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Håndtering af Corona 
Af Eva Møller, Formand 

fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

I mange år har vi i Danmark kunnet konstatere, at tilliden til 

politikerne er meget lav, vist den næstlaveste.  Så rammer 

katastrofen os i form af corona, og pludselig er tilliden til regeringen 

og specielt statsministeren tårnhøj.  Oppositionen og befolkningen 

bakkede alle som en op om de tiltag, der skulle hindre det danske 

sundhedssystem i at bryde sammen.  Indtil nu ser det jo også ud til 

at have virket, vi har ikke tilstande som i Italien eller Spanien.  Antallet af døde pr. indbygger er 

væsentlig mindre her end I USA og Sverige, der jo begge har fulgt helt andre fremgangsmåder, 

end vi har.  Men holder disse gode resultater i det lange løb? 

 

Ja, det er der på nuværende tidspunkt naturligvis ingen, der ved.  Vi kan håbe det.  Men det er 

værd at bemærke, at regeringen har gennemført disse tiltag meget egenrådigt!  Oppositionen 

er stort set ikke blevet inddraget i overvejelserne.  Tiltagene er ikke altid i overensstemmelse 

med eksperternes råd og overvejelser.  Forskellige scenarier og deres konsekvenser er ikke 

blevet lagt frem hverken til drøftelse eller blot til orientering.  Det betyder naturligvis, at hvis vi 

kommer godt igennem krisen, så er æren alene regeringens, men hvis vi kommer igennem 

med væsentlig flere døde og en væsentlig ringere økonomi, end andre, ja så er skylden også 

alene regeringens! 

 

Jeg håber trods alt, at regeringen, når Danmark igen skal åbnes, vil være mindre egenrådig, at 

den vil lytte og samarbejde.  Vi har jo heldigvis ikke fået overbelagte sygehuse, tværtimod, så 

nu må det være på tide, at der atter kommer gang i behandlingen af de syge, der har fået 

deres behandlinger og udredninger udskudt.  Hvem og hvordan bør afklares i samarbejde med 

sundhedsstyrelsen og regionerne og helst som alle andre tiltag af et samarbejdende Folketing.  

Nu er der også åbnet for, at de mindste børn kan komme i skole og daginstitution, men hvad 

med erhvervslivet?  Hvornår skal der lukkes op?  Alt for mange mennesker må i disse dage 

undvære den daglige indkomst. Forskellige hjælpepakker skulle kompensere herfor, men gør 

det økonomisk ikke helt for modtagerne, og desuden er der desværre også nogen, der ikke er 

omfattet.  Rækkefølgen, hvis det skal ske gradvist, må af politikerne besluttes i samarbejde 

med erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter og økonomerne.  

 

Dagligdagen for os alle, unge som gamle, offentligt eller privat ansatte, er også blevet ændret i 

den sidste måned.  Vi må ikke forsamles mere end 10 personer, der er øget overvågning af os 

både fysisk og på nettet.   Vi kan ikke købe ind, som vi plejer, blive klippet, komme i 

fitnesscenter, på biblioteket, i biografen osv.  Ligeledes er en lang række familiebegivenheder 

blevet aflyst eller udskudt, påskefrokosterne er vel det mindste, men med alle de runde dage 

er det værre/underligere, føler jeg mig overbevist om. 

 

Folketinget har givet ministrene store beføjelser for at komme godt igennem krisen.  De er 

heldigvis udstyret med en såkaldt solnedgangsklausul, så de er tænkt at udløbe om et år. Lad 

os håbe, at det sker.  Man har desværre alt for ofte set, at sådanne tiltag bliver permanente, 
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fordi de jo giver nogle muligheder for fortsat kontrol med borgerne, det kan forebygge 

misbrug af sociale ydelser, opklaring af kriminalitet og lignende.  Men ønsker vi permanent et 

sådant overvågningssamfund, og er det foreneligt med Grundloven?  

