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F o r s l a g  

til 

L o v  o m  æ n d r i n g  a f  l ov  om. v a c c i n a t i o n  m o d  k o p p e r .  

Fremsat den 18. marts 1976 af indenrigsministeren. 

§ 
I lov nr. 84 af 31. marts 1931 om vaccina- 

tion mod kopper, som ændret senest ved 
§ 7 i lov nr. 175 af 30. april 1969, foretages 
følgende ændringer: 

1. § 1 ophæves. 

2.1 8 2 ophæves stk. 2 og 3, og i stk. 4, der 
bliver stk. 2, ophæves 3. pkt. 

3. §§ ophæves. 

§ 2 .  
Loven træder i kraft dagen efter bekendt- 

gørelsen i Lovtidende. 

Bemærkninger  til lovforslaget. 

I. Almindelige bemærkninger. 
Lovforslaget har til formål at afskaffe kravet 

om, at ethvert barn inden det fyldte 7. år skal 
vaccineres mod kopper, forinden skolegang påbe- 
gyndes. 

Forslaget er fremsat på baggrund af en henstil- 
ling fra sundhedsstyrelsen. 

WHO har i de senere år gennemført et omfat- 
tende vaccinationsprogram, der har medført, at 
forekomsten af kopper er meget stærkt reduceret. 
Kopper anmeldes nu kun fra Etiopien, og den type 
kopper, der forekommer i dette land er forholdsvis 
godartet og optræder kun med en dødelighed på 
1-2 pet. 

På grund af de meget omfattende vaccinationer, 
der er foretaget, er risikoen for pludselig opblus- 
sen af antallet af koppetilfælde væsentlig formind- 
sket, og WHO holder fortsat de tidligere koppe- 
områder under kontrol, ligesom de pågældende be- 
folkningers vaccinationsstatus holdes å jour. 

Sundhedsstyrelsen er derfor af den opfattelse, at 
risikoen for indførelse af kopper her til landet nu 
må betragtes som meget ringe. 

Koppevaccinationerne giver anledning til alvor- 
lige komplikationer hos børn i 1 tilfælde ud af 
200.000, men hertil kommer, at en stor del af bør- 

nene 8-10 dage efter vaccinationen bliver syge med 
høj feber, som giver anledning til tilkaldelse af 
læge og i enkelte tilfælde til indlæggelse på syge- 
hus. 

Sundhedsstyrelsen finder, at ulemperne og den 
ganske vist lille risiko, der er forbundet med vac- 
cinationen, overstiger den meget ringe risiko, der 
er for koppesmitte her i landet. På denne bag- 
grund mener styrelsen, at kravet om obligatorisk 
koppevaccination af børn snarest bør ophæves. 

Baggrunden for kun at ophæve de bestemmel- 
ser, der vedrører den tvungne koppevaccination, 
er den, at der af indenrigsministeriet i samarbejde 
med sundhedsstyrelsen og statens seruminstitut er 
taget skridt til at revidere de gældende bestemmel- 
ser om vaccinationer mod forskellige sygdomme, 
der for tiden er indeholdt i forskellige love og an- 
dre retsforskrifter, bl. a. med henblik på snarest at 
søge disse bestemmelser samlet i een lov. 

Under hensyn til, at bestemmelsen om adgang 
til vederlagsfri offentlig koppevaccination ikke fore- 
slås ophævet, vil sundhedsstyrelsen være indstillet 
på over for statens seruminstitut og embedslæger- 
ne at tilkendegive, at der ikke for tiden bør føres 
de sædvanlige kampagner for offentlig koppevac- 
cination. Den bestående adgang til at få foretaget 
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koppevaccination hos den praktiserende læge vil 
ikke blive berørt af nærværende lovforslag. 

Der vil i øvrigt fortsat være mulighed for med 
hjemmel i den gældende lovs § 3 at påbyde koppe- 
vaccination, hvis der mod forventning skulle blive 
fare for koppeepidemi, jfr. den gældende lov, der 
er optrykt som bilag til lovforslaget. 

Sundhedsstyrelsen vil i øvtigt fortsat løbende 
føre tilsyn med forekomsten af kopper. 

