
 
 
 
 

 
 
 
FOAs høringssvar vedr. udkast til epidemiloven 
 
FOA vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar til udkast til ny epidemilov.  
 
Det er positivt, at udkastet forholder sig til, hvad vi har lært af håndteringen af den igangværende 
corona-epidemi, og også ser ud over det til en mulig næste epidemi eller anden national sundhedskrise.  
 
FOA bemærker dog, at mange af de erfaringer, vi har gjort os i coronakrisen, ikke er tilstrækkeligt 
afspejlet i udkastet til en ny epidemilov. Dette gælder særligt i forhold til et styrket og mere 
sammenhængende beredskab når det gælder f.eks. værnemidler, Arbejdstilsynets opgaver og rolle, 
faglig viden om hygiejne og rengøring og inddragelse af kommunerne i krisehåndteringen. Desuden bør 
epidemiloven afspejle, at overenskomstsystemet med både nationale og lokale aftaler igen har bevist sit 
værd. Bl.a. bør de relevante faglige organisationer inddrages så vidt det er muligt, når personalets 
ansættelses- og arbejdsforhold påvirkes af de tiltag, der sker under en epidemi. 
 
Epidemiloven indeholder mulighed for vidtgående tiltag. FOA anerkender, at der i visse tilfælde kan 
være behov for sådanne tiltag, særligt hvis vi kommer til at stå med en værre epidemi end den 
nuværende. Når det drejer sig om så vidtgående foranstaltninger, er det vigtigt, at medarbejderne i 
frontlinjen arbejder inden for klare rammer og med demokratisk legitimitet bag beslutningerne. 
 
Det er vigtigt for FOA, at loven finder den rigtige balance mellem på den ene side at sikre 
retssikkerheden for borgerne og medarbejderne, og på den anden side at sikre, at vi kan inddæmme og 
kontrollere en epidemi, herunder at handle hurtigt. Foranstaltningerne skal altid afvejes i forhold til 
langsigtede negative konsekvenser for borgerens trivsel og udvikling. Det er derfor væsentligt, at det 
specialiserede socialområde vurderes særskilt og ikke blot tillægges samme retningslinjer som fx 
ældreområdet. 
 
Der bør være opmærksomhed på det personale, der inddrages i de forskellige tiltag. Det gælder både i 
de tilfælde, hvor de er udførende, fx i forhold til tiltag over for enkeltpersoner, og der hvor de har en 
indberetningspligt. Det er vigtigt, at der er fokus på instruktion og oplæring samt dokumentation. 
Derudover er det vigtigt, at personalets retssikkerhed sikres, især når de involveres i tvangsmæssige 
tiltag overfor enkeltpersoner. 
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Bemærkninger af generel karakter 
 
Demokratisk legitimitet og sundhedsfagligt fundament 
Medarbejderne i frontlinjen kan under en epidemi stå i meget svære situationer. Fx kan medarbejdere 
på plejecentre stå i situationer, hvor de er nødt til at isolere en borger mod personens vilje. I disse 
tilfælde er det afgørende for medarbejderne, at de arbejder inden for klare rammer. Det er derfor 
vigtigt, at epidemiloven sikrer, at der både er et sundhedsfagligt fundament og demokratisk legitimitet 
bag de store beslutninger. Dette gælder særligt i forhold til definitionen på en samfundskritisk sygdom i 
§ 2, hvor FOA mener, at det skal være en beslutning, der træffes af Folketinget frem for 
sundhedsministeren alene. 
 
Værnemidler 
Da coronakrisen brød ud, blev det hurtigt klart, at der var en stor mangel på værnemidler. Det gjaldt 
masker (type 1 og 2), visirer, overtrækskitler, ansigtsværn (FFP2 og FFP3) mv. Der skete derfor en 
prioritering af værnemidlerne, hvor bl.a. ambulancepersonale og de ansatte i ældreplejen, 
psykiatrien/socialpsykiatrien og det specialiserede socialområde ikke havde de værnemidler til rådighed, 
som er anbefalet af Statens Serum Institut. Dette medførte stor utryghed blandt de faggrupper, der 
arbejder tæt på borgerne og har i flere tilfælde medført et farligt arbejdsmiljø.  
 
