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Høring vedr. L 134 forslag til Lov om epidemier m.v. (epidemiloven)  

Danske Ældreråd takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. nyt forslag til Lov om epidemier m.v. 

(epidemiloven) af 22. december 2020.  

Vi er i Danske Ældreråd tilfredse med, at flere af de bekymringer, som vi gav udtryk for i vores høringssvar 

vedr. første udkast til ny epidemilov i november 2020, er imødekommet i det reviderede lovforslag. Vores 

tidligere høringssvar kan læses her: https://danske-aeldreraad.dk/dae/wp-

content/uploads/2020/11/Høringssvar-vedr.-epidemilov-fra-Danske-Ældreråd.pdf 

Varighed af påbud (lovforslagets § 23, stk. 4) 

Det er positivt, at der i det revidere lovforslag er tilføjet en generel bestemmelse om, at meget indgribende 

foranstaltninger som udgangspunkt højst vil kunne fastsættes med en gyldighed på fire uger ad gangen. Det 

gælder eksempelvis i forhold til fravigelser af borgernes rettigheder til behandling og pleje. Det undrer os 

dog, at besøgsrestriktioner for plejehjem ikke er omfattet af ’højest fire uger-reglen’, men at der her alene 

gælder, at påbuddene skal være så kortvarige som muligt.  

Restriktioner for plejehjem m.v. (lovforslagets § 29) 

Danske Ældreråd finder det afgørende, at det nye lovforslag slår fast, at beboere på plejehjem naturligvis 

har ret til at forlade deres bolig. Det understreges således i lovforslaget, at der ikke kan fastsættes regler, 

som forhindrer beboere m.v. i at få adgang til det pågældende sted, fx hvis den pågældende person vender 

tilbage efter at have forladt stedet.  

Det er ligeledes positivt, at det reviderede lovforslag præciserer, at et forbud mod adgang til plejehjem m.v. 

ikke vil kunne omfatte nære pårørendes besøg hos en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, 

at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et 

helt særligt behov for besøg.  

Epidemikommission 

Danske Ældreråd noterer sig, at det på side 21 i bemærkningerne til lovforslaget anføres at: 

”Epidemikommissionen vil kunne invitere andre personer til at deltage i møder, herunder repræsentanter 

for andre myndigheder, andre særligt sagkyndige og interesseorganisationer. 

Herved sikres det, at kommissionen vil kunne invitere repræsentanter fra andre myndigheder og 

sagkyndige, som måtte være i besiddelse af en viden eller praktisk erfaring inden for et område, som er af 

betydning for det emne, kommissionen skal drøfte. 

https://danske-aeldreraad.dk/dae/wp-content/uploads/2020/11/Høringssvar-vedr.-epidemilov-fra-Danske-Ældreråd.pdf
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Det kunne eksempelvis være en repræsentant fra Børne- og Undervisningsministeriet, hvis mulige 

restriktioner for grundskolerne skal drøftes. Det kunne også være en repræsentant fra Ældresagen, hvis 

kommissionen skal drøfte mulige besøgsrestriktioner for plejehjem.” 

Vi undres meget over, at en enkel organisation er nævnt i relation til besøgsrestriktioner for plejehjem. 

Danske Ældreråd repræsenterer landets 98 folkevalgte ældreråd, der er nedsat ved lov, og hvis opgave er at 

rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål samt formidle synspunkter mellem borgerne og 

kommunalbestyrelsen om spørgsmål, der vedrører alle ældre over 60 år.  

 

Med venlig hilsen  

 

Mogens Rasmussen       Trine Toftgaard Lund 

Formand     Sekretariatschef 


