
Kære Kathe Johansen

Tak for henvendelsen til Sundhedsministeriet og sundhedsminister Magnus Heunicke 
den 13. november 2021 om dokumentationsordningen for folk, der er undtaget for 
COVID-19 test og kravet om coronapas.

COVID-19 er igen en samfundskritisk sygdom
De stigende smitte- og indlæggelsestal har betydet, at COVID-19 fra og med torsdag 
den 11. november 2021 igen er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. 
Coronapasset er blevet genindført på en række områder, og det samme gælder 
dokumentationsordningen, som I udtrykker bekymring over i jeres henvendelse. 

Ikke krav om fysisk fremmøde
Der er intet krav om fysisk fremmøde, hvis borgeren grundet sit handicap eller af 
andre årsager ikke er i stand til selv at møde i Borgerservice for at hente sin 
dokumentation for fritagelse. 

På baggrund af blandt andet jeres og andres bekymringer i forhold til kravet om fysisk 
fremmøde på Borgerservice, blev det allerede i sommer besluttet, at det skulle være 
muligt for værger eller forældremyndighedsindehavere at udfylde en tro- og 
loveerklæring og hente dokumentationen på Borgerservice på vegne af borgeren. 
Dette er også gældende nu. 

Hvis borgeren ikke har en værge eller forældremyndighedsindehaver, der kan hjælpe, 
kan en kontaktperson også hente dokumentationen ved brug af fuldmagt. 

Ingen individuel vurdering
Dokumentationen udleveres på baggrund af en tro- og loveerklæring. Man skal 
hverken som borger vise dokumentation for den sundhedsmæssige årsag til, at man 
er undtaget for test eller oplyse, hvilken af de oplistede sygdomme eller lidelser der 
er årsag til, at man er undtaget.

Der er således ikke tale om, at en kommunal sagsbehandler skal lave en 
sundhedsfaglig vurdering af den enkelte borger.

Ministeren og ministeriet sætter pris på Landsforeningen for Autismes input til 
arbejdet med at få alle borgere i Danmark godt igennem coronapandemien.

Med venlig hilsen 

Trine Aagren Rasmussen

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk 
W www.sum.dk

Dato: 19-11-2021
Enhed: MINSEKR
Sagsbeh.: DEPTAAR
Sagsnr.: 2117770
Dok. nr.: 2000691

Landsforeningen Autisme
Banestrøget 19-21  
 
2630 Taastrup
Danmark

mailto:sum@sum.dk

	Svar til Landsforeningen Autisme om dokumentationskrav (D2000691).docx

