Guide: Dokumentation for undtagelse fra 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 undtaget for kravet om coronapas.
Kravet om dokumentation er indført med henblik på at skabe størst mulig klarhed om borgernes og
kontrollanternes pligter i forbindelse med coronapasset og for at begrænse mulighederne for
misbrug af undtagelsesreglerne.
Dokumentationen udleveres af kommunernes borgerservicecentre på baggrund af en tro- og
loveerklæring, hvor borgeren skriver under på at have en gyldig sundhedsfaglig grund til undtagelse.
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet specificeret liste over de sundhedsfaglige årsager, som er gyldig
grund for undtagelse, og listen fremgår af erklæringen.
Fra den 12. november 2021 genindføres kravet om coronapas udvalgte steder og dermed også
kravet om, at personer, der er undtaget for coronapas, skal kunne fremvise dokumentation herfor.
Hvad gør jeg, hvis jeg er undtaget for test og coronapas?
Hvis du af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få
foretaget en COVID-19 test skal du gøre følgende for at få udleveret dokumentation for udtagelse:
1. Undersøg om du er berettiget til at være undtaget for test og coronapas. Sundhedsstyrelsen
har udarbejdet en specifik liste over de sygdomme og tilstande, som er gyldig grund for
undtagelse. Du finder listen på næste side. Hvis du er i tvivl, om du har en af de gyldige
årsager til undtagelse, kan du kontakte egen læge med henblik på en lægefaglig vurdering af
din tilstand, som eventuelt kan berettige til undtagelse.
2. Henvend dig fysisk hos din lokale Borgerservice. OBS – nogle steder er der krav om
tidsbestilling. Undersøg dette inden, du tager afsted.
3. Husk at medbringe pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
Du skal ikke medbringe sundhedsfaglig dokumentation for din sygdom eller tilstand.
4. I borgerservicecentret skal du underskrive en tro- og loveerklæring om, at du er berettiget
til undtagelse for test og coronapas. Det vil være strafbart, hvis du angiver, at du er
undtaget, uden at dette er tilfældet. Hvis du ikke selv er i stand til at underskrive, kan din
værge underskrive på vegne af dig. Hvis du er under 18 år, kan
forældremyndighedsindehavere underskrive. Hvis du ikke har en værge eller
forældremyndighedsindehaver, er der mulighed for at din eventuelle kontaktperson kan
hente dokumentationen for dig ved brug af fuldmagt.
5. Borgerservice udsteder dokumentationen for undtagelse til dig.
6. Du kan nu fremvise din gyldige dokumentation for undtagelse, hvor der er krav om test eller
coronapas. Dokumentationen skal altid fremvises sammen med pas, kørekort, sundhedskort
eller andet offentligt udstedt identitetskort. Dokumentationen er gyldig i 3 måneder fra
udstedelsesdatoen.
Borgere, der tidligere har fået udleveret dokumentation for undtagelse, som er udløbet, skal underskrive en ny tro- og loveerklæring hos borgerservice for at få udleveret ny gyldig dokumentation.

Specificering af årsager til undtagelse som følge af medicinske årsager og fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse
Følgende sygdomme og tilstande anses som gyldige årsager til undtagelse for COVID-19 test (både PCRog hurtigtest) og dermed også for kravet om coronapas:


Kræftsygdom, eller senfølger efter behandling i kraft i næse, mund eller svælgområdet
Dvs. Læbekræft, kræft i tungen, kræft i tandkødet, kræft i mundgulvet, kræft i ganen, kræft i
andre og ikke specificerede dele af mundhulen, kræft i ørespytkirtlen, kræft i andre og ikke
specificerede store spytkirtler, kræft i tonsiller (mandler), kræft i mundsvælget, kræft i
næsesvælget, kræft i recessus piriformis, kræft i næsehulen, kræft i bihuler, kræft i strubehovedet
eller senfølger på baggrund af kirurgi eller strålebehandling efter en af ovennævnte kræfttyper.



Misdannelse af næsten, nyligt brækket næse eller lignende
Dvs. medfødte misdannelser i næsen fx koanal atresi, agenesi af næsen, medført fissur eller
medfødt perforation af næseskillevæg, kronisk næse-, næsesvælgs- eller svælgkatar,
næsepolypper og adenoide vegetationer, skæv næseskillevæg og næseforsnævring, perforation
af næseskillevæggen, nylige (inden for måneder) kraniebrud og brud på ansigtsknogler fx brud på
næsen, brud under øjenhulen, kindbindbrud, brud i overkæben eller brud i kraniebunden.



Øget blødningsrisiko, fx grundet blodfortyndende behandling efter hjerteklapoperation eller dyb
vene trombose, blødersygdom eller lignende
Dvs. koagulationsdefekter, purpura og andre hæmoragiske tilstande eller medicinsk behandling
med: 1) Vitamin K-antagonister: warfaring (Marevan). Phenprocouman (marcoumar). 2) Nonvitamin K antagonister (NOAK): dabigatran (Pradaxa®), rivaroxiban (Xarelto®), edoxaban
(Lixiana®) eller apixaban (Eliquis®).



Psykisk, mental og/eller kognitiv funktionsnedsættelse, som gør det vanskeligt at medvirke til
testen
Dvs. mental retardering, demenstilstand, skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser
eller lignende, nervøse og stress-relaterede tilstande såsom angst, fobier, OCD, reaktioner på
svær belastning og tilpasningsreaktioner samt gennemgribende mentale udviklingsforstyrrelser.

Du skal således have en eller flere af de ovennævnte sygdomme og tilstande for at være undtaget for
kravet om test og coronapas.
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