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Anmodning om aktindsigt af 29. marts 2021 

Du har ved e-mail af 29. marts 2021 anmodet Sundhedsstyrelsen om aktindsigt 

på følgende måde:  

 

”Da jeg efter gennemgang af Sundhedsstyrelsens afgørelse med bilag af 17. 

marts 2021 (2), har konstateret at jeg ikke er kommet i besiddelse af den 

ønskede dokumentation, som anmodet om i min aktindsigt (1)… 

Søges i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen fuld aktindsigt i flg.: 

Det videnskabelige og statistiske beslutningsgrundlag, der er refereret til i 

beslutningsdokumenter, dateret i indeværende år 2021, og som har dannet 

grundlag for Sundhedsstyrelsens beslutning om at omkategorisere følgende 

sygdomme, der tidligere har været kategoriseret som Liste B, til nu at være 

kategoriseret som Liste A sygdomme (1): 

Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) - dødelighed 0.68% (1) 

og andre sygdomme siden 2007 kategoriseret som Liste B (1): 

Polio 

Tuberkulose 

Influenza, pandemi” 

 

Sundhedsstyrelsen har forstået din anmodning således, at den omfatter det viden-

skabelige og statistiske beslutningsgrundlag, som har dannet grundlag for beslut-

ningen om klassificering af COVID-19, polio, tuberkulose og pandemisk influ-

enza i lov nr. 285 af 27. februar 2021 om epidemier m.v. (epidemiloven).  

 

Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at styrelsen ikke er i besiddelse af yderligere do-

kumenter mv., der omfattes af din anmodning, end dem som Sundhedsstyrelsen 

identificerede som omfattet af din anmodning om aktindsigt af 15. marts 2021. 

Der henvises til Sundhedsstyrelsens afgørelse i denne sag samt sagens aktlister, 

som er vedlagt denne afgørelse. Din anmodning om aktindsigt kan derfor ikke 

imødekommes i et videre omfang, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 

2020 om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) § 7, stk. 1, modsæt-

ningsvis.  

 
Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at der med den nye epidemilov er indført bredere 

og mere præcise kriterier for, hvad en alment farlig sygdom er, jf. epidemilovens 

§ 2, stk. 3. Kategorien af alment farlige sygdomme kan derfor ikke sammenlignes 

én til én med det, der tidligere hed Liste A. Betegnelsen liste A anvendes på 

denne baggrund ikke længere i epidemiloven.  
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 Side 2 

Sundhedsstyrelsen har i medfør af epidemilovens § 2, stk. 5, udstedt bekendtgø-

relse nr. 304 af 27. februar 2021 om alment farlige sygdomme. Ifølge denne be-

kendtgørelse er både COVID-19, polio, tuberkulose og pandemisk influenza al-

ment farlige sygdomme efter epidemilovens § 2, stk. 3.  

 

COVID-19 lever op til kriterierne for at være en alment farlig sygdom, fordi syg-

dommen er særligt smitsom, og fordi den på grund af den aktuelle begrænsede 

immunitet i befolkningen og mangel på effektiv behandling potentielt kan opnå 

så stor udbredelse, at den bliver en væsentlig trussel mod folkesundheden og kan 

give en særligt høj sygdomsbyrde. Kriterierne for, hvornår en smitsom sygdom 

er en alment farlig sygdom, herunder ift. COVID-19, fremgår af bemærkningerne 

til forslaget til den nye epidemilov. Se særligt lovforslaget til den nye epidemilov, 

de almindelige bemærkninger, pkt. 2.1.2, s. 17-18, og bemærkningerne til lovens 

§ 2, stk. 3, s. 105.  

 

Afslutningsvist kan det oplyses, at sundhedsministeren i marts sidste år, på bag-

grund af den tidligere epidemilovs § 10 – og efter Sundhedsstyrelsens rådgivning 

herom – besluttede, at flere af de regler, der normalt kun gjaldt for alment farlige 

sygdomme, også skulle gælde for COVID-19 under de givne omstændigheder. 

Dette er beskrevet i de almindelige bemærkninger til den nye epidemilov. Se 

særligt punkt 2.1.1, s. 17.  

 

Du kan tilgå lovforslaget til den nye epidemilov og bekendtgørelsen om alment 

farlige sygdomme her: 

 

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l134/20201_l134_som_frem-

sat.pdf  

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/304  

 

Klagevejledning 

Du har mulighed for at klage over denne afgørelse. Klage over denne afgørelse 

kan ske til Sundhedsministeriet. Du skal dog indledningsvis sende din klage til 

Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S, sst@sst.dk.  

 

Hvis din klage ikke giver Sundhedsstyrelsen anledning til at ændre afgørelsen, 

sender Sundhedsstyrelsen klagen samt sagens akter og herunder afgørelsen til 

Sundhedsministeriet snarest og som udgangspunkt senest 7 arbejdsdage efter 

modtagelsen af klagen ved Sundhedsstyrelsen, jf. § 37, stk. 1 og 2, i lovbekendt-

gørelse nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen (offentlig-

hedsloven). 

 
Du kan finde ovennævnte lovgivning på Retsinformation, www.retsinforma-

tion.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Sophie Madsen  
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