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Forsvarsministeriet  
v/ Forsvarsminister Trine Bramsen  
Holmens Kanal 9 
1060 København K 
 
 
Sendt til ministeren på per mail til  fmn@fmn.dk, samt til fordeling i forsvarsudvalget via 
www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/fou/kontakt med kopi til FOU’s sekr. Jesper Thinghuus på 
Jesper.Thinghuus@ft.dk  
 
 

Vedr: Vaccine versus operativ sikkerhed  
Som opfølgning af mine endnu ikke besvarede spørgsmål til sundhedsministeren, maj 2021, 
foruden mit mangeårige virke i forsvaret for Danmark, Afvisningsberedskabet Aalborg, bekymre 
det mig at forsvarsministeren ikke aktivt søger at afdække ethvert potentielt brud på den daglige 
operative sikkerhedskæde. 
 
Forud en hofteoperation blev jeg orienteret om at var jeg blevet vaccineret, ville operationen ikke 
kunne gennemføres som planlagt. Dette henført til potentielle øgede komplikationer, herunder og 
ikke afgrænset til venøs tromboembolisme1.  
 
Ud over dette er jeg i sidste weekend gjort opmærksom på at kollegaer / piloter ved Britiske og 
Amerikanske kommercielle flyselskaber har haft tilfælde af trombose, hvad nogle har tillagt det 
lavere tryk i kabinen, kombineret med vaccine. 
 
Der er pt. et krav om 48 og 72 timers karantæne, dels ved FAA, og EASA-forordning, ligesom at 
det generelle tryk eksempelvis i en F-16 er markant lavere end trykket i et kommercielt fly. 
F-16 piloter anvender eksempelvis G-dragt for bl.a. at forhindre trombose i pilotens underkrop. 
 
Ud fra dette vil forsvarsministeren besvare følgende spørgsmål: 
 
Spørgsmål 1: Vil forsvarsministeren anbefale at danske forsvares piloter vaccineres JA/ NEJ..  
 
Hvis JA 
Spørgsmål 2:  Hvilken Vaccine anbefales til brug for forsvarets piloter ? 
 
Spørgsmål 3: Vil forsvarsministeren henført til ovenstående, sikre en længere karantæne, end 

den der for nuværende er anvist af FAA, og EASA ?  
 
Spørgsmål 4: Vil forsvarsministeren sikre at alle af de af forsvarets vaccinerede piloter følges 

op med regelmæssige test for udvikling af eksempelvis trombose.  
 
Må jeg henført til piloternes og den almene sikkerhed anmode ministeren om et straks svar, 
dvs. indenfor 10 dg. Gerne overbragt og i respekt for FOU.  
 
  
 
 
Venligst  
Bjarne Engelbrecht Larsen. 

 
1 Perioperativ tromboseprofylakse - Lægehåndbogen på sundhed.dk  

Forsvarsudvalget 2020-21
FOU Alm.del - Bilag 97

Offentligt

mailto:fmn@fmn.dk
http://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/fou/kontakt
mailto:Jesper.Thinghuus@ft.dk
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/kirurgi/tilstande-og-sygdomme/anaestesi/perioperativ-tromboseprofylakse/

