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Høringssvar vedrørende udkast til forslag til ny epidemilov
Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at komme med bemærkninger til det fremsendte udkast til forslag til lov om epidemier m.v. (den nye epidemilov).
Høringsmaterialet er gennemgået med fokus på lovforslagets kapitel 3 vedrørende foranstaltninger over for enkeltpersoner.
Kræftens Bekæmpelse støtter op om regulering på området med henblik på at beskytte samfundet og enkeltpersoner mod alvorlige smitsomme sygdomme. Lovgivningen skal blandt andet
beskytte sårbare patientgrupper, herunder kræftpatienter, som er i øget risiko for at udvikle et
alvorligt sygdomsforløb.
Kræftens Bekæmpelse vurderer, at der er tale om betydelige stramninger i forhold til den gældende epidemilov, og at lovgivningen er indgribende i borgernes frihedsrettigheder.
Stramningerne drejer sig om, at indføre bedre muligheder for effektiv effektuering af påbud og
magtanvendelse i forbindelse med undersøgelse, indlæggelse, isolation og behandling. Man ønsker at kunne anmode en offentlig eller privat institution om at sikre, at en afgørelse om en
given foranstaltning gennemføres. Derudover fremgår det, at der skal være mulighed for aflåsning af lokaler, fysisk fastholdelse, tilbageholdelse og tilbageførsel i de situationer, hvor en person ikke kan eller vil efterleve et påbud. Der lægges også op til at påbyde grupper af personer
at lade sig undersøge, indlægge, isolere og behandle. Dette er nyt i forhold til den eksisterende
lovgivning, hvor der kun er mulighed for at rette påbud mod enkeltpersoner.
Foreningen anerkender imidlertid behovet for regulering på området, herunder muligheden for
påbud og magtanvendelse i det omfang, det er nødvendigt med henblik på at forebygge eller
inddæmme alvorlig sygdomsudvikling. Det er af afgørende betydning, at man overholder lovens
grundlæggende forudsætning om, at alle foranstaltninger sker under iagttagelse af proportionalitetsprincippet, hvorefter enhver foranstaltning over for enkeltpersoner skal være nødvendig,
så kortvarig som muligt og stå i et rimeligt forhold til formålet med foranstaltningen. Den mindst

indgribende og mest skånsomme foranstaltning skal anvendes, hvis denne er tilstrækkelig til at
opnå formålet, og foranstaltninger skal forsøges gennemført frivilligt inden iværksættelse af
påbud og magtanvendelse.
Kræftens Bekæmpelse mener, at restriktioner i henhold til loven som altovervejende hovedregel
skal tidsbegrænses, således at restriktioner fastsættes for så kortvarig en periode som muligt
og ophæves, når der ikke længere er grundlag herfor.
I den eksisterende epidemilov er der en bemyndigelsesbestemmelse vedrørende tvangsvaccination. Bestemmelsen giver sundheds- og ældreministeren mulighed for efter indstilling fra
Sundhedsstyrelsen at iværksætte tvangsmæssig vaccination.
Kræftens Bekæmpelse læser høringsmaterialet på den måde, at den eksisterende bemyndigelsesbestemmelse om tvangsvaccination ophører.
Kræftens Bekæmpelse ser meget positivt på, at der ikke fortsat skal være mulighed for tvangsvaccination, idet det vil være for vidtgående i forhold til den enkeltes ret til selvbestemmelse.
For at undgå uklarhed foreslår foreningen, at det udtrykkeligt skrives ind i både selve lovens
ordlyd og i bemærkningerne til loven, at der ikke kan anvendes magtanvendelse eller iværksættes straffesanktioner i relation til regler om vaccination.

Med venlig hilsen

Pernille Slebsager
Afdelingschef

Side 2

