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Aftale mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og [X kommune] 
om kommunal bistand til smitteopsporing til forebyggelse af 
smittespredning 

Baggrund og hjemmel 
Da kommunen og Styrelsen for Patientsikkerhed har en fælles interesse i at 
nedbringe smittespredningen af Coronavirus 2019 (COVID-19), og da tidligere 
samarbejde mellem styrelsen og kommunerne om smitteopsporingsindsatser 
har vist sig at have en god effekt på smitteudviklingen, indgås denne aftale om 
bistand fra kommunen til Styrelsen for Patientsikkerhed til smitteopsporing-
sindsatsen og forebyggelse af smittespredning.  
 
Aftalen kan indgås i de tilfælde, hvor det vurderes at være gavnligt for inddæm-
ning af stigende eller høj smitte med COVID-19 i den pågældende kommune 
eller sogn. 
 
Det følger af epidemilovens § 3, stk. 1, at det påhviler enhver forvaltningsmyn-
dighed efter anmodning at yde vejledning til og bistå Styrelsen for Patientsik-
kerhed og andre myndigheder, der varetager opgaver efter denne lov, med at 
varetage de pligter og beføjelser, som disse efter loven er tillagt, og med at gen-
nemføre foranstaltninger efter denne lov. Det fremgår af lovbemærkningerne til 
§ 3, stk. 1, at pligten til at yde bistand også vil kunne omfatte eksempelvis poli-
tiets eller kommunernes bistand med at foretage smitteopsporing. 
 
Med udgangspunkt i den fælles forståelse for behov for bistand anmoder Styrel-
sen for Patientsikkerhed kommunen om at bistå med smitteopsporing i overens-
stemmelse med denne aftale. Opgavens omkostninger i kommunen vil være 
dækket som COVID-19 udgifter.  
 

Opgavens indhold 
Kommunens bistand består i rådgivning og vejledning af smittede borgere og 
nære kontakter i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer1. 
 
Afhængig af den pågældende kommunes udfordringer med smittespredningen, 
kan det være relevant, at kommunen blandt andet bistår med smitteopsporing, 
isolationsopfølgning og opsporing af nære kontakter.  
 
Kommunen skal tilrettelægge indsatsen, så det kan håndteres i almindelig dags-
tid alle ugens dage. Kommunen kan desuden få telefonisk bistand fra styrelsen 
alle dage mellem kl. 8.00 og 22.00, og der vil løbende afholdes møder mellem 
styrelsen og kommunen om smitteudviklingen. 
 

                                                   
1 https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus; 
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus 
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Som led i opstarten af samarbejdet, kan kommunen få faglig støtte fra styrelsen, 
som vil være behjælpelig med at give en forståelse for smitteopsporingsopga-
ven og data. Det aftales mellem STPS og kommunen hvornår kommunen er 
klar til at bistå med smitteopsporingen.  
 
Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder og vedligeholder vejledningsmateri-
ale, som løbende offentliggøres på COvip (Coronaopsporingens Videns- og In-
formations Portal). Kommunen er forpligtet til at sikre, at medarbejderne har 
adgang til og holder sig opdateret i materialet, som offentliggøres på COvip. 
 

Datastrømme og dataansvar 
Afhængig af kommunens behov har Styrelsen for Patientsikkerhed mulighed for at 
videregive følgende data til brug for opgavevaretagelsen (sæt kryds): 
 
Alle personer der har Coronavirussygdom 2019 (COVID-19): 

o med bopæl i en kommune, hvor der er identificeret mange smittede  
o med bopæl i et sogn, hvor der er identificeret mange smittede 
o i en bestemt aldersgruppe, der er identificeret med mange smittede 

 
Nære kontakter til en person der har Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).  

o med bopæl i en kommune, hvor der er identificeret mange smittede  
o med bopæl i et sogn, hvor der er identificeret mange smittede. Kræ-

ver, at CPR.-numre på de nære kontakter har kunnet fremfindes.  
o i en bestemt aldersgruppe, der er identificeret med mange smittede. 

Dette kræver at CPR.-numre på de nære kontakter har kunnet frem-
findes. 
 