Vi har indtil nu set omkring 1500 anmeldelser af corona-relaterede arbejdsskader, hvoraf p.t. ca. 800 
sager er behandlet, og omkring 500 har fået anerkendt deres skader. Vi har p.t. til gode at drage 
erfaringer omkring senskader.  
 
Efterfølgende har der været en politisk diskussion af, hvordan der fremadrettet kan sikres et 
tilstrækkeligt beredskab i forhold til bl.a. værnemidler. Det undrer os derfor, at dette ikke tydeligere er 
afspejlet i det nye udkast til epidemiloven. 
 
Faglig viden om hygiejne og rengøring 
Corona-krisen har tydeliggjort betydningen af god hygiejne- og rengøringskvalitet. Erfaringen fra både 
nedlukning og genåbning taler sit tydelige sprog og bekræfter, at god hygiejne kan betale sig – både for 
de enkelte borgere, for arbejdspladserne og for samfundet som helhed i form af mindre sygefravær, 
bedre livskvalitet ved fravær af sygdom, og ikke mindst færre dødsfald pga. infektioner. 
Fokus på håndhygiejne og desinfektion har betydet væsentlig forebyggelse i forekomsten af infektioner, 
og ikke kun covid-19, men også en lang række andre mere almindelige infektioner. 
Viden og faglige kompetencer om hygiejnisk rengøring er et væsentligt element i begrænsning af 
smitterisici på lige fod med andre hygiejniske tiltag som f.eks. håndhygiejne, maskepåbud, afstand mv. 
FOA ser gerne, at der bliver krav om god hygiejnisk rengøringstandard, som følger myndighedernes 
anbefalinger, da det er et afgørende element ved udbrud af epidemier, og det bør derfor fremgå helt 
eksplicit i den nye epidemilov. Dette gælder ikke kun på sundhedsområdet, men på alle 
velfærdsområder, også ældreområdet, børneområdet, det specialiserede socialområde mv. FOA har 
bl.a. erfaret, at der har været udfordringer med manglende hygiejnisk rengøring på bosteder. 
 
Fokus på styrkelse af det kommunale beredskab 
En væsentlig erfaring fra coronakrisen har været, at den kommunale sundheds- og ældresektor samt 
hele det specialiserede socialområde let overses i den overordnede sundhedsplanlægning. Vi oplevede 
det bl.a., da man skulle prioritere værnemidler, hvor kommunerne kom bag i køen. Vi har også oplevet 
det i forhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer, som ofte har været svære at omsætte i en 
kompleks virkelighed på det kommunale sundheds- og ældreområde og hele det specialiserede 
socialområde. Det er derfor vigtigt, at den nye epidemilov får tænkt kommunerne og øvrige aktører på 
ældreområdet og det specialiserede socialområde mere ind.  
 
Da coronaepidemien brød ud i Danmark, blev alles øjne rettet mod sygehusene, og her har man et 
”sprog” omkring epidemier, infektioner, myndighedernes retningslinjer mv. Der er allerede en effektiv 
hygiejneorganisation med hygiejnelæger, -sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter mv. Ikke 



 

mindst har flere sygehuse ansat serviceassistenter, som er fagligt uddannet rengøringspersonale. Alt i alt 
var beredskabet på sygehusene fagligt kompetente, og samarbejdsstrukturerne var/er på plads. 
Rigtig mange kommuner erfarede, at de ikke stod klar med det samme beredskab, hverken når det 
gælder vidensniveau, fagligt uddannet ledelse og fagligt uddannet personale på f.eks. 
rengøringsområdet. FOAs medlemmer inden for flere af velfærdsområderne i kommunerne samt på 
hele det specialiserede socialområde efterlyste klare og hurtige svar, faglig kompetent ledelse, og ikke 
mindst ”oversættelse” af myndighedernes anbefalinger til praksis. Der er derfor behov for at styrke den 
del af det nationale beredskab. Det er væsentlige faktorer for at sikre effektivitet og korrekt håndtering 
af situationen. Det er også vigtigt her, at de faglige organisationer, der repræsenterer personalet bliver 
inddraget, da man derfra kan modtage vigtigt bidrag. 
 
Det specialiserede socialområde 
Det specialiserede socialområde dækker over en bred vifte af tilbud og omfatter fx misbrugsbehandling, 
kvindekrisecentre, anbringelsessteder og bo- og dagtilbud til børn, unge og voksne med handicap, 
psykiske vanskeligheder eller særlige sociale problemer. 
 
