Fremsendt pr. e-mail til fob@sst.dk

Østerbro, 17. august 2020
Kære Sundhedsstyrelse
Sagsnr. 05-0601-125
Høringssvar: Badges til borgere vedr. COVID-19
Mange tak for det gode samarbejde og dialog mellem jer og patientforeninger under COVID-19 pandemien.
Det er særligt vigtigt i denne tid, da vi kontinuerligt bruger det i vores oplysnings- og rådgivningsarbejde til
vores medlemmer.
I maj måned lavede Lungeforeningen en miniundersøgelse angående brugen af synligt signal, når man er i
risikogruppen, via vores hjemmeside. Resultaterne var overvejende positive over for brugen af at bære et
synligt signal.
I alt tilkendegav 517 mennesker deres holdning i undersøgelsen, og resultaterne fordelte sig som følgende:
398 mennesker ønsker at bære et synligt signal, 48 mennesker ønsker ikke at bære et synligt signal og 71
mennesker er i tvivl.
Overordnet set er vi enige i, at det foreslåede logo på badgen vil være let genkendeligt for hele
befolkningen, og det har vi ingen bemærkninger til.
Vi har følgende kommentarer til overvejelse i forbindelse med distribuering og kommunikation omkring
brugen af badgen til borgere ved COVID-19:
i)

Vil badgen være genkendelig for turister og andre, som rejser i Danmark – kan man med fordel
skrive noget på badgen eller vedlægge en kort tekst sammen med badgen på engelsk eller
oversat til andre sprog; herunder særligt ift. udsatte grupper, som ikke taler dansk.

ii)

I skriver, det skal være gratis, men at man skal betale for porto. Vi er meget enige og glade for,
at det gøres gratis. Dog har vi en opmærksomhed på de borgere, som ikke er aktive brugere af
digitale løsninger, som også bør få mulighed for at hente et badge. Vi foreslår, at det skal være
gratis tilgængeligt på fx apoteker eller andre butikker som Matas og Normal, hvor det vil være
naturligt for denne målgruppe at komme i forvejen. Herudover vil vi i Lungeforeningen meget
gerne bistå som aktiv aktør i at uddele dem til vores medlemmer bl.a. via vores lokalafdelinger
og netværk og andre medlemsmøder, hvis vi får dækket omkostningerne til det.

iii)

I den fremsendte høringsmail beskriver I, hvilke borgere som først og fremmest er målgruppe
for badgen. I skriver bl.a. at ”bekymrede borgere, der ønsker at signalere, at andre gerne må
vise hensyn og holde afstand” – For at undgå yderligere stigmatisering og en negativ klang
omkring brugen af badgen, vil vi opfordre til, at ordet ”bekymrede” fjernes fra
kommunikationen på dette område. Fx ”Borgere, som ønsker at signalere, at man selv ønsker
at vise hensyn og holde afstand, og andre gerne må gøre det samme”.
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Vi har i øvrigt en opmærksomhed på, hvordan badgen kan supplere de nuværende tiltag omkring brugen af
mundbind, da vi ved, at mange lungepatienter vil finde det yderst anstrengende og vanskeligt at bære
mundbind.
i)

Er der mulighed for at tænke i, at badgen kan anvendes som et redskab i situationer, hvor et
menneske i risikogruppen ikke har mulighed for at bære et mundbind, selv om det ellers er
anbefalet som fx i den kollektive trafik, hvor det ikke er muligt at holde afstand? Et forslag kan
være, at badges også er tilgængelige på togstationer, hvor man har mulighed for at anvende
dem i situationer, hvor mundbind anbefales.

Lungeforeningen har ikke yderligere kommentarer og takker for muligheden for at blive hørt.

Venlig hilsen

Anne Brandt
direktør
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