 

Vi skal naturligvis efterfølgende have en evaluering af hele krisehåndteringen.  Vor løsning er jo 

ikke den eneste mulige, andre lande har gjort det anderledes.  Nogle af initiativerne har set 

med mine øjne en alt for socialdemokratisk udformning i form af tilskud i stedet for hjælp til 

selvhjælp.  Alle tiltag har også været ens for hele landet, kunne vi have opnået større viden og 

bedre resultater ved at prøve at indføre forskellige tiltag forskellige steder i landet f.eks. 

regionsvis eller afhængigt af bysamfundenes størrelse?  Har afvejning mellem resultater for 

sundhedsvæsenet og virkninger på samfundsøkonomien været vægtet optimalt?  Ingen kender 

svarene, men de vil kunne vise sig nyttige i fremtidige kriser. 
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Hjælp til vores erhversliv 
Af Charlotte Haagendrup, Gruppeformand, Byrådsmedlem 

fmd. Kultur- og Erhvervsudvalget, medlem af Økonomiudvalget og Social- og 

Sundhedsudvalget   

 

Først håber jeg, at du, kære læser, er sund og rask, og at dine på samme 

måde har undgået smitten – eller er kommet godt ovenpå… 

 

Store dele af erhvervslivet er lukket ned, i Danmark og i Egedal. De 

virksomheder, der gennem hele perioden har været åbne, er alligevel for 

de flestes vedkommende meget påvirkede.  

 

Der er mange måder, vi kan hjælpe vores lokale virksomheder på.  

 

”Vores Egedal” har endda lavet en liste over lokale spisesteder, der har åbent for take-away i 

hele kommunen. Det er dejligt at se på de sociale medier, at folk kører fra den ene ende af 

kommunen til den anden for at støtte op om forskellige spisesteder. Har endda set opslag som 

– ”er der steder, der har mere brug for ordrer”.  

 

Regeringen har uddelt hjælpepakker, som er mere eller mindre anvendelige for vores lokale 

erhvervsliv i Egedal. Det må tiden vise.  

 

Vores lokale erhvervsteam, Jane og Thomas, er på arbejde som normalt. Dvs. vores 

virksomheder kan komme i kontakt med dem, selvom de fysisk sidder hjemme.  

Erhvervshus Hovedstaden har sammen med erhvervsteamet og borgmesteren afholdt 

videomøde, hvor erhvervslivet kunne deltage, og erhvervshus Hovedstaden har afholdt flere 

møder, hvor de har orienteret om erhvervshjælpepakkerne for erhvervslivet.  

 

Som en mulighed for at hjælpe vores virksomheder satte Regeringen sammen med Folketinget 

anlægsloftet fri, og gjorde det på den måde muligt, at vi i alle landets kommuner kan beslutte 

at fremrykke opgaver.  

 

Heldigvis har vi i Egedal en sund kassebeholdning, så på ekstraordinære møder, først i 

Økonomiudvalget og derefter i Byrådet d. 2. april besluttede vi at fremrykke anlægsarbejder 

for hele 27 millioner kroner. Opgaver, hvortil der er afsat penge og lagt plan for udførelsen, 

men måske skulle arbejdet først være påbegyndt i 2021.  

 

Det er for eksempel vedligeholdelsesefterslæb på vores bygninger og nye projekter.  

Som et par eksempler kan nævnes: Dagplejen i Smørum (Gammeldamsgårdsvej). 

Facaderenovering, tagrenovering og renovering af liggerum, energirenovering, udskiftning til 

LED-lys.  
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Stengårdens Byggelegeplads. Renovering af kældernedgang samt tag, energirenovering i form 

af renovering af varme og ventilation.  

 

Maglehøjskolens hal. Renovering af tag over omklædning, samt sokkel, energirenovering i form 

af renovering af ventilation og belysning.  

 

Renovering af omklædningsrum i Ølstykke Svømmehal. Nogle omklædningsrum blev renoveret 

i 2019, men der mangler de øvrige omklædningsrum. 

 

Og opgaver ved Jørlunde å og Værebroådal. Opgaver med slidlag, signalanlæg, 

fortovsrenovering, indkøb og opstilling af legeanlæg i institutioner og meget mere.  

 

Det er vigtigt, at vores lokale håndværkere får mulighed for at byde ind på opgaverne. Jeg 

håber, mange små og mellemstore lokale håndværkere vil byde ind, og at vi kan være med til 

at fortsat have en stor del lokale virksomheder – også efter åbning af samfundet igen.    

