
 

 

 

 

 

 

 

 
Ændringsforslag  

til 
 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Frivillige 

indkvarteringsfaciliteter)  
(L 191) 

 

Æ n d r i n g s f o r s l a g 

 

Af sundheds- og ældreministeren, tiltrådt af … 

 

Til titlen 

 

1) Efter »sundhedsloven« indsættes: »og lov om elektroniske kommunikationsnet og –
tjenester«. 

[Ændring af titlen som følge af, at lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester 

foreslås ændret] 

 

Ny paragraf 

 

2) Efter § 1 indsættes som ny paragraf: 

 

»§ 01 

 

I lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. 

februar 2014, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 203 af 28. februar 2017 og § 19 i lov nr. 

503 af 23. maj 2018 og senest ved lov nr. 1531 af 18. december 2018, foretages følgende 

ændring: 

 

1. I § 31, stk. 6, indsættes efter »statsadvokaterne,«: »Styrelsen for Patientsikkerhed,«.« 

[Hjemmel til, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan indhente nummeroplysninger fra 118-

registret] 

Sundheds- og Ældreministeriet 

 

Enhed: MEDINT 

Sagsbeh.: DEPIKR 

Koordineret med:  

Sagsnr.: 2006306 

Dok. nr.: 1232385 

Dato: 30-05-2020 

 

Sundheds- og Ældreudvalget 2019-20
L 191  Bilag 6

Offentligt



 

Side 2 

Bemærkninger 

 

Til nr. 1 

Det foreslås, at lovforslagets titel justeres som følge af, at der foreslås en ændring af lov 

om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.  

 

Til nr. 2 

Partierne bag aftalen om plan for genåbning af Danmark af 8. maj 2020 har noteret sig, at 

genåbningen hviler på fem elementer – heraf  på en offensiv teststrategi med testning i 

både et sundhedsspor og et samfundsspor, smitteopsporing og isolation af smittede.For at 

understøtte den nationale teststrategi iværksættes en aktiv smitteopsporingsindsats. 

Formålet er at forebygge smittespredning og på den måde understøtte en tryg genåbning 

af samfundet for borgerne. Personer, der er smittet med COVID-19, vil proaktivt blive 

tilbudt hjælp og vejledning til smitteforebyggende tiltag såsom frivillig selvisolation og til 

at opspore personer, de har haft tæt kontakt med. De nære kontakter vil efterfølgende 

blive kontaktet og tilbudt henvisning til test for COVID-19. 

 

Der etableres en kontaktopsporingsenhed, der kan hjælpe smittede personer med at 

kortlægge og opspore nære kontakter. Den nye kontaktopsporingsenhed skal ligge under 

Styrelsen for Patientsikkerhed.  

 

For at sikre en optimal og proaktiv smitteopsporingsindsats er det nødvendigt, at den nye 

kontaktopsporingsenhed får adgang til kontaktoplysninger på personer, der er testet 

positiv med COVID-19. Disse oplysninger fremgår ikke af det materiale, 

sundhedsmyndighederne er i besiddelse af om personer med positive testresultater. Det 

vil også kunne indhentes nummeroplysninger på nære kontakter til personer, der er testet 

positiv med COVID-19.  

 

Det foreslås derfor, at Styrelsen for Patientsikkerhed skal have adgang til 

u eroplys i ger i u eroplys i gsdatabase  ”118-registret” .  
 

Adgangen til at indhente nummeroplysninger fra 118-registret er reguleret i § 31, stk. 6, i 

lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.  

 

Det fremgår af § 31, stk. 6, at oplysninger om hemmelige og udeladte telefonnumre alene 

kan videregives af forsyningspligtudbyderens landsdækkende nummeroplysningstjeneste 

til brug for offentlige alarmtjenester, politiet, statsadvokaterne, de enkelte retter, 

kriminalforsorgen eller restanceinddrivelsesmyndigheden.  

 

Det foreslås, at § 31, stk. 6, ændres, så Styrelsen for Patientsikkerhed kommer til at indgå 

af opregningen af de myndigheder, som kan indhente nummeroplysninger i 118-registret.  

 

Den foreslåede ændring vil indebære, at Styrelsen for Patientsikkerhed vil få adgang til at 

indhente nummeroplysninger fra 118-registret. Dette vil indebære en behandling af 

personoplysninger.  

 

Det forudsættes, at det kun er de personer i Styrelsen for Patientsikkerhed, der er en del 

af kontaktopsporingsenheden enten ved ansættelse i styrelsen eller på anden måde 

kontraktmæssigt tilknyttede medarbejdere, der skal have adgang til oplysninger om de 

hemmelige telefonnumre i 118-registret. Det forudsættes også, at behandlingen af de 

pågældende telefonnumre skal ske i overensstemmelse med 

databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, herunder i overensstemmelse 



 

Side 3 

med principperne for databehandling i databeskyttelsesforordningens artikel 5, og 

reglerne om behandlingssikkerhed i artikel 32.  

 

 

 

 

 