Lovforslaget vil ikke få administrative konse- 
kvenser, men vil betyde, at embedslægerne og 
seruminstituttet fritages for at foretage disse vac- 
cinationer. Det samlede antal koppevaccinationer, 
der foretages som følge af det i loven fastsatte 
krav, har i de seneste år svaret til en fødselsår- 
gang, i 1973 ca. 75.000, hvoraf omkring 3/4 er 
blevet foretaget af embedslægerne og på serum- 
instituttet, medens resten er blevet foretaget af 
praktiserende læger. 

Besparelserne for det offentlige vil blive be- 
grænsede. Koppevaccinen fremstilles på serumin- 
stituttet og udleveres vederlagsfrit til landets læ- 

ger. Seruminstituttet vil antagelig ved bortfald af 
den obligatoriske koppevaccination kunne spare 
ca. 150.000 kr. på årsbasis. 

II. Bemærkninger til lovforslagets enkelte 
bestemmelser. 

Til § 1. 
De bestemmelser, der foreslås ophævet, vedrører 

kravet om tvungen koppevaccination af børn og 
muligheden for udsættelse med eller fritagelse for 
disse vaccinationer (§ 1 og § 2, stk. 2 og 3) samt 
pligten til for skoleledere, skolekommissioner og 
bestyrere af børnehjem o. lign. at påse, at de børn, 
der modtages, er vaccineret mod kopper eller fri- 
taget herfor (§§ 5-7). 

Til § 2. 
Det skønnes under hensyn til baggrunden for 

lovforslagets fremsættelse hensigtsmæssigt at lade 
loven træde i kraft umiddelbart efter bekendtgø- 
relsen i Lovtidende. 
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I Bilag. 

L o v  nr .  84 a f  31. m a r t s  1931 om vacc ina t ion  m o d  kopper ,  som æ n d r e t  ved  

lov nr .  101 a f  25. m a r t s  1959 og lov nr .  175 a f  30. apri l  1969. 

§ 1. 
Ethvert Barn, der ikke har haft Kopper, skal, inden det fylder 7 Aar, vacci- 

neres mod Kopper, dog at Vaccination skal have fundet Sted, forinden Barnet paa- 
begynder Skolegangen. 

Udsættelse med Vaccination kan for et Aar ad Gangen, dog længst for et Tidsrum 
af 3 Aar, af Hensyn til vedkommendes Helbredstilstand bevilges af Kredslægen, i Køben- 
havn af Stadslægen, i  Henhold til Lægeerklæring, udstedt i Overensstemmelse med en af 
Sundhedsstyrelsen godkendt Formular. 

Yderligere Udsættelse med eller eventuel Fritagelse for Vaccination kan efter 
Ansøgning bevilges af Amtslægen, i København af Stadslægen, i Tilfælde, hvor det paa 
Grund af vedkommendes Helbredstilstand eller som Følge af Oplysninger om Sygelighed 
i Familien af legemlig eller sj ælelig Art kan befrygtes, at der vil kunne forvoldes betydelig 
Skade ved Yaccination af den paagældellde. 

Ansøgning herom maa være bilagt Lægeerklæring, og Ansøgeren (Barnets Fader 
eller den, der træder i Faderens Sted) er pligtig til saavel at  fremskaffe eventuelle nød- 
vendige, supplerende Oplysninger som -  hvis det ønskes at  give personligt Møde hos 
,Amtslægell (Stadslægen). 

Amtslægens (Stadslægens) Afgørelse kan 홢 indenfor en Frist af en Maaned 홢 
forelægges for Sundhedsstyrelsen, hvis Afgørelse er endelig. 

S 2. 
Enhver kan vederlagsfrit ved offentlig Foranstaltning blive vaccineret og revac- 

cineret imod Kopper-og faa Attest derfor meddelt. Den offentlige Vaccination udføres 
i København af Statens Seruminstitut og af Stadslægen efter Indenrigsministerens nærmere 
Bestemmelse, i Købstæderne og paa Landet af vedkommende Embedslæge. Den paa- 
gældende Kommune er pligtig til at anvise et passende Lokale til Foretagelse af den offent- 
lige Vaccination. Enhver, som er blevet vaccineret ved offentlig Foranstaltning, skal under- 
kastes Eftersyn. De nærmere Regler for den offentlige Vaccination og for det nævnte Efter- 
syn fastsættes af Indenrigsministeren, dog skal Vaccination og Eftersyn paa Landet udføres 
i  det mindste et Sted i hver Kommune. 
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Barnets Forældre eller de, der træder i deres Sted, er pligtige til at give den vac- 
cinerende Læge alle Oplysninger om Barnets hidtidige Sundhedstilstand. Desuden skal' 
vedkommende oplyse, om der har været Komplikationer i Forbindelse med Vaccination 
af eventuelle ældre Søskende, og om der er smitsom Sygdom i Hjemmet paa det Tidspunkt; 
da Barnet fremstilles for den vaccinerende Læge. 