 

Men vi kan også som almindelige borgere hjælpe vores virksomheder.  

 

Jeg har sammen med min familie aftalt, at vi hver uge køber take-away fra vores lokale 

restauranter. Vores lokale cafeer og spisesteder lider i stor stil. Det er en måde, vi kan hjælpe 

dem på. Vi har faktisk mange gode spisesteder – jeg kan stærkt anbefale det… 

 

Har du nogle opgaver i hjemmet, som du skal have lavet, så kontakt din lokale håndværker. Og 

selvom han måske ikke kan komme samme dag, så er det forhåbentlig, fordi din nabo har fået 

samme gode idé – og din opgave er med til at holde ham i live som lokal virksomhed.  

 

Kør en ekstra gang til bageren, blomsterhandleren. Køb et gavekort til frisøren/fodterapeuten – 

husk du nåede måske ikke sidste besøg, inden det hele lukkede ned, så book en ekstra 

forkælelse til indløsning, når ”det hele bliver normalt”, og frisøren/fodterapeuten åbner. Det vil 

gøre, at de måske lige overlever krisen.  

 

Alle tiltag, som vi kan gøre for at sikre, at vores lokale erhvervsliv overlever, vil gavne os alle 

sammen.  

 

Link:  

Klik HER for Take-away I Egedal 

Klik HER for Egedal kommunes erhvervsside 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://voresegedal.dk/overblik-her-kan-du-bestille-take-away-i-egedal-opdateres-loebende/?fbclid=IwAR3zcvBA3ZTkC17YERjGHOGnWSP7VIkb4gCK-o5SwYF_7IUelJhq0P9XR9c
https://voresegedal.dk/overblik-her-kan-du-bestille-take-away-i-egedal-opdateres-loebende/?fbclid=IwAR3zcvBA3ZTkC17YERjGHOGnWSP7VIkb4gCK-o5SwYF_7IUelJhq0P9XR9c
https://www.egedalkommune.dk/erhverv/
https://www.egedalkommune.dk/erhverv/
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Videotiden 
Af Charlotte Haagendrup, Gruppeformand, Byrådsmedlem 

fmd. Kultur- og Erhvervsudvalget, medlem af Økonomiudvalget og Social- og 

Sundhedsudvalget   

 

Siden landet lukkede ned og satte en hel nation bag lukkede døre, har 

Egedal og politikerne også været på hold.  

 

Der afholdes stadig både udvalgsmøder og byrådsmøder, men alt andet er 

ikke eksisterende. Kalenderen, som for mit vedkommende har været fuldt 

booket med borgermøder, virksomhedsbesøg i kommunen, møder med borgere og andre 

politikere og ikke mindst administrationen, har nu mange huller.  

 

Heldigvis kan vi afholde møder over nettet, hvilket vi alle, tror jeg, er blevet ret habile til. Der er 

tekniske udfordringer – nogle gange kan man høre og ikke ses, eller ses men ikke høres (ved 

ikke, hvad der er værst      )) Det er dog lykkedes at afholde flere udvalgsmøder og 

byrådsmøder på denne måde.  

 

I konservative afholdt vi gruppemøde over nettet – det synes jeg faktisk også gik fint.  

 

Det positive ved net møder, eller hvad de kaldes, er det, at transporten udelades. I en travl 

(normal) hverdag, kan det nogle gange være svært at nå det hele. I Egedal er afstanden også en 

faktor – måske skulle man af og til overveje om nogle møder (ikke alle) burde kunne afløses af 

net møder.  

 

I større koncerner er det helt normalt at afholde videokonferencer, men vi kunne måske i 

Egedal kigge ind i om, nogle møder fremadrettet med fordel kunne afholdes som videomøder.  

Det giver ikke -uanset hvordan man vender det- det samme som at være fysisk tilstede ved 

samme bord eller i samme rum. Men tid og afstandsmæssigt, kunne vi godt efter Coronatiden 

tænke anderledes.  

 

Vi kunne måske godt bruge de mange muligheder bedre fremadrettet?! 

