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Den 28. februar 2023 

 

 

 

Patientforeningens Nyhedsbrev februar 2023 

 
Kære medlem. 

Vinteren er ved at være ovre. Det går mod lysere tider. Vi håber også, det bliver tilfældet for vort 
sundhedssystem, men en lille tvivl nager unægtelig. 

Læs i dette nyhedsbrev om de to næste Christiansborg-møder, Patientforeningens foretræde for 
Folketingets Sundhedsudvalg, vores kommende generalforsamling samt lidt om vore høringssvar og to 
studerende ønske om hjælp fra en særlig slags patienter. 

På gensyn til et eller flere arrangementer. 

De bedste hilsener 

Niels Jørgen Langkilde 

Formand 

 

 

Christiansborgmøderne i marts 
 

Et billede, der indeholder mand, slips, person, kulør 

 

Automatisk genereret beskrivelse	

Christiansborg, onsdag den 15. marts kl. 15.00-17.00: 
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Forebyggelse - er det vejen frem og hvordan? 
 
Sundhedssystemet er alvorligt udfordret. Er forebyggelse vejen frem? 
 
Patientforeningen har fået en specialist og forsker i forebyggelse, Ali Kazemi, tidligere Novo Nordisk, 
nu direktør i Metaceutic, til at fortælle om de revolutionerende forebyggelsesmuligheder, som et fokus 
på tarmsystemet giver. Populært sagt, fortæller Ali Kazemi, at vi har to hjerner - og den ene sidder i 
tarmen! Det er afgørende for vores fysiske og psykiske velbefindende, at vi passer på tarmen og dens 
bakterier. Det er muligt at komme med prognoser for fremtidens sundhed ud fra tarmen, og det er på 
den måde en effektiv måde at forebygge. Kom og hør hvordan. 
 
Som med- og modspiller har vi inviteret Danmarksdemokraternes sundhedsordfører, Jens Henrik 
Thulesen Dahl, til at fortælle om Danmarksdemokraternes syn på øget og systematisk forebyggelse, 
som en del af løsning på vor sundhedskrise. 
 
Mødet finder sted på Christiansborg, onsdag den 15. marts kl. 15.00-17.00. 
Vi mødes i Forhallen. Indgang via kælderen under Den store Trappe. 
 
Tilmelding er nødvendig af hensyn til sikkerheden på Christiansborg på njl@patientforeningen.dk. 
Tilmelding gerne inden den 13. marts kl. 12.00	
 
 
	
Christiansborg, onsdag den 22. marts kl. 15.00-17.00:  
Kan ny IT hjælpe sundhedsområdet? 
 
 
 

Mødet finder sted på Christiansborg, onsdag den 22. marts kl. 15.00-17.00. 
Vi mødes i Forhallen. Indgang via kælderen under Den store Trappe. 
 
Tilmelding er nødvendig af hensyn til sikkerheden på Christiansborg på njl@patientforeningen.dk	
Tilmelding gerne inden mandag den 20. marts kl. 12.00 
 
 
 
Generalforsamling den 29. marts 2023 kl. 17.00 
 
Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag den 29. marts kl. 17.00 på 
Christiansborg. 
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Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 
1) Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 
2) Formandens beretning. 
3) Kassererens beretning med fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab. 
4) Budgetorientering og fastsættelse af medlemsbidraget for det kommende år. 
     Bestyrelsen indstiller uændret kontingentsatser: Enkeltpersoner 200 kr., par 300 kr., 
familiemedlemsskab 400 kr. og firmamedlemsskab 5.000 kr. 
5) Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på mail 
njl@patientforeningen.dk). 
6) Valg af: 
a) 5-7 medlemmer til bestyrelsen 
b) 2 suppleanter til bestyrelsen 
c) Revisor 
7) Eventuelt. Alt kan drøftes, men intet kan vedtages, der ikke er på dagsorden. 
 
Tilmelding er nødvendig af hensyn til sikkerheden på Christiansborg. Det sker på 
njl@patientforeningen.dk. Tilmelding gerne inden mandag den 27. marts kl. 12.00. 
 
 

Patientforeningen i foretræde i Folketinget 
Patientforeningen har arbejdet længe med problemerne med patientjournalerne. Der er mange fejl i dem, og det 
rammer i mange tilfælde patienterne meget hårdt. Det vil vi gerne have Regering og Folketing til at gøre noget 
ved. Patienternes retssikkerhed skal forbedres væsentligt. 

Vi har fået foretræde i Folketingets Sundhedsudvalg den 23. marts. 

Vi arbejder løbende på at forbedre materialet til dette foretræde, der egentlig skulle have været gennemført inden 
Folketingsvalget. I kan se den seneste udgave af notatet på vor hjemmeside www.patientforeningen.dk. 

 

Evt. dom ind her for lægeovergreb – den fortæller om deres omgang med 
journalskrivning 
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Ny rapport: Dosispakket medicin kan frigøre op til 900 årsværk i 
kommunerne  Færre fejl i medicinhåndteringen og mere tid til pleje og omsorg. Det er ifølge en 
rapport fra Kommunernes Landsforening og Danske Regioner nogle af gevinsterne ved dosispakket 
medicin. Regionerne vil nu foreslå Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at bekendtgørelsen ændres for at 
styrke apotekernes rolle i forhold til at sætte borgere på dosispakket medicin.  - Patientforeningen synes 
det er et fremragende forslag, siger formanden Niels Jørgen Langkilde. Det kan kun gå for langsomt 
med at komme i gang. Det vil give færre af de fejl, som patienterne lider under, og dermed skabe større 
tryghed for patienterne, de pårørende og de ansatte.	

 

Høringssvar 
Siden sidst har Patientforeningen afgivet en række høringssvar. Heldigvis ser regeringen ud til at leve op til 
målet om 4 ugers frist. Desværre lykkedes det ikke med høringen om afskaffelsen af Store Bededag. Her vi 
Patientforeningen og andre kun 7 dage til at svare. 

Vore protester omkring forringelserne af Patientrettighederne blev heldigvis taget til følge så vidt vi kan se 
på nuværende tidspunkt….	

 

	

Erfaring med lungebiopsier?	
Kære medlemmer. 	
Vi er to studerende fra DTU, som er i gang med vores afgangsprojekt. I den forbindelse er vi i gang 
med en undersøgelse omkring lungebiopsier. Vi ønsker at blive lidt klogere på processen omkring 
lungebiopsier og det udstyr der anvendes, samt patienters oplevelser. 	
 Vi kunne derfor godt tænke os at interviewe personer som har fået foretaget en lungebiopsi, og vil 
spørge om der er nogle af jer medlemmer der har erfaring med dette, og har tid og lyst til at deltage i et 
kort interview. Dette ville være meget værdsat og en stor hjælp for vores projekt.	
Vi befinder os til dagligt i København, og kommer gerne ud til en fysisk samtale, hvis det er at 
foretrække, eller vi kan gøre online, hvis i bor for langt væk eller foretrækker det online. 	
 Vi håber, I synes det lyder interessant, og I må i så fald gerne skrive til os på vores mail: 
cwDTU@outlook.dk.	
 
William Ludvigsen & Christopher Duus  
 
 

	


