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Mandag den 5. april 2021 

 

Til Sundhedsstyrelsen 

sst@sst.dk 

 

Til orientering til: Sundhedsministeriet, Socialstyrelsen og Social- og Ældreministeriet 

sm@sm.dk  

info@socialstyrelsen.dk 

sum@sum.dk 

 

 

 

Åbent brev vedr. kommunikation af undtagelse for krav om fremvisning af coronapas, når man ikke bør 

lade sig teste 

Med nærværende henvendelse til Sundhedsstyrelsen ønsker Landsforeningen Spor at påpege de 

problemer, der er for foreningens medlemmer, voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen, 

i forbindelse med, at der er indført krav om fremvisning af coronapas.  

Vi vil også gøre Sundhedsstyrelsen opmærksom på behovet for klar og tilstrækkelig kommunikation af 

undtagelserne og tydelige retningslinjer både til de liberale serviceerhverv og senere hen, til café og 

restaurationsbranchen samt kulturinstitutioner, så vi kan søge at afhjælpe de værste følger for en i forvejen 

sårbar gruppe i det danske samfund.  

For en person med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen kan det være umuligt 

eller meget uhensigtsmæssigt at gennemføre en test - uanset om det er en PCR-test i svælget, en antigen-

test i næsen eller en spyttest, såfremt dette senere skulle blive aktuelt. 

Vi er alvorligt bange for, at der vil være personer, som (på linje med problematikken om fritagelse for brug 

af mundbind) ved at blive afvist, være uønskede og i det hele taget føle sig udelukket af fællesskabet, bliver 

skubbet ud over smertegrænsen. Dette kan føre til indlæggelser i psykiatrien og tilbagefald til 

uhensigtsmæssige mestringsstrategier såsom alkohol- eller stofmisbrug, spiseforstyrrelser, selvskade o.a. 

Der er brug for, at Sundhedsstyrelsen hurtigt og tydeligt kommunikerer ud, at behandlere, frisører, 

kørelærere o.a. gerne må tage imod personer, der er undtaget for krav om fremvisning af coronapas, samt 

at de ikke er forpligtede til at afvise disse personer, men at det beror på deres egen vurdering af 

troværdigheden af kundens/klientens udsagn. Det er også vigtigt for borgere, der er undtaget, at det er 

bliver meldt ud, at selvstændigt erhvervsdrivende gerne må afvise at servicere dem - ligesom med 

mennesker, der ikke kan bruge mundbind eller visir.  

Når museer, kunsthaller og biblioteker genåbner er det ligeledes vigtigt, at det er kommet til alle deres 

medarbejderes kendskab, at der er personer, som er undtaget, og som skal have adgang.  
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Lige nu står vi i en situation, hvor undtagelserne er usynlige, hvor ingen medier overhovedet har nævnt, at 

der er grupper som er undtaget, og hvordan man i skal forholde sig. Derfor er vi bekymrede for, at vi fra i 

morgen, tirsdag, vil se gentagelse af efterårets store konsekvenser for voksne med senfølger af seksuelle 

overgreb i barndommen og andre sårbare grupper. 

Vi stiller os gerne til rådighed, hvis I har spørgsmål, og vi gentager hermed vores stående tilbud om at give 

erfaringsbaseret sparring - også i forbindelse med genåbningen. 

Med venlig hilsen 

 
 

 

Helle Cleo Borrowman 

Formand 
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