Under Corona-epidemien – og særligt under nedlukningen i foråret 2020 – fik den ændrede hverdag og 
de ændrede arbejdsgange på det specialiserede socialområde store negative konsekvenser for mange 
borgeres trivsel, pleje, omsorg samt det pædagogisk arbejde med borgerne. For FOA er det centralt, at 
borgerne på det specialiserede socialområde ikke patientliggøres unødigt i forbindelse med den 
nuværende corona-epidemi eller kommende sundhedskriser. Borgerne på det specialiserede 
socialområde er ikke nødvendigvis i øget risikogruppe alene på grund af deres fysiske eller kognitive 
funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer. Der er derfor behov, for at foranstaltninger på 
det specialiserede socialområde nuanceres og tilpasses målgruppen. 
 
Ændringer i hverdagens rutiner, brug af værnemidler, besøgsrestriktioner og nedlukning af aktivitets-, 
beskæftigelses- og samværstilbud kan desuden være særligt problematiske for borgerne på det 
specialiserede socialområde og have langsigtede negative konsekvenser. Derfor bør der være øget fokus 
på, at de foranstaltninger der iværksættes på dette område, er særligt skønsomme, nuancerede i 
forhold til målgruppen og så kortvarige som muligt. Samt at foranstaltningerne altid afvejes i forhold til 
langsigtede negative konsekvenser for borgerens trivsel og udvikling. Det er derfor væsentligt, at det 
specialiserede socialområde vurderes særskilt og ikke blot tillægges samme retningslinjer som fx 
ældreområdet. 
 
Arbejdstilsynets opgave og rolle 
Arbejdspladsernes arbejdsmiljøindsats er et helt centralt element i forebyggelsesindsatsen og 
smittebegrænsende indsatser. I fremtidens beredskab er det vigtigt, at arbejdstilsynet er klar til at 
understøtte arbejdspladserne i arbejdet med at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, således at der kan 
ske den fornødne risikovurdering og forebyggelse lokalt med inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen. 
Dette skal kunne ske umiddelbart, når en krise opstår.  
 
Arbejdstilsynet skal spille en væsentlig rolle i beredskabet med bl.a. rådgivning, vejledning og kontrol af 
et sikkert arbejdsmiljø i de enkelte brancher og på de konkrete arbejdspladser. Herunder med en 
prioritering af de virksomheder og arbejdspladser, hvor smitterisikoen er størst. Dette gælder ikke 
mindst i sundheds-og plejesektoren. Herudover bør sundhedsmyndighederne samarbejde med tilsynet 
om udarbejdelsen af de forskellige retningslinjer, krav om risikovurdering, instruktion, værnemidler og 
smitteforebyggende foranstaltninger i øvrigt.  
 
Indsatser i medfør af epidemiloven, som har betydning for smitterisikoen på arbejdspladserne skal 
koordineres med Arbejdstilsynet, og Arbejdstilsynet skal indgå i Epidemikommissionen med fokus på 
beskyttelsen af de ansatte på arbejdspladserne.  
 
Der er mange steder i udkastet til den nye epidemilov, hvor man kan fravige den gældende lovgivning. 
Det er problematisk, at fx Arbejdsmiljøloven risikerer at blive sat helt eller delvist ud af kraft i disse 



 

situationer. Der er tværtimod behov for, at myndighederne samarbejder så fx krav til risikovurdering, 
oplæring og instruktion mv. indgår i fremtidige situationer, og der ikke opstår uklarhed pga. dette. Noget 
af det, vi så i foråret, var, at hviletidsbestemmelserne unødigt blev sat ud af kraft med henvisning til 
force majeure – helt unødigt da parterne selv kunne aftale sig frem til en fornuftig løsning.  
 
Inddragelsen af de faglige organisationer 
Coronakrisen har med al tydelighed vist, at overenskomstsystemet fungerer, også i en krisetid. 
Samarbejdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere omkring fælleserklæring, lønkompensation, 
afvikling af frihed m.v. var med til at sikre, at driften kunne køre i kommuner og regioner. Dette er 
endnu et eksempel på, at et velorganiseret aftaledækket arbejdsmarked er den bedste garant for 
håndtering af nationale kriser. Overenskomstsystemet bør derfor også være udgangspunktet i den 
fremadrettede corona-håndtering og i håndteringen af eventuelt nye epidemier.  
 
