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Kære Camilla 
 
Mange tak for det fremsendte høringsmateriale, og for muligheden for at indgive høringssvar. Dansk Erhverv 
har følgende korte kommentarer til den fremsendte bekendtgørelse:  
 
Dansk Erhverv foreslår:  

 at der i § 8 tilføjes ” vaccinerne i tilvalgsordningen er godkendt af FDA, EMA og DKMA” 

 at §10, stk. 2 fjernes. Efter vores opfattelse er der ingen grund til at vaccinen først kan gives dagen 
efter ordination, så selvom det af praktiske årsager måske bliver sådan, bør det ikke fremgå af 
bekendtgørelsen.  

 
Til gengæld er vi af vores medlemmer blevet gjort opmærksomme på det uhensigtsmæssige i, at den 
vejledning fra Sundhedsstyrelsen, der knytter sig til den her bekendtgørelse, og som også er i høring lige nu, 
stiller lægerne i en meget uhensigtsmæssig situation.  
 
Selvom det politisk er besluttet og derefter kommunikeret til befolkningen, at der vil blive lavet en 
fritvalgsordning for de af sundhedsmyndighederne fravalgte vacciner, er der yderst uklart i den pågældende 
vejledning, hvor stor betydning lægen skal tillægge borgerens eget frie valg og ønske om at blive vaccineret.  
 
Når man politisk kommunikerer, at fritvalgsordningen er åben for alle der ønsker det, flytter man reelt 
ansvaret over på lægerne, som dermed alene skal træffe beslutning om, om borgerens eget ønske og frie valg 
skal stå over Sundhedsstyrelsens anbefalinger.  
 
Det mener vi ikke er fair overfor lægerne, som jo blot faciliterer en politisk beslutning.  
 
Vi er ikke høringspart på selve vejledningen, men da den er en udmøntning af denne bekendtgørelse, håber 
vi at I i Sundhedsministeriet vil foranledige, at der laves en bedre vejledning for udrulningen af 
fritvalgsordningen.  
 
Med venlig hilsen 
 
Laura Duus Dahlin 
Politisk konsulent 
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