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Høringssvar til udkast til ny epidemilov 
 
DASAIM vil igen gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar vedr. udkast til ny epidemilov. 
 
Det nye udkast til epidemilov indeholder flere væsentlige ændringer i forhold til det lovforslag, der blev 
præsenteret for DASAIM i efteråret 2020. Det er DASAIMs opfattelse at lovforslaget nu styrker det parla-
mentariske grundlag for kontrol med indførelse af indgribende tiltag og restriktioner i forbindelse med 
epidemier i Danmark. Det bemærkes, at der nu er indført krav om, at et folketingsudvalg skal spørges, før 
en minister kan gøre brug af disse indgribende tiltag og restriktioner, og at der desuden er indført en ud-
løbsklausul på 4 uger. 
 
Det bemærkes endvidere, at sammensætningen af den nationale Epidemikommission er ændret til nu og-
så at inkludere medlemmer udpeget af Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet og 
Sundhedsministeriet. KL og Danske Regioner indstiller desuden medlemmer, hvoraf Sundheds- og ældre-
ministeren skal udpege 1 medlem fra hver organisation. Formanden for Epidemikommissionen bør have 
lægefaglig baggrund, og vi mener, at direktøren for Sundhedsstyrelsen naturligt bør indtage denne rolle. 
DASAIM vil desuden igen opfordre til at klinisk arbejdende læger er repræsenteret i Epidemikommissio-
nen. Det vil være relevant med medlemmer, der f.eks. repræsenterer Dansk Selskab for Infektionsmedicin 
og evt. DASAIM. 
 
DASAIM er enig i, at der ikke skal kunne udføres tvangsvaccination og er tilfreds med at denne paragraf nu 
er fjernet, men mener fortsat, at tvangsbehandling kun bør forekomme i ekstreme tilfælde, og at dette 
bør præciseres yderligere i bemærkningerne til loven omhandlende § 18, idet det findes foruroligende, at 
STPS med lov kan påbyde behandling af habile borgere, der blot er under mistanke for at have en sam-
fundskritisk sygdom. 
 
Smitteopsporing er altafgørende for at opnå kontrol med epidemier. Derfor foreslår DASAIM ordlydende i 
§ 45 ændret fra ”Statens Serum Institut kan tilbyde test af befolkningen…” til ”Statens Serum Institut skal 
tilbyde test af befolkningen...” 
 
Det bør ligeledes indskærpes i bemærkninger til §5 at kommuner og regioner er forpligtet til at have et la-
ger af værnemidler, såvel som lægemidler og medicinsk udstyr. Det skal ligeledes præciseres under §6, at 
såfremt Sundhedsstyrelsen pålægger autoriserede sundhedspersoner at medvirke til bekæmpelsen af en 
epidemi, skal det ske under forudsætning af at adækvate værnemidler kan stilles til rådighed.  
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Vedr. ekspropriation (§ 60) findes det betænkeligt at Sundheds- og ældreministeren alene kan iværksætte 
ekspropriation af privat ejendom. En sådan beslutning bør hvile på et parlamentarisk grundlag og bør in-
kluderes i §9. DASAIM finder det rimeligt, at der ydes erstatning for indgreb, der har karakter af ekspropri-
ation. 
 
DASAIM er tilfreds med at det muliggøres at påklage afgørelser truffet i henhold til Epidemiloven, og at 
der oprettes et Ankenævn for Epidemiloven. 
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