statsministeren ”glemte” også sundhedsområdet i nytårstalen. Det har mødt kritik mange steder fra. 

Sluttelig kommer dette nyhedsbrev med et forslag om at indføre krav om test for alle indrejsende fra 
Folkerepublikken Kina, hvor coronabekæmpelsen er helt kaotisk. 

God læselyst og endnu engang Godt Nytår. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Niels Jørgen Langkilde 

Formand 
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Nye sundhedsordførere på tinge: 

 

De nye sundhedsordførere er her sat op, som de er vist på Folketingets hjemmeside. 

Velkommen til dem alle. Der venter et stort og væsentligt arbejde for alle disse ordførere. 
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Nytårstale uden sundhed 
Det var forunderligt, at man kan holde en nytårstale som landets statsminister uden at nævne 
sundhedsområdet. 
 
Sundhed er blandt de emner, som topper danskernes interesse. Det gør det, fordi så meget ikke fungerer 
ordentligt i sundhedssystemet. Det må og skal ændres. Trist at vi ikke hørte noget nyt. 
 
Regeringsgrundlaget har sit. Her er patientrettighederne desværre reduceret, og brug af andre til at løse 
sundhedsopgaver er vanskeliggjort. 
 
Et emne, som ikke har fyldt meget, er de ønskede kortere uddannelser blandt akademikerne. Patienterne 
ønsker ikke ringere uddannede sundhedspersoner. Lad det være slået fast. 
Vi ønsker valgmulighederne øget for patienterne, og vi ønsker ventelisterne ned. 
 
Mange andre har også kritiseret statsministeren nytårstale for dens manglende omtale af sundhedsområdet. I 
medierne og i befolkningen har sundhedsområdet topprioritet. 
 
EU styrker indsatsen på sundhedsområdet 
Fra den 23. december 2022 er byggestenene i den europæiske sundhedsunion officielt på plads. Dette 
omfatter ikke kun stærkere EU-regler om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler, men også et 
stærkere mandat for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og en 
ny beredskabsramme for medicinske modforanstaltninger. Sammen med et udvidet mandat for Det 
Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og oprettelsen af Myndigheden for Kriseberedskab og -indsats på 
Sundhedsområdet (HERA) har EU nu de nødvendige værktøjer til at forberede sig på og reagere bedre i 
tilfælde af en folkesundhedsmæssig krisesituation. 
Ikrafttrædelsen af disse nye regler fuldender den europæiske sundhedsunions kapacitet vedrørende beredskab 
og indsats og skaber en solid retlig ramme for at forbedre EU's kapacitet på vigtige områder som 
forebyggelse, beredskab, overvågning, risikovurdering, tidlig varsling og indsats. 
Forordningen om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler giver nu EU: 
- en solid beredskabsplanlægning og et mere integreret overvågningssystem 
- bedre kapacitet til præcis risikovurdering og målrettet indsats 
solide mekanismer for fælles indkøb af medicinske modforanstaltninger 
- mulighed for at vedtage fælles foranstaltninger på EU-plan for at imødegå fremtidige grænseoverskridende 
sundhedstrusler. 
Et stærkere ECDC kan nu ikke blot udstede anbefalinger til EU-landene vedrørende beredskab over for 
sundhedstrusler, men også være vært for et nyt ekspertisenetværk af EU-referencelaboratorier og oprette en 
EU-sundhedstaskforce for hurtige sundhedsinterventioner i tilfælde af et stort udbrud. 
For at være effektiv og operationel i folkesundhedsmæssige krisesituationer gør 
beredskabsrammeforordningen det nu muligt at nedsætte et sundhedskriseudvalg under HERA. Dette udvalg 
vil hurtigt koordinere udbuddet af og adgangen til medicinske modforanstaltninger på EU-plan. 
Forordningen gør det også muligt at aktivere EU's FAB-faciliteter, beredskabsplaner for forskning og 
innovation og adgang til nødfinansiering. 
Læs mere her: https://ec.europa.eu/com.../presscorner/detail/da/ip_22_7871 
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Test alle fra Kina inden indrejse i Danmark 
 
Af 
Niels Jørgen Langkilde 
Formand 
Patientforeningen 
 
Den danske regering bør øjeblikket tilslutte sig EU’s krav om negative test af alle rejsende fra 
Folkerepublikken Kina.Vi har brugt milliarder på at bekæmpe Corona, og vi må ikke give op nu, for det vil 
blive meget dyrt for os og for hele EU i menneskeliv og i kroner. Danmark skal ikke være en åben ladeport 
for ny smitte til vore samarbejdspartnere i EU. Vi skylder at opføre os med stor ordentlighed også overfor 
dem. Københavns Lufthavn Kastrup er en stor international lufthavn, og de har tidligere magtet testopgaver 
meget fint. Sygehusvæsenet står overfor stigende Coronatal, men også influenzaen og anden luftbåren virus 
hærger. Skal vi have has på overdødeligheden i Danmark, så er vi nødsaget til at være omhyggelige og 
påpasselige, og desværre ser Coronaen i dens forskellige varianter ud til at være ude af kontrol i 
Folkerepublikken Kina.  
 
Så derfor: Negative test som krav til alle indrejsende fra Folkerepublikken Kina. 
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