Oplysningerne anvendes, alt efter kommunale forhold til:  
 at sikre en tæt lokal støtte og opfølgning i forhold til støtte til den 

enkelte smittedes overholdelse af isolation ved eksempelvis telefon-
opkald eller opsøgning på smittedes bopæl.  

 at identificere behov for lokale indsatser i forhold til at imødegå 
smitteudbredelse, herunder tilrettelæggelse af teststrategi 

 
Med henvisning til epidemilovens § 52, stk. 4, leverer Styrelsen for Patientsik-
kerhed data i excel-fil via sikker post til kommunen, hvorefter kommunen har 
24 timer til at opnå kontakt med den smittede.  
 
Med henvisning til epidemilovens § 52, stk. 8, indrapporterer kommunen resul-
tatet af bistanden tilbage til Styrelsen for Patientsikkerhed på individniveau 
(dagligt – efter 24 timer) uanset opnået eller ikke opnået kontakt. Dette gøres 
ved brug af linket til blanketten, der dagligt sendes ud sammen med excel-fi-
len2.   
 
Data udveksles dagligt inden kl. 9 fra begge parter. 
 

                                                   
2 Der er udarbejdet en blanket til brug for opgaven, som dækker over smitteopsporing, isolationsopfølgning og 
opsporing af nære kontakter. I blanketten noteres de oplysninger, som opnås i samtalen med den smittede eller 
nære kontakt, hvorefter blanketten returnerer automatisk til styrelsen. 
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Regler 
Det følger af epidemilovens § 52, stk. 4, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan 
videregive personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, til den myndig-
hed, som i medfør af § 3, stk. 1, bistår styrelsen med varetagelse af de pligter 
og beføjelser, som styrelsen efter loven er tillagt. 
 
Det følger af lovbemærkningerne til epidemilovens § 52, stk. 4, at forslaget vil 
indebære, at Styrelsen for Patientsikkerhed kun kan videregive personoplysnin-
ger til en kommunalbestyrelse eller et regionsråd eller en anden myndighed, 
som styrelsen har anmodet om at bistå med eksempelvis smitteopsporing. 
 
Det følger af epidemilovens § 52, stk. 8, at den stedlige kommunalbestyrelse el-
ler det stedlige regionsråd videregiver personoplysninger, herunder helbredsop-
lysninger, efter anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Pa-
tientsikkerhed kan anmode om oplysninger efter 1. pkt., når det er nødvendigt 
med henblik på at hindre udbredelse af eller smitte med en alment farlig eller 
samfundskritisk sygdom, herunder når det er nødvendigt til brug for styrelsens 
beslutning om foranstaltninger i medfør af kapitel 5.  
 

Dataansvar i kommunerne 
Kommunalbestyrelsen er som dataansvarlig for de modtagne data forpligtet til 
at overholde lovgivningen, herunder til at fastsætte foranstaltninger og over-
holde formålsbegrænsningen i Kommunalbestyrelsens anvendelse af de videre-
givne data er underlagt Datatilsynets tilsyn. 
 

Kontaktpersoner og adresse 
Adresse for modtagelse af data hos kommunen er: [XX@XX.DK] 
Kontaktperson hos kommunen vedrørende modtagelse af data er: [XX] 
 
Kontakt i STPS: Annemette Juul, ajuu@stps.dk. 
 
Spørgsmål om dataleverance samt øvrige henvendelser bedes rettet til kontakt-
opsporing@stps.dk, via sikker mail.  
 

Indgåelse og varighed 
Denne aftale træder i kraft ved underskrift og varer som udgangspunkt i 14 dage. 
Kommunen modtager første dataleverance [skriv dato] og sidste dataleverance 
[skriv dato] fra styrelsen. I forbindelse med afslutning af aftalen udarbejdes en fæl-
les erfaringsopsamling. Aftalen kan opsiges skriftligt af begge parter med én 
dags varsel 
 
Dato:     Dato: 
For Kommunen  For Styrelsen for Patientsikkerhed 
 
 
 
------------------   ------------------ 
Underskrift    Underskrift  