Saafremt den vaccinerende Læge skønner, at Vaccinationen af Hensyn til ved- 
kommendes Helbredstilstand ikke for Tiden bør finde Sted, er han pligtig til af egen Drift 
at opsætte Vaccinationen samt, saafremt paagældende er fyldt 7 Aar eller skal paabegynde 
Skolegang, at foranledige, at rette vedkommende indgiver Ansøgning til vedkommende 
Embedslæge i Overensstemmelse med Reglerne i § 1. 

Som Bevis for, at en Person er vaccineret mod Kopper, gælder en af den Læge, 
som har foretaget Vaccinationen, udfærdiget Koppeattest, affattet i Overensstemmelse 
med en af Indenrigsministeren godkendt Formular. I Stedet for en saadan Attest vil kunne 
træde en af en Læge afgiven Erklæring om, at vedkommende bærer utvivlsomme Ar efter 
Kokopper eller de naturlige Kopper. Kan heller ikke saadan Erklæring fremskaffes, maa 
Vaccination finde Sted. 

§ 3. 
Saafremt der forekommer Tilfælde af Kopper, og Udbredelse af Sygdommen er 

at befrygte, kan Epidemikommissionen paabyde, at alle Personer indenfor et nærmere 
angivet Omraade, som ikke straks godtgør at have haft Kopper, inden en fastsat Frist 
skal være vaccineret mod Kopper under en Bøde af 2 Kr. for hver Dag, det givne Paabud 
oversiddes. Paabudet sker, naar Foranstaltningen indskrænker sig til enkelte Ejendomme, 
ved Paalæg til de vedkommende eller, for saa vidt angaar Børn under 15 Aar, deres For- 
ældre eller dem, som træder i deres Sted. Skal Foranstaltningen udstrækkes til en større 
Kreds, sker Paabudet ved Bekendtgørelse i Overensstemmelse med § 8 i Lov Nr. 138 af 
10. Maj 1915 om Foranstaltninger imod smitsomme Sygdommes Udbredelse. 

Ved udbrydende Koppeepidemi træffes der derhos af Overepidemikommissionen 
Foranstaltning til, at enhver indenfor et nærmere angivet Omraader kan blive revaccineret, 

§ 4. 
Statens Seruminstitut i København er forpligtet til stadig at have Beholdning af 

Vaccine mod Kopper, som uden Vederlag skal udleveres Landets Læger. 

§ 5. 
Enhver Skoleleder skal 홢 ved at lade Lægeattest forevise -  forvisse sig om, at' 

de Børn, der søger Skolen, er vaccinerede mod Kopper. Er dette ikke Tilfældet, eller und- 
lader Forældre eller andre vedkommende paa Skolelederens Begæring at forevise Koppe- 
attest eller Bevis for Udsættelse med eller Fritagelse for Vaccination, skal Skolelederen 
gøre Anmeldelse herom til Skolekommissionen,, som har at sende Anmeldelsen til Stedets 
Politimester 홢 i København til Politidirektøren. 

Saafremt det viser sig, at  Barnet ikke er vaccineret, eller at der ikke er meddelt 
Udsættelse eller Fritagelse i Henhold til § 1, skal det paalægges vedkommende under en 
Bøde af 2 Kr. for hver Uge, Paalæget oversiddes, at lade Vaccination foretage, i København 
inden 12 Uger og i det øvrige Land ved næste offentlige Vaccination. Ogsaa i saadanne 
Tilfælde finder Bestemmelserne i § 1 og § 2, 3die Stykke, Anvendelse. 

I  Skoleprotokollen skal indrettes en Rubrik, hvori indføres, om Koppeattest eller 
Bevis for Udsættelse med eller Fritagelse for Vaccination er forevist, eller hvis ikke, da de 
Bemærkninger, som Forholdene giver Anledning til. Skolekommissionen, skal een Gang 
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aarlig gennemse denne Protokol og med sin Underskrift bevidne, at dette er sket, samt, for 
saa vidt Protokollen ikke findes behørigt ført, eller hvis nogen anden Overtrædelse af denne 
Lovs Forskrifter bemærkes, anmelde saadant for Stedets Politimester. 

