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Nye regler for fritagelse for corona-test: 

De svageste borgere, betaler prisen  
for sjuskede retningslinjer 
 

Høje Taastrup, den 28. juni 2021 
 
 
 
I sidste uge havde Landsforeningen Autisme armene oppe over hovedet: Der var blevet lyttet på 
Christiansborg, og nu ville det blive muligt at få en gyldig dokumentation for, at man som fx autist er 
fritaget for corona-test. Retningslinjerne er nu kommet. Det har fået foreningen til at tage armene ned og i 
stedet knytte næverne. 
 
”Nu har vi set retningslinjerne for, hvordan det skal fungere i praksis,” siger Landsforeningens Autismes 
formand, Kathe Johansen, ”Vi lagde i vores forslag op til, at man kunne få klaret dokumentationen for 
fritagelse for corona-test via sin egen læge – som jo i de allerfleste tilfælde kender sine patienter rigtig 
godt. Lægen kunne så give elektronisk besked til pas-systemet, på samme måde som når ens test er 
negativ. På den måde ville man hele tiden have et gyldigt corona-pas. Det ville være super-nemt. Men nej… 
Nu skal man bestille tid og stille sig i kø i kommunens Borgerservice og udfylde et fysisk skema. Vi er ganske 
enkelt målløse over den mangel på forståelse for, hvordan rigtig mange autister har det, når de skal 
kontakte myndighederne.” 
 
Åbenlyse mangler i retningslinjerne 
Kathe Johansen fortsætter: ”Mange autister har det svært med at komme ud blandt andre mennesker. Så 
man skal have værge eller forældre med. Eller kan de hente dokumentationen på vegne af autisten…? Det 
fortæller sundhedsstyrelsen heller ikke noget om. Og hvis man så får papiret med dokumentation for 
fritagelse, må man så tage et billede af det og gemme på telefonen? Det står der ikke noget om i 
retningslinjerne. Det virker som om, at embedsfolkene har kigget i nogle vejledninger fra forrige årtusind, 
da de skrev disse retningslinjer. Det er slet ikke i orden, at det IGEN er de svageste borgere – de syge og de 
handicappede – der skal betale prisen for sjuskede offentlige retningslinjer,” siger en vred Kathe Johansen. 
 
Landsforeningen arbejder for at ændre retningslinjerne 
Den metode, som er sat i værk nu, er Landsforeningen Autisme ikke ophavsmænd til. Foreningen har i sin 
argumentation over for ministeriet heller ikke ment, det skulle være et krav, at man skulle kunne fremvise 
gyldighed for fritagelse. ”Så det er slet-slet ikke blevet som vi have ønsket, og som vi tidligere har fejret,” 
slutter formanden.  
 
 
Årsagen til denne meget analoge og manuelle metode er formentlig, at det er planen at corona-passet 
udfases til oktober. 
Landsforeningen har nu taget kontakt til de relevante embedsfolk i sundhedsministeriet og i 
sundhedsstyrelsen for at gøre opmærksom på det åbenlyst urimelige i denne metode. 
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