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Indstilling fra Epidemikommissionen 

Emne Indførelse af krav om dokumentation for personer, der som følge af 
sundhedsfaglige årsager er undtaget for test og coronapas

Vedkommende 
minister 

Sundhedsministeren

Andre relevante 
ministerier

Erhvervsministeriet, Kulturministeriet, Transportministeriet, Uddannelses- og 
forskningsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Kirkeministeriet og 
Udlændinge- og Integrationsministeriet, Social- og Ældreministeriet

Problemstilling Sundhedsministeren har anmodet Epidemikommissionen om indstilling vedr. 
indførelse af et krav om, at man skal kunne fremvise dokumentation for, at man 
som følge af sundhedsfaglige årsager er undtaget for at få foretaget COVID-19 
test og dermed også undtaget krav om coronapas.

Personer, der af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test, er efter de 
gældende regler undtaget for krav om test og coronapas. Undtagelsen beror i dag 
alene på en vurdering af troværdigheden af borgerens udsagn,

Med henblik på at skabe størst mulig klarhed om borgernes og de 
erhvervsdrivenes/kulturinstitutionernes og andre kontrollanters pligter i 
forbindelse med test og/eller coronapas og for at begrænse mulighederne for 
misbrug af undtagelsesreglerne, indstiller Sundhedsministeriet, at der indføres 
krav om dokumentation for personer, der er undtaget for test og/eller coronapas.

Sundhedsministeriet har oplyst, at: 
- dokumentationen vil blive udleveret af kommunernes 

borgerservicecentre på baggrund af en tro- og loveerklæring fra 
borgeren. 

- Sundhedsstyrelsen har udarbejdet specificeret liste over de 
sundhedsfaglige årsager, som er gyldig grund for undtagelse, og listen 
fremgår af erklæringen. 

- Det vil være strafbart efter straffelovens § 161, hvis en borger erklærer 
at være omfattet af undtagelserne, uden at dette er tilfældet. 

- Turister og andre vil også være omfattet af kravet om dokumentation for 
undtagelse, og vil tilsvarende kunne få dokumentationen udleveret via 
borgerservice. 

- Der lægges op til, at den udleverede dokumentation vil være gældende i 
3 måneder fra det tidspunkt, hvor kommunen har udstedt dokumentet.

Epidemikommissionens
indstilling

Epidemikommissionen indstiller, at der indføres krav om, at man skal kunne 
fremvise dokumentation for, at man som følge af sundhedsfaglige årsager er 
undtaget for at få foretaget COVID-19 test og dermed også undtaget krav om 
coronapas.
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