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9. november 2020 
 

Høringssvar til udkast til ny epidemilov 
 

DASAIM vil gerne takke for mulighed for at afgive høringssvar vedr. udkast til ny epidemilov. 
 
Overordnet finder DASAIM at udkastet er problematisk i forhold til de vidtgående magtbeføjel-
ser, der i tilfælde af vedtagelse af denne lov, tilfalder en enkelt person, Sundheds- og ældremini-
steren, uden et parlamentarisk eller lægefagligt grundlag. Det er en meget omfattende magtkon-
centration, der tilsidesætter væsentlige elementer af grundloven, persondataloven, ejendoms-
retten, sundhedsloven, psykiatriloven mv.  
 
Der bør være en beskrivelse af, hvem der træffer beslutning om at epidemiloven træder i kraft, 
ligesom det skal beskrives hvordan det afgøres, når den ikke længere er gældende og at denne 
beslutning ikke kun kan træffes af Sundheds- og Ældreministeren alene. Der bør altså være regler 
for parlamentarisk kontrol. 
 
Det er uklart hvorvidt loven kan træde i kraft ved samfundskritisk sygdom / og / eller alment far-
lig. Skal begge kriterier være opfyldt? En almindelig influenza kan i så fald betragtes som sam-
fundskritisk. Hvad er definitionen af alment farlig? Det må bero på en sundhedsfaglig vurdering 
og ikke en politisk vurdering af acceptable og uacceptable dødsårsager. Vurderingen af "farlig-
hed" bør være åben og tilgængelig og opgaven kan ligge i en sundhedsfaglig vægtet epidemi-
kommission. Definitionen af en samfundskritisk sygdom er umådelig uklar og man kan frygte den 
er politisk defineret. Lægefaglig er den i hvert fald ikke. 
 
Beslutninger om nedlukninger mv bør bero på entydig sundhedsfaglig rådgivning / algoritme og 
det bør helt generelt være klart hvad der er lægefaglig rådgivning og hvad der er politiske beslut-
ninger. Beslutningsgrundlaget bør være tilgængeligt og lægges frem. 
 
Tvangsbehandling mv. bør følge retningslinier som nu. Fx uvildig vurdering, revurdering og mini-
mumsprincipper.  Alle forordninger bør kunne håndteres inden for rammerne af den nuværende 
tredeling af magten, altså bør tvangsforanstaltninger kunne ankes til en domstol. Ligesom psyki-
atriloven giver mulighed for. 
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Med hensyn til tvangsvaccination af raske kan vi kun for nuværende forestille os én situation, 
hvor det kan være etisk acceptabelt, og det er ved et udbrud med kopper. Kopper findes kun på 
få laboratorier, og det vil altså kræve en terror- eller krigshandling for at denne situation kan ind-
træffe. Såfremt det vurderes, at der er behov for særlige regler i denne situation, bør det fremgå 
specifikt at reglerne kun kan finde anvendelse under en koppeepidemi og ikke en epidemi med 
en diffust defineret samfundskritisk sygdom. 
 
Måske fremgår det af regelsæt for lægemiddelberedskabet, men DASAIM finder det væsentligt, 
at der også i epidemiloven bør være en bestemmelse om, at der til enhver tid skal forefindes lag-
re af værnemidler og medicinsk udstyr til brug i beredskabssituationer, således at man kan fore-
bygge at få brug for epidemiloven. 
 
 
 
Til selve lovteksten har DASAIM følgende kommentarer: 
 
Kap 1 § 2 stk 4: Vi vil foreslå at en alment farlig sygdom skal opfylde alle de 3 beskrevne kriterier. 
Anvender man betegnelsen ”samfundskritisk” om en sygdom mener vi, at vurderingen heraf for-
drer en lægefaglig vurdering. Vi mener således ikke at vurderingen af hvorvidt en sygdom er sam-
fundskritisk kun skal tilfalde sundheds- og ældreministeren alene, men hvile på et parlamentarisk 
og lægefagligt grundlag. 
 
Kap 1 § 2 stk 5 og § 5 stk 2 Vi hæfter os ved formuleringen ”Sundheds- og ældreministeren kan 
fastsætte regler om, at pligten efter stk. 1 også påhviler organisationer, selskaber og andre juridi-
ske personer”. Vi mener at denne formulering giver sundheds- og ældreministeren uforholds-
mæssig megen magt. En så vidtgående beslutning, bør ikke træffes af en person alene, men hvile 
på et parlamentarisk grundlag. 
 
Kap 2 § 4 stk 2: Klinisk arbejdende læger, bør også være repræsenteret i en epidemikommission. 
Dette kunne f.eks. være repræsentanter fra infektionsmedicinsk selskab. 
 
Kap 3 § 8 stk 4: Der mangler en beskrivelse af hvem, der beslutter ophævelse, og hvordan det 
vurderes om reglen bliver overholdt. 
 
Kap 3 § 10 stk 2: Der bør være en beskrivelse af hvem der træffer beslutning om at en situation, 
der bringer epidemiloven i spil, ikke længere er gældende (og ikke kun ved Sundheds- og ældre-
ministeren). 
 
Kap 3 § 13 stk 2: Egenbetaling passer vel ikke ind her? Skulle der være et særligt afsnit om egen-
betaling? 
 
Kap 3 § 11 og § 14: Vi mener ikke STPS bør kunne påbyde tvangsbehandling eller tvangsisolation 
af personer, der blot er under mistanke for at have en såkaldt ”samfundskritisk” sygdom. 
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Kap 3 § 15 vedr vaccination. DASAIM mener ikke der findes noget medicinsk tilfælde, der kan ret-
færdiggøre tvangsvaccination, og mener derfor at hele denne paragraf bør slettes. Se ovenfor. 
 
Kap 4 § 19. Der bør være et krav om offentlighed i grundlaget for beslutningen. 
 
Kap 7 § 43. Hvornår er en person ikke en fysisk person? 
 
Kap 10 § 54. Der bør være mulighed for at klage. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Joachim Hoffmann-Petersen og Nanna Reiter 
På vegne af DASAIMs Bestyrelse 


