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Loven:  
 
Lov nr. 114 af 1979: Lov om foranstaltninger mod smitsomme 
sygdomme, ved lovændring ændret til Lov om foranstaltninger mod 
smitsomme og andre overførbare sygdomme, almindeligvis benævnt 
Epidemiloven, har til formål at hindre 1) at visse smitsomme 
sygdomme udbredes her i landet, 2) at smitte fra disse sygdomme 
føres ind i landet eller herfra til andre lande. 

Side 1

 
Loven er senere ændret flere gange på visse paragrafer. Jf. Lov nr. 
433 af 2007, lov om ændring af epidemiloven § 3 skal der nedsættes 
en epidemikommission for hver region. Kommissionen skal bestå af 
en politidirektør udpeget af Rigspolitichefen, en embedslæge udpeget 
af Sundhedsstyrelsen, en dyrlæge udpeget af den lokale 
Fødevarestyrelse, en repræsentant for den lokale told- og 
skatteforvaltning udpeget af den lokale told- og skatteforvaltning, en 
repræsentant for det regionale sygehusberedskab udpeget af 
regionen, en repræsentant for Beredskabsstyrelsens regionale 
beredskabscenter udpeget af Beredskabsstyrelsen samt tre af 
regionsrådet valgte medlemmer. Politidirektøren er formand for 
kommissionen. 
 
Udpegning af medlemmer: 
 
Hidtil skulle der udpeges tre af amtsrådet valgte medlemmer. Med 
den nye lovændring skal der udpeges tre af regionsrådet valgte 
medlemmer.  
 
Jf. Folketingets forhandlinger forud for vedtagelse af 1979-loven 
fremgår det, at forslagsstillerne forestillede sig 3 politikere som 
valgte repræsentanter. Sundhedsministeriet oplyser forespurgt, at 
det findes naturligt, at det er politiske repræsentanter, der vælges af 
regionsrådet, som ansvarlig myndighed for sundhedsberedskabet. I  
2007-udgaven af håndbogen om sundhedsberedskab fra 



Sundhedsstyrelsen hedder det i ordlisten om epidemikommissioners sammensætning: ”….samt 
tre regionsrådsmedlemmer.” 
 
 Valget af de regionale medlemmer har virkning for den regionale valgperiode.  
 
Epidemikommissionens virkemidler ved alment farlige smitsomme sygdomme: 
 
Epidemikommissionen kan påbyde eller forbyde: 

 Påbyde at enhver, der lider af en alment smitsom sygdom, eller som må antages at 
være smittet med en sådan, skal lade sig undersøge af en læge, og at vedkommende 
om nødvendigt skal lade sig indlægge til observation på et sygehus. 

 Påbyde at sådanne skal lade sig isolere og om nødvendigt indlægge på et sygehus 
 Påbyde at et område, hvor en alment farlig sygdom optræder, afspærres. 
 Forbyde at der afholdes offentlige møder i ovennævnte område(r). 
 Påbyde obduktion, når det formodes at dødsfald skyldes en alment smitsom sygdom. 
 Påbyde hel eller delvis lukning af virksomheder m.v.  
 Påbyde desinfektion.  
 Påbyde udefra til landet kommende at lade sig undersøge eller indlægge til observation. 

 
Det er således, 

 At undersøgelse, tvangsindlæggelse, isolation m.v. om nødvendigt kan 
tvangsfuldbyrdes med politiets hjælp. 

 
Smitsomme sygdomme: 
 
Til epidemiloven er knyttet to lister. Liste A vedrører alment farlige smitsomme sygdomme. 
Liste B vedrører øvrige smitsomme sygdomme. 
Liste A-sygdomme er bl.a.: kopper, SARS, ebola, pest, m.fl. 
Liste B-sygdomme er bl.a.: kolera, tyfus, polio, miltbrand, fugleinfluenza, m.fl. 
Sundhedsministeren kan efter indstilling fra sundhedsstyrelsen foretage ændringer i disse lister 
og opstille nye lister, herunder flytte fra liste til liste. 
Sundhedsministeren kan jf. § 10 i epidemiloven efter indstilling fra sundhedsstyrelsen 
bestemme, at under særlige omstændigheder kan de foranstaltninger, der ellers alene kan 
iværksættes mod alment farlige sygdomme, også iværksættes over for øvrige smitsomme 
sygdomme. 
Ved alment farlige sygdomme forstås sygdomme med en stor smitterisiko, et sædvanligvis 
alvorligt forløb og ofte en stor dødelighed. Det er således et farlighedskriterium, der 
bestemmer adgangen (epidemikommissionens) til anvendelse af tvangsforanstaltninger m.v., 
hvilket er anset for mest hensigtsmæssigt med henblik på at tilgodese borgernes 
frihedsrettigheder bedst muligt. 
 
Planlægning og koordinering: 
 
Jf. bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats samt 
uddannelse af ambulancepersonale m.v. (bekendtgørelse 977) § 10 skal regionsrådet 
koordinere sin sundhedsberedskabsplan med en række myndigheders planlægning, herunder 
de stedlige epidemikommissioners planlægning vedrørende foranstaltninger i medfør af 
epidemiloven.  
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