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Henvendelse om fritagelse for test i Corona-passet 

 
Kære Magnus Heunicke og Sundhedsministeriet  

Jeg skriver til jer, fordi vi i Landsforeningen Autisme er blevet kimet ned af bekymrede medlemmer siden Corona-

passet kom på bordet. Vi har som foreningen en gruppe medlemmer, der grundet sensoriske udfordringer ikke kan 

testes for Corona. Det er personer, der sagtens vil kunne vaccineres, men som ikke kan testes grundet deres handicap.  

 
En mor ringede, fordi hendes 15årige svært autistiske og nonverbale datter, lige nu bare har et simpelt ønske: hun vil 

gerne på café igen. Men datteren kan ikke testes for Corona. De var hos deres praktiserende læge i efteråret, fordi 

datteren havde en prop i øret. Lægen vurderede at det ville være et overgreb på pigen, hvis de fjernede proppen, og 

hun endte med en indlæggelse på hospitalet for noget så simpelt.  
For den 15-årige autistiske pige, der er svært sensorisk udfordret, er løbende testning bare ikke en mulighed.  

 
På skoleområdet har Pernille Rosenkrantz-Teil meldt ud at autistiske skoleelever og elever på ungdomsuddannelser, 

der ikke kan testes to gange om ugen, blot kan blive fritaget for test med en lægeerklæring og derefter kan følge 

undervisningen, som var de testet.  

 
Det er en helt umiddelbar og simpel løsning på et problem, der skaber store bekymringer for en gruppe af vores 

medlemmer. Den samme løsning, ønsker jeg, at vi også kunne få implementeret i Corona-passet. En linje i passet, om 

at borgeren med en lægeerklæring er fritaget for test, og alligevel må tage del i genåbningen, vil være at gøre en lille 

gruppe mennesker en kæmpe tjeneste.  

 
Der står i bekendtgørelsen, at personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få 

foretaget en covid-19-test, er undtaget for test. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/296?fbclid=IwAR1BFo32RgEkW653tpWFNrjZHozQ3W2wt_KtBBadElUFb

QjibRzNK4yDY2M 
Derfor er min henvendelse blot en forespørgsel om at få skrevet fritagelsen ind i passet, således borgere, der ikke kan 

testes, har mulighed for at fremvise et gyldigt pas, der giver dem adgang til genåbningen.  

Sensoriske udfordringer er udbredt blandt autistiske mennesker. Oftest handler det om øget lyd og lysfølsomhed, men 

for en mindre gruppe er berøringer et fuldstændigt uoverskueligt sensorisk over load.  
En ung autistisk mand ringede til os, og fortalte hvordan han har ligget i fosterstilling og grædt, da hans pædagog på 

bostedet, ville hjælpe ham med at få klippet negle. Han beskrev, hvordan en næsespray havde føltes som tusindvis af 

glasskår. For ham var det fuldstændigt utænkeligt at kunne blive Corona-testet uanset om det var i halsen eller næsen.  

 
 Der er for vores medlemmer megen utryghed, frustration og sorg forbundet med en udsigt til at samfundet åbner, 

uden at det autistiske barn eller den autistiske voksne, kan få lov at være med, før de er vaccineret.  
Der er måneders udsigt til et bare nogenlunde normalt liv – og jeg mener, at en enkelt tekstlinje i Corona-passet om at 

man er fritaget, er en simpel løsning, der kunne give et hverdagsliv tilbage for autister på lige vilkår med alle andre.  

 
Mvh Kathe Johansen, Formand Landsforeningen Autisme  


