
 

 

 

Folketingets Retsudvalg har den 16. april 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 1206 

(Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.  Spørgsmålet er 

stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 

 

Spørgsmål nr. 1206:  

”Vil ministeren kommentere henvendelse af 7/4-20 fra Prosa, vedrørende App til 

smitteopsporing med privatlivsbeskyttelse, jf. REU alm. del - bilag 346” 

 

Svar: 

Relevante hjælpemidler skal, som PROSA peger på, tages i brug i bekæmpelsen af  

COVID-19 – også digitale teknologier. Den danske smittesporings-app er under udvik-

ling, men den er ikke færdig. Ligesom i andre lande undersøges de teknologiske  

muligheder ud fra det formål, appen skal have. 

 

Appen skal være et redskab, der kan give hver enkelt borger mulighed for at få be-

sked om risiko for smitte og hjælpe med at mindske smittespredningen. Det skal den 

gøre på sikker vis, og den skal leve op til databeskyttelsesregler, frivillighed og best 

practice for privacy by design. 

 

For at få hjælp til at belyse privacy- og sikkerhedsproblemstillinger, der er forbundet  

med udvikling af appen, har Digitaliseringsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet  

nedsat et Advisory Board. Det består af uvildige eksperter og forskere, der skal følge  

arbejdet med appen samt bidrage med rådgivning og vejledning om datasikkerhed,  

teknologiske valg og beskyttelse af privatliv, så brug af den digitale teknologi baserer  

sig på privacy, databeskyttelse og brugervenlighed. Desuden er regeringens Dataetisk  

Råd og Datatilsynet inddraget i arbejdet med appen.  

 

På den baggrund er det juridiske og tekniske grundlag for den den danske app til 

smittesporing fortsat under afklaring. PROSA’s input vil indgå i dette arbejde. 
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