Det bør fremhæves, at det personale, der i praksis skal arbejde med elementerne i epidemiloven, fx 
foranstaltninger over for enkeltpersoner, og som er omfattet af de bestemmelser, hvor det kan få 
indflydelse på deres ansættelsesforhold og arbejdsforhold generelt, skal instrueres, og at de relevante 
faglige organisationer skal inddrages.  
 
Konkrete bemærkninger 
Nedenfor er de mere tekstnære bemærkninger til udkast til epidemiloven. 
 
Værnemiddelberedskab bør skrives tydeligere ind 
Epidemiloven bør forholde sig til, hvordan vi sikrer, at der er tilstrækkelige værnemidler ved udbrud af 
en epidemi. Dvs. ikke kun hvad der sker i forbindelse med en epidemi (fx § 50 vedr. forsyning af varer 
eller § 60 om hvordan værnemidler fordeles og prioriteres i forbindelse med en epidemi, eller hvordan 
prisen holdes nede), men også hvordan der sikres et tilstrækkeligt beredskab af værnemidler, når der 
ikke er en epidemi – så vi står klar til den næste. Noget af dette reguleres ikke primært i epidemiloven, 
men i andre lovgivninger, bekendtgørelser mv., herunder i den nye Styrelse for Forsyningssikkerhed. 
Epidemiloven bør derfor tydeliggøre, hvem der har ansvaret for hvad i forhold til at sikre værnemidler, 
både før og under en epidemi. Det skal beskrives tydeligt, hvordan sammenhængen er mellem 
Epidemiloven, den nye Styrelse for Forsyningssikkerhed, den overordnede sundhedsplanlægning i 
forbindelse med en epidemi, Epidemikommissionen mv. Dertil bør der være fokus på, at værnemidlerne 
lever op til kvalitetsstandarder mv. 
 
Hygiejnisk rengøring bør skrives mere eksplicit ind 
Hygiejne og hygiejnisk rengøring bør fylde meget mere i den nye epidemilov. Dette gælder bl.a. følgende 
steder:  
- Til §7 (s. 155) bør ”rengøring” skrives ind (understreget): ”Der er imidlertid ikke efter gældende ret 

fastsat en forpligtelse for kommunalbestyrelser og regionsrådet til at forebygge og sikre sig mod 
udbredelsen af smitsomme sygdomme, f.eks. sikre god hygiejne og rengøring eller instrukser for 
håndtering af smitsomme sygdomme. En sådan pligt kan dog udledes af det generelle 
driftsherreansvar, som kommunalbestyrelser og regionsråd har for deres institutioner.” 

- §§24-25 omhandlende besøgsrestriktioner på bl.a. plejecentre. 
o På s. 54 står følgende: ”(…) institutionens ledelse skal sikre, at besøg på såvel indendørs 

som udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger 
om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd”. Her bør følgende tilføjes: ”samt de 
infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) fra Statens Serum Institut om bl.a. hygiejnisk 
rengøring.”  

o På både s. 186 og s. 192 står følgende: ”Desuden vil der med et påbud kunne fastsættes 
betingelser for besøg, herunder krav om anvendelse af mundbind eller andre 
hygiejnetiltag”. Her kan følgende tilføjes (understreget): ”mundbind, håndhygiejne, og 
effektiv rengøring efter myndighedernes anbefalinger (NIR om rengøring, SSI) eller andre 
hygiejnetiltag”.  

- §§28-29 omhandlende restriktioner ift. dagtilbud, uddannelse mv. 



 

o I lovbemærkningerne på s. 64 og frem bør det konkretiseres på samme måde som ved 
§§24-25, at ”der skal tages hensyn til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god 
hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder Håndbog om hygiejne i Daginstitutioner 
samt de infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) fra Statens Serum Institut om bl.a. 
hygiejnisk rengøring”. 

o I lovbemærkningerne står flere steder (fx på s. 201, 203, 204 og 207): ”Desuden vil der 
kunne udstedes et påbud om betingelser for brugen af institutionerne, herunder krav om 
anvendelse af mundbind eller andre hygiejnetiltag”. Her kan følgende tilføjes 
(understreget): ”mundbind, håndhygiejne, hygiejnisk rengøring og andre hygiejnetiltag”.  

