
Kære Kathe Johansen  

Tak for jeres henvendelse af den 29. marts til sundhedsminister Magnus Heunicke, 
finansminister Nicolai Wammen og Digitaliseringsstyrelsen vedrørende fritagelse for 
coronatest i coronapasset.

Coronakrisen har medført store forandringer for os alle og har betydet, at store dele 
af samfundet har måtte lukke ned – både herhjemme, men også i udlandet. Det er 
derfor vigtigt, at vi i takt med udrulningen af vaccinationsindsatsen og reduceringen 
af smittetrykket hurtigst muligt genåbner samfundet på en forsvarlig og sikker måde, 
så vi kan vende tilbage til en mere normal hverdag. 

Et af redskaberne til en gradvis genåbning er udviklingen af et coronapas, der 
dokumenterer enten vaccination mod COVID-19 eller negativ COVID-19 test. 
Regeringen har allerede lanceret en løsning på sundhed.dk og i appen MinSundhed, 
hvor et digital coronapas kan fremvises og downloades. Derudover kan 
dokumentation for tidligere smitte med COVID-19 (immunitet) også anvendes som 
coronapas. I dette tilfælde anvendes det positive testsvar som coronapas.

Sundhedsmyndighederne er opmærksomme på, at der er personer, der som følge af 
en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller på grund af medicinske årsager ikke 
bør få foretaget en COVID-19 test. Af denne grund gælder kravet om fremvisning af 
coronapas ikke for disse personer. 

Det er efter de gældende regler som udgangspunktet virksomhederne, der er 
ansvarlige for at sikre, at kunder kan fremvise et gyldigt coronapas eller er omfattet 
af en gyldig undtagelse herfra. Undtagelserne beror dermed på en vurdering af 
troværdigheden af kundens ansvar. Der gælder således ikke på nuværende tidspunkt 
et særligt dokumentationskrav, og erhvervsdrivende er dermed ikke forpligtet til at 
kræve forevisning af eksempelvis en lægeerklæring, der viser, at kunden ikke er 
omfattet af kravet om fremvisning af coronapas, hvis kunden på anden vis 
sandsynliggør, at dette er tilfældet.

Med henblik på at skabe størst mulig klarhed for borgeres og erhvervsdrivendes 
pligter i forbindelse med coronapasset, er myndighederne i øjeblikket ved at se 
nærmere på en egentlig dokumentationsordning for personer, der er undtaget for 
kravet om fremvisning af coronapas. Det er vigtigt for ministeren og ministeriet, at 
personer, der er undtaget for kravet om fremvisning af coronapas, også kan tage del i 
genåbningen uden at skulle være bekymrede for, om de vil blive afvist grundet 
manglende coronapas. 

Ministeren og ministeriet sætter stor pris på at modtage henvendelser fra 
organisationer og foreninger, der ønsker at bidrage med konstruktive input i 
forbindelse med de tiltag og indsatser, vi er ansvarlige for.
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Side 2

Med venlig hilsen 

Emilie Theisen Honore
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