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Årsberetning for sundhedspolitisk udvalg 2018-2019 

 
I 2018-2019 har der været 55 medlemmer af det sundhedspolitiske udvalg. 

Der har været afholdt to møder i udvalget. Et temamøde om Det sammenhængende sundhedsvæsen d. 

2 september 2018 på Christiansborg med 35 deltagere og fem oplægsholdere udefra, heraf fire ledere af 

forskellige typer af sundhedshuse/sundhedscentre, formanden for Dansk Selskab for Almenmedicin 

samt Stine Brix, som præsenterede Enhedslistens forslag på området. Mødet gav et godt indtryk af de 

forskellige måder, sundhedshuse fungerede på og deres mulige bidrag til et sammenhængende 

sundhedsvæsen. Mødet blev refereret i RØD-GRØN. 

9 marts 2019 møde i Odense om regeringens sundhedsreform: Hvad er skidt og hvad er godt? Med 18 

deltagere og fem oplægsholdere fra egne rækker. Både EL repræsentanter i FT, Regionsråd og byråd 

samt medlemmer af sundhedspolitisk udvalg med erhvervserfaring inden for sundhed. Der blev en god 

og konstruktiv diskussion af sundhedsreformen og El’s holdning hertil. 

Et nyt temamøde er planlagt 15 september i København med emnet Mental Sundhed med fire 

oplægsholdere, heraf to udefra og to fra egne rækker. Alle med uddannelse og lang arbejdserfaring 

inden for området. Mødeinvitation er også udsendt til psykolognetværket og lægenetværket. EL’s 

sundhedspolitiske prioriteringer er også på dagsordenen. 

 

17. maj 2018 blev der arrangeret en international konference om bedre medicin på Christiansborg, 

”Visions for affordable and better medicines” i samarbejde imellem EL, SF, Alternativet og 

Universities Allied for Essential Medicines. Medlemmer af sundhedspolitisk udvalg og lægenetværket 

deltog aktivt som medarrangører. Konferencen have 70 deltagere og fem spændende oplægsholdere, 

både danske og udenlandske. 

 

Der har været forskellige former for samarbejde imellem udvalget og de folkevalgte. Således blev 

koordinationsgruppen inviteret til at overvære et åbent samråd om ulighed i sundhed på Christiansborg 

2 oktober. EL’s sundhedspolitiske udspil til valgkampen blev i december 2018 udsendt til udvalget til 

kommentering og i februar 2019 blev der afholdt møde imellem koordinationsgruppen og Peder 

Hvelplund, Emma Flemming og Tormod Olsen om EL’s sundheds politiske oplæg til medierne i 

valgkampen og muligheden for at udvalget kunne bidrage hertil. Medlemmer af KOO gruppen har 

efterfølgende leveret skriftlige oplæg som input til valgkampen. Det er planen at KOO gruppen og FT 

repræsentanterne fremover skal mødes ca. fire gange om året. Peder Hvelplund har i juni måned 

udsendt en liste over EL’s forslag på sundhedsområdet til finansloven til kommentering i udvalget. 

Medlemmer af sundhedspolitisk udvalg har desuden deltaget i møder med oplæg om sundhedspolitik 

for partiforeninger, faglige klubber, regionsvalgte mm.  

 

Udvalget har etableret en hjemmeside (sundhedspolitisk-udvalg.enhedslisten.dk), som blev præsenteret 

på mødet 9 marts. Hjemmesiden giver direkte adgang til Enhedslistens sundhedspolitiske delprogram 

og handlingsplan, partiets sundhedspolitiske udspil samt sundhedspolitiske oplæg fra andre partier.  

Hjemmesiden indeholder desuden oplysninger om møder, mødereferater, henvisning til faglitteratur om 

sundhed og det er vores ønske, den med tiden også kan blive et debatforum.  

 

Kontaktpersoner for udvalget er Margit Velsing Groth og Niels-Erik Aaes: mvgroth@gmail.com, 

enaaes@mail.dk Niels-Erik er webmaster på hjemmesiden. 

 

Koordinationsgruppen har i perioden bestået af Pia Weise Pedersen, Inger Moos, Else Kayser, Niels-

Erik Aaes og Margit Velsing Groth. 
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