Protokollen skal til enhver Tid være til Overøvrighedens Eftersyn. 

§ 6- 
Med Hensyn til de Børn, for hvem Forpligtelsen til Skolegang bortfalder i Henhold 

til Anorc1nillgerne af 29. Juli 1814 for Købstæderne § 25, for Landet § 18, Lov af 2. Maj 
1855 § 1 og Lov om Borgerskolevæsenet i København af 29. December 1857 § 4, samt 
saadanne, i Henseende til hvilke Lov af 13. Aprif1851 § 11, sidste Punktum, kommer til 
Anvendelse, paahviler det Skolekommissionen ved at lade sig forevise Attest at forsikre 
sig om, at den ovenomhandlede Forpligtelse er efterkommet, og, naar dette ikke er Til- 
fældet, at gøre Anmeldelse derom til Politimesteren, som har at foretage det fornødne i 
Overensstemmelse med foranstaaende Paragraf. 

Enhver Skolekommission skal være forsynet med en Protokol, hvori de i denne 
Paragraf omhandlede Børn indføres, og hvori skal være en Rubrik til Indførelse af Oplys- 
ninger om, hvorvidt Koppeattest eller Bevis for Udsættelse eller Fritagelse for Vaccination 
er forevist. Protokollen, der anskaffes for Kommunens Regning, føres af Skolekommis- 
sionens Formand, men maa aarlig forsynes med hele Skolekommissionens Underskrift. 
Protokollen skal til enhver Tid være til Overøvrighedens Eftersyn. 

I  København har Skoledirektøren efter Modtagelsen og Gennemgangen af de i 
Anordningen af 20. Marts 1844 § 48 ommeldte Lister over skolepligtige Børn at tilstille 
Politidirektøren en Fortegnelse over de Børn, som ikke er eller bliver optaget i offentlige 
eller privaté Skoler eller bliver indkaldt til Overhørelse af Skolekommissionerne, og som 
ikke er anført paa tidligere Politidirektøren tilstillede Fortegnelser over saadanne Børn. 
Politidirektøren har derefter at foranstalte undersøgt, om de saaledes opgivne Børn er 
vaccineret eller har Udsættelse eller Fritagelse herfor, og i andet Fald at foretage det for- 
nødne i Medfør af § 5. 

§ 7. 
Bestyrerne af Børnehjem, Opdragelseshjem o. lign. er pligtige at paase, at de 

Personer over Syv Aars Alderen, der optages i disse, er vaccineret. Naar Forholdene ikke 
tillader Afvisning, indtil Beviset for. Vaccination er skaffet, bliver uopholdelig efter Ind- 
læggelsen nærmere Undersøgelse at anstille og, hvis behørigt Bevis for Vaccinationen ikke 
tilvejebringes, Vaccination at foranstalte. Ogsaa i saadant Tilfælde finder Bestemmelserne 
i § 1 om Udsættelse med Vaccination og § 2, 3die Stykke, Anvendelse. 

§ 8. 
. Udgifterne ved Fremstillingen af Vaccine mod Kopper og Vaccinationen mod 

Kopper paa Statens SerumÎnstitut i København afholdes af Statskassen. 
I  øvrigt afholdes samtlige Udgifter ved den offentlige Vaccination, herunder 

Embedslægernes Udgifter til de ved Vaccinationen fornødne Desinfektionsmidler o. lign., 

i København og på Frederiksberg af Kommunen og i øvrigt af Amtskommunen. 

§ 9. 
Den, som ikke efterkommer Bestemmelserne i denne Lov, straffes med Bøde. 

Selv om der paalægges vedkommende den i §§ 3 og 5 ommeldte Tvangsbøde, fritages 
han ikke for Ansvar efter denne Paragraf. 

§ 10. 
Lov af 4. Februar 1871 om Indpodning af Kokopper ophæves. 
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§ 11. 
Denne Lov, som ikke gælder for Færøerne, træder i Kraft den 1. April 1931. 
De Statens Seruminstitut ved nærværende Lov paalagte Forpligtelser paahviler 

den kgl. Kokoppeindpodningsaiistalt i København, indtil denne Anstalt nedlægges, jfr. 
§ 4 i Lov Nr. 72 af 1. April 1910 om Udvidelse af Statens Serulriinstitut m. m. 