 
Inddragelse af de faglige organisationer 
Der er mange steder i udkastet til den nye epidemilov, hvor man kan fravige den gældende lovgivning, 
særligt i §48-49, men også flere andre steder i loven, fx vedrørende anmeldelsespligt og tiltag overfor 
enkeltpersoner. Det bør tydeliggøres, at de relevante faglige organisationer skal inddrages, så vidt det er 
muligt, i de tilfælde hvor der kan fraviges regler i anden lovgivning. Ligeledes skal personalet via de 
faglige organisationer inddrages i forhold til allokering af ressourcer til prioritering af akut og 
behandlingskrævende behandling af patienter, som beskrives i udkastet til loven. 
 
Det er også relevant at inddrage de faglige organisationer i en lang række andre situationer, hvor der 
kan findes fornuftige løsninger mellem parterne. Det gælder fx i forhold til restriktioner i forhold til 
adgangen til plejehjem, botilbud mv. (§ 24), eller i forhold til pasning af børn hvor der vil skulle aftales 
eventuel nødpasning (§ 29). Der er nu også fastsat en generel forpligtigelse til at sikre god hygiejne eller 
instrukser for håndtering af smitsomme sygdomme (§ 7). Dette er blot eksempler på steder, hvor det er 
vanskeligt at se, at det kan effektueres på en betryggende måde, uden personalets og relevante faglige 
organisationers medvirken. 
 
§ 2 om definitionen af sygdomstyper 
Der lægges op til, at beslutningen om, hvorvidt en sygdom er en samfundskritisk sygdom, skal træffes af 
sundheds- og ældreministeren. FOA mener, at denne beslutning i stedet skal træffes af Folketinget for 
at sikre demokratisk legitimitet. 
 
§ 4 om Epidemikommissionen  
I udkastet til epidemiloven lægges der op til, at det er de statslige sundhedsmyndigheder samt 
Rigspolitiet, som udgør Epidemikommissionen. FOA mener dog ikke, at disse myndigheder har en 
tilstrækkelig viden om og forståelse for den kommunale virkelighed og de udfordringer, der er i praksis. 
FOA foreslår derfor, at der til § 4 vedr. Epidemikommissionen tilføjes ”en repræsentant udpeget af 
kommunerne”, i og med at der bør arbejdes med at styrke det kommunale beredskab. 
FOA bemærker i den forbindelse, at KL er repræsenteret i den nuværende epidemilov, idet KL er 
repræsenteret i den gruppe af myndigheder/organisationer, som bistår og rådgiver Sundhedsstyrelsen, 
når de skal vejlede de regionale epidemikommissioner.  
 
Det er også centralt, at Arbejdstilsynet bliver involveret i arbejdet med at iværksætte forebyggende 
tiltag og foranstaltninger mod udbredelse af smitsomme sygdomme. Vi anbefaler således, at 
Arbejdstilsynet får en fast plads i Epidemikommissionen. 
 
Kapitel 3 om foranstaltninger over for enkeltpersoner 
FOA anerkender, at der i visse tilfælde kan være behov for tiltagene i kapitel 3, hvilket også i et vist 
omfang har været muligt i den nugældende epidemilov. I alle disse situationer vil der være personale 
involveret, og det er helt afgørende, at retssikkerheden sikres for de personaler, der udfører 
magtanvendelsen. Derfor bør de relevante faglige organisationer involveres, i det omfang det er muligt. 
Særligt i forhold til muligheden for magtanvendelse og vurderingen af, om det skal anvendes, er det 
vigtigt, at der finder den rette oplæring sted af det personale, der involveres. Desuden bør der laves 
vejledninger om dette, særligt om vurderingen af hvornår og hvordan magtanvendelse kan finde sted. 
Der bør være opmærksomhed på dokumentation for magtanvendelser enten via tvangsprotokol, 



 

patientjournal eller andre lovpligtige optegnelser, som også ikke autoriseret personale har adgang til, 
når de foretager plejen, sygdomsbehandling mv. Særligt vedrørende muligheden for vaccination, er det 
relevant at få oplyst nærmere, hvordan en gruppe defineres. Kan det fx også være personalet tilknyttet 
et bestemt arbejdssted, fx et plejehjem? Dette bør fremgå tydeligere i den nye epidemilov. 
 