 

 

  



  Side: 6 

 

Forsigtigheden i genåbningen af 

Danmark er den forkerte strategi 

Af Egil F. Hulgaard 

1.Suppleant til Folketinget for Furesø og Egedal kommuner 

 

Mens jeg skriver dette - d. 13- april 2020 - er der 89 danskere med COVID-

19, der kæmper for deres liv i en respirator. Det er - heldigvis - ganske få, 

både i et Europæisk perspektiv og i forhold til en respiratorkapacitet på 5-

600. På et pressemøde før påske fremlagde regeringen sin plan for 

åbningen af Danmark. Statsministeren underbyggede alene den førte 

politik med sundhedsvæsenets kapacitet. Men der er altså rigeligt med plads under "den 

grønne kurve", som er regeringens billede på sundhedsvæsenets kapacitet i forhold til 

behandling af COVID-19 patienter. 

 

Derfor kan det undre at regeringen vælger at åbne Danmark uendeligt forsigtigt. Det hænger 

sammen med det statsministeren sagde på pressemødet før påske: "Indtil, der er en vaccine, 

skal vi kontrollere smittespredningen". Hun supplerede med at "regeringen ikke arbejder med 

flokimmunitet". 

 

Det er to markante meldinger, der tyder på at regeringen har berøringsangst overfor at træffe 

nødvendige, men langsigtede beslutninger, der afvejer langsigtede samfundsudfordringer mod 

kortsigtede sundhedsudfordringer fra COVID-19. 

 

At håbe på en vaccine kan vise sig kostbart 

 

Det er ikke realistisk at holde landet lukket indtil en vaccine kan markedsføres. Inden en 

vaccine kan udbredes til verden skal den designes, produceres, testes, dokumenteres og 

godkendes. Det tager normalt 3-10 år, men kan - hvis alt klapper - måske nås indenfor et års 

tid med det forbehold at ingen kan garantere at den eller de vacciner, der er under udvikling er 

effektive og uden bivirkninger. Det er kendt at årets Influenza vaccine kun nogle gange rammer 

plet i forhold til den Influenza variant, der ender i Danmark. Samme problemstilling kan 

forudses for COVID-19. Der er f.eks. registreret mere end 40 COVID-19 mutationer. Hvor 

mange af dem, der er relevante i en vaccinesammenhæng er ukendt. 

 

Læren fra SARS 

 

Der er lykkedes at inddæmme SARS - en anden nyopstået Corona-sygdom og WHO lader til at 

rådgive verden til at følge samme strategi for COVID-19. Men det er ikke muligt. COVID-19 

smitter nemmere og smitten spredes også af asymptomatiske individer (det gør SARS ikke), 

hvilket betyder at en simpel temperaturmåling ikke kan isolere COVID-19 smittespredere. 

Dengang lykkedes det at isolere SARS til 26 lande og forhindre væsentlig smittespredning i 20 

af dem. I de resterende lande lykkedes det med skrappe midler at inddæmme SARS. COVID-19 



  Side: 7 

er i løbet af nogle få måneder spredt til hele verden (bla. fordi WHO ikke ville anbefale lukning 

af grænser) og selv lande som Syd Korea med en meget aggressiv test- og isolations-strategi 

kan indtil videre højst reducere smittespredningen - ikke inddæmme infektionen helt. COVID-

19 er kommet for at blive, hvad enten vi vil det eller ej. Der skal endog meget skrappe globale 

rejserestriktioner til for at forhindre COVID-19 i at etablere sig som en infektionssygdom a la 

Influenza. 

 

Hvis vi accepterer at Danmark ikke kan afvente udviklingen af en vaccine og ikke indtil da kan 

inddæmme COVID-19, er der kun flokimmunitet tilbage som levedygtig strategi. Det er den 

svenske model mod den danske. 

 

Regeringen ved det godt. Det bliver sagt mellem linierne. For når den styrende parameter for 

regeringen er den grønne kurve, siger man samtidig at COVID-19 ikke kan inddæmmes. 

 

Flokimmunitet må være det bærende princip 

 

Coronavirus i mennesker har været kendt siden 1937, som en virus, der forårsager snue og 

forkølelser typisk i vintermånederne. Der kan opbygges en vis immunitet, som fortager sig i 

løbet af nogle få år pga. enten den måde vi bliver immune på eller pga. nye varianter - et 

fænomen vi kender fra influenza. Vi bliver nødt til at antage at COVID-19 opfører sig som et 

normalt Corona-virus - nemlig at en vis immunitet kan opbygges, men også at gentagne 

infektionsbølger vil ramme verden med varierende styrke. 