§§ 24-25 vedr. besøgsrestriktioner på bl.a. plejecentre og botilbud 
Som beskrevet mener FOA, at der bør være et særligt fokus på, at borgerne på det specialiserede 
socialområde ikke patientliggøres unødigt samt at foranstaltningerne på dette område, heriblandt 
besøgsrestriktioner, nuanceres i forhold til det enkelte botilbud og dets målgruppe.  
 
Om §§24-25 står der på s. 58: ”(…) Det er imidlertid Sundheds- og Ældreministeriets opfattelse, at 
beføjelserne til at iværksætte foranstaltninger ikke bør placeres hos sundheds- og ældreministeren 
alene. Der kan efter ministeriets opfattelse med fordel ske en decentralisering af beføjelserne, ved at en 
række af de beføjelser, som sundheds- og ældreministeren efter den gældende epidemilov har til at 
iværksætte foranstaltninger gennem udstedelse af bekendtgørelser, i en ny lov placeres hos Styrelsen 
for Patientsikkerhed, som derved får originær kompetence til at kunne påbyde, at der fastsættes 
restriktioner.”  
 
FOA foreslår, at det specificeres, at Styrelsen for Patientsikkerhed betoner en individuel vurdering af 
behovet for besøgsrestriktionerne for botilbud i en kommune eller region ud fra en konkret vurdering af 
typen af botilbud og dennes målgruppe. Således at restriktionerne nuanceres i henhold til målgruppen. 
Samme præcisering bør gælde for vedkommende minister såfremt restriktionerne jf. §25 skal gælde 
botilbud i hele eller dele af landet.  
 
På s. 187 står følgende: ”Det forudsættes, at Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med udstedelse 
af et påbud så vidt muligt indleder en dialog med den pågældende kommunalbestyrelse, som har det 
stedlige og lokale kendskab, og på den baggrund giver anvisninger og anbefalinger om den nærmere 
implementering af påbuddet, herunder restriktionernes omfang, varighed m.v. ” FOA vil gerne rose, at 
der lægges op til dialog med kommunen, når det er muligt. Det er helt centralt, at der så vidt muligt sker 
en inddragelse af den konkrete kommune, så foranstaltningerne tilpasses den lokale kontekst. Det er 
vigtigt også her, at personalet instrueres til at håndtere restriktionerne, eventuelt med inddragelse af de 
faglige organisationer fra kommunens/regionens side. 
 
§ 28-29: Upræcise betegnelser 
Betegnelsen ”institution” kan ikke bruges om SFO, dagpleje m.fl. I stedet bør tilbuddene skrives ind. Det 
er desuden et problem, når ordet ”daginstitutioner” bruges om dagtilbud, idet dette ord ikke omfatter 
dagplejen. FOA foreslår derfor følgende: 

• Linje 7: ”daginstitutioner” erstattes af ”dagtilbud” 

• Linje 11: ”daginstitutioner” erstattes af ”offentlige og private dagtilbud”   

• Line 21: ”institutionen” erstattes af ”dagtilbuddet, skolefritidsordningen, fritidsklubben og 

ungdomsklubben” 
• Linje 27: ”institutioner” erstattes af ”skolefritidsordninger m.fl.” 

• Linje 30: Det er uklart, hvilke institutioner der henvises til. 

• Linje 34: Samme som linje 27 

• Linje 39: Samme som linje 27 

• Linje 41: Samme som linje 27 
 
Dertil bemærker FOA, at beskrivelsen af et muligt forbud mod brugen af eller adgangen til skoler og 
andre uddannelsesinstitutioner er upræcis. Det fremgår ikke helt klart, om det kun handler om 
lukningen af den fysiske skole. Det kan med fordel tydeliggøres, at det handler om lukningen af adgang 
til den fysiske undervisning, men at der fortsat kan være mulighed for virtuel undervisning.  
 
 



 

§ 43 
Det fremgår, at sundhedspersoner har indberetningspligt, hvis de får kendskab til en patient, der lider af 
en alment farlig sygdom eller en samfundskritisk sygdom og har en risikoadfærd. Dette har været 
gældende efter en bekendtgørelse vedtaget i maj 2020. Det ville derfor være relevant at vide, hvilke 
erfaringer der er med dette? FOA anbefaler her, at personalet instrueres om indberetningspligten, også 
hvis der fastsættes yderligere regler om indberetningspligt. Dertil anbefaler FOA, at de relevante faglige 
organisationer inddrages.  
 
 
 