 

Derfor er flokimmunitet den mest effektive måde at beskytte vores ældre og udsatte på, 

sammen med en vaccine når den kommer. Flokimmunitet kræver iflg Kåre Mølbak fra SSI, der 

selv foreslog det i et interview i Politiken, at ca. 70% af befolkningen har udviklet immunitet 

mod gen-infektioner. Han har siden regeringen nægtede at arbejde med flokimmunitet, som 

koncept, svaret undvigende på spørgsmålene om samme. 

 

I lyset af kendt immunitet mod andre Corona-vira, må befolkningens modstandskraft mod 

COVID-19 opbygges, så vi undgår at skulle lukke landet ned, når fremtidige COVID-19-

epidemier rammer. Den mest effektive måde at gøre det på, er at åbne landet i et tempo, så 

sundhedsvæsenet kan følge med. 

 

Der er pt overkapacitet i sundhedsvæsenet - vi bør åbne mere 

 

Der er ikke et eneste parti i Folketinget, der ønsker at overbelaste sundhedssystemet. De sidste 

14 dages COVID-19 patient-tal viser bare tydeligt at landet kan åbnes i et langt hurtigere tempo 

end regeringen dikterer. Tallene for nye indlæggelser og patienter i respirator er faldet stabilt 

de sidste 14 dage og ligger nu under 15% af kapacitetsgrænsen. Regeringen kunne altså have 

startet genåbningen af landet 1 uge tidligere og åbnet for langt flere aktiviteter uden at vi med 

en rimelig sandsynlighed ville komme over den grønne kurve. Det er dyre fejlvurderinger. 

At regeringen afviser flokimmunitet, som redskab til at kontrollere næste bølge af COVID-19-

smitte uden at præsentere en anden strategi, er bekymrende i og med at en fuld åbning af 

landet dermed har særdeles lange udsigter og at lukningen af landet koster på vores 

fremtidige velfærd, handlemulighed og udviklingskraft. 
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Regeringen mangler mod til at gennemføre den rigtige strategi 

 

Lige nu kæmper 154 indlagte danskere mod COVID-19. Samtidig er 6 mio. danskeres liv sat på 

stand-by. 

 

Regeringens politik mangler mod. Mod til at fremlægge en åben strategi, og hvilken 

virkelighedsopfattelse den er baseret på. Mod til at erkende, at med den nuværende viden er 

den bedste måde at sikre Danmark på, at bekende sig til flokimmunitet, som den eneste 

levedygtige strategi og mod til at erkende at det vil koste menneskeliv på den korte bane, men 

at alternativet - en lang tid med et lukket Danmark - på den lange bane vil være dyrere - også i 

menneskeliv. Regeringen skylder at forklare, hvorfor den ikke arbejder med flokimmunitet, 

som det styrende princip for åbningen af Danmark. 

  

 

 

 

Kommende arrangementer 

 
 

 

 

 
 

Grundlovsmøde 

5. juni 2020 

Afholdes i Furesø 

Nærmere vil følge, men vi genoptager traditionen. 
 

 

Konservativt Landsråd 2020 

26.- 27. september 2020 

Afholdes i Herning 

Nærmere information senere 
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I spidsen mod corona 
Af Christoffer Buster Reinhardt og Line Ervolder 

Politisk leder, Det Konservative Folkeparti i Region Hovedstaden 

Medlem af Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden 

 

Store dele af Danmark har nu i mere end en måned været lukket ned. 

Aktiviteten har været markant reduceret i både den private og i den 

offentlige sektor. Men et sted hvor man ikke har ligget på den lade side 

er i sundhedsvæsenet.  

 

Hospitalerne har arbejdet på højtryk for at forberede sig på, at 

epidemien topper i Danmark. På hospitalerne i Region Hovedstaden regner vi med at dette vil 

ske i de kommende uger. 

 

Der er blevet knoklet for at efteruddanne personale, således at de kan varetage de 

altafgørende funktioner på intensivafdelingerne, der er blevet indkøbt store mængder af 

værnemidler og udstyr, og så er der helt fysisk blevet bygget og indrettet afdelinger, der kan 

tage imod coronapatienterne. 

 

På landsplan har det været vurderingen, at der er behov for et sted mellem 827-991 

intensivpladser, når epidemien topper. 327 af disse har vi ansvaret for at kunne stille til 

rådighed i Region Hovedstaden. Patienterne vil først og fremmest blive indlagt på det lokale 

akuthospital. Dette fordi man som coronapatient med behov for indlæggelse typisk også vil 

lide af andre sygdomme. Derudover har Rigshospitalet indrettet den helt nybyggede 

Nordfløjen, som et rendyrket corona-intensiv-hospital. Byggeriet af Nordfløjen var forsinket, og 

derfor var det ikke taget i brug. Det var held i uheld. For Nordfløjen står for en helt essentiel del 

af vores intensiv-corona-kapacitet. 

 

De tal, vi indtil nu ser på almindelig influenza, som også smitter ved dråber, er, at der stort set 

ikke er nogen, der får konstateret dette. Det er positivt, da der går kortere tid fra smitte til 

symptomer ved influenza A og B, end der går ved corona. Derfor er det et positivt tegn, der 

giver håb. Og vi kan allerede nu se gode tal i Region Hovedstaden vedrørende corona-

udviklingen. 

Forsyningssikkerhed er tilbage øverst på den politiske dagsorden. Set fra konservativ side, så 

har vi været alt for afhængige af leverancer fra Kina og fra enkelte virksomheder. Det har gjort 

vores forsyninger af testkit og værnemidler sårbart. I den forbindelse savner den offentlige 

debat det perspektiv, at store danske virksomheder som fx Mærsk, DSV, Lego, Novo Nordisk og 

Jysk har bidraget til de danske forsyninger af værnemidler og testkit. De har blandt andet stillet 

deres netværk i udlandet til rådighed, ligesom de har hjulpet med at etablere en luftbro for 

transport af udstyr, så det ikke bliver konfiskeret og forsvinder undervejs. For det er desværre 

et reelt problem. 

 

Heldigvis bliver flere nu testet. For os konservative i Region Hovedstaden har det været vigtigt 

at lægge pres på, at særligt sundhedspersonale kan blive testet. Vores testkapacitet er nu 
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større end antallet af henvisninger, og derfor mener vi, at det er på tide at Sundhedsstyrelsen 

åbner op for at flere kan blive testet og få afklaring på om de er smittede med corona. Den 

politiske melding i regionen har været, at man ikke skal følge retningslinjerne for test alt for 

bureaukratisk, hvor der skal være arbejdsgiverblanketter osv. Da vi har rigeligt testkapacitet, så 

skal vi stole på hinanden, og den lokale vurdering om behovet for at blive testet. Det er også 

med til at give tryghed. 

 

De danske regioner har, med Region Hovedstaden i spidsen, bestilt 1,4 millioner antistoftest. 

Med en antistoftest kan man på bare 15 minutter og et lille prik i fingeren få afklaret om man 

HAR HAFT corona. Det ser vi store perspektiver i. Det kan være med til at give afklaring til flere, 

og sikre et bedre fundament under genåbningen af Danmark. Test giver afklaring. Afklaring 

giver tryghed. 
  

I forhold til genåbning, så er det en vigtig konservativ prioritet, at vi hurtigt får afviklet de 

ventelister som corona-epidemien naturligvis har skabt. Her skal vi bruge det private i størst 

mulig grad, således at vi alle trækker på samme hammel, så vi hurtigst muligt kommer tilbage 

til normale tilstande. Vi mener derfor, at både private hospitaler og privatpraktiserende 

speciallæger skal spille en central rolle. Med de tal vi ser for coronaudviklingen vil det være helt 

forsvarligt at begynde en genåbning af sundhedsvæsenet nu. Vi ønsker at det arbejde kommer 

i gang nu. Jo før vi åbner, desto kortere ventelister når der at ophobe sig. I en tid hvor alt 

handler om corona er det nemlig vigtigt at huske på, at der også er andre sygdomme og 

patientgrupper. Dem må vi ikke glemme. Skyklapper er sjældent godt. 
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