
Orientering om ændringer i regler vedr. coronapasset pr. 21. maj 2021

Fredag den 21. maj træder en række ændringer i reglerne vedr. coronapas i kraft. Nedenfor 
gennemgås de enkelte ændringer, der baserer sig på sundhedsfaglige anbefalinger. 

Gyldigt coronapas 14 – 42 dage efter første vaccination 
Reglerne for gyldig dokumentation i coronapas lempes, så man allerede efter første vaccination mod 
COVID-19 kan anvende dokumentation for den første vaccination som gyldigt coronapas. 
Dokumentationen vil være gyldig som coronapas fra 14 dage efter første vaccination og indtil 42 dage 
efter første vaccination. 

Det forventes, at borgere modtager deres anden vaccination inden for de 42 dage. Der kan dog være 
borgere, der har fået første vaccination med Vaxzevria (AstraZeneca), men som ikke inden de 42 dage 
er blevet vaccineret anden gang med en anden vaccine. De vil i en kortere periode frem til, at de er 
blevet vaccineret anden gang skulle fremvise negativ test som coronapas. Alle borgere i gruppen, der 
har fået første vaccination med Vaxzevria (AstraZeneca), har fået mulighed for færdigvaccination 
senest i uge 22.  

Hvordan vises gyldig dokumentation? 
I starten af næste uge (uge 21) vil vaccinationspasset på sundhed.dk og i appen MinSundhed være 
tilrettet, så passet kan genereres allerede efter den første vaccination. Derudover vil ændringen også 
være implementeret i den nye coronapas-app, når den lanceres ultimo maj. 

Indtil da kan borgere anvende følgende midlertidige løsninger til at dokumentere deres første 
vaccination: 

- På sundhed.dk hjemmeside (også via browseren på smartphones) vil man under 
”Vaccinationer” kunne se dokumentation for den første vaccination. 

- I appen MinLæge vil man under ’Vaccinationer’ kunne se dokumentation for den første 
vaccination.

Når man skal kontrollere dokumentationen fra de midlertidige løsninger skal man være opmærksom 
på, at vaccinen skal være oprettet af en læge. 

Borgere, der er fritaget fra digital post vil automatisk få tilsendt et vaccinationspas med posten, efter 
de har modtaget den første vaccination. Udsendelsen påbegyndes i starten af næste uge (uge 21). 

Gyldigt coronapas lige efter gennemført vaccinationsforløb 
I forlængelse af ovenstående ændres reglerne for dokumentation af gennemført vaccinationsforløb 
også, således at et vaccinationsforløb nu anses som gennemført umiddelbart efter den afsluttende 
dosis. Det betyder, at borgere, der har gennemført et vaccinationsforløb, nu kan bruge 
dokumentation herfor som gyldigt coronapas umiddelbart efter, at den sidste vaccinedosis er 
modtaget. Hidtil har borgere først kunne bruge dokumentation for gennemført vaccinationsforløb 
som gyldigt coronapas 14 dage efter den sidste vaccination.

Hvordan vises gyldig dokumentation? 
Vaccinationspasset er allerede i dag tilgængeligt på sundhed.dk og i MinSundhed umiddelbart efter at 
vaccinationsforløbet er gennemført. Dokumentationen fremvises derfor på samme måde som hidtil. 
Der vil fortsat kun være ét vaccinationspas tilgængeligt for borgeren, og passet vil automatisk skifte 
fra at være et pas for påbegyndt vaccination efter første stik til at være et pas for gennemført 
vaccination efter andet stik. 



Side 2

Side 2
Ultimo maj vil den nye coronapas-app også kunne bruges som gyldig dokumentation for gennemført 
vaccinationsforløb.

Borgere, der er fritaget fra digital post, vil som i dag automatisk få tilsendt et vaccinationspas med 
posten, når de har gennemført deres vaccinationsforløb. 

Coronapas efter tidligere smitte forlænges til 8 måneder
Endelig forlænges gyldigheden i coronapas efter tidligere smitte fra 180 dage til 8 måneder. Det 
betyder, at borgere der tidligere er testet positiv for COVID-19 i en PCR-test vil kunne bruge 
dokumentation herfor som gyldigt coronapas 14 dage efter den positive test og 8 måneder frem.  

Hvordan vises gyldig dokumentation? 
Der pågår aktuelt tekniske tilretninger i immunitetspasset på MinSundhed og på sundhed.dk, så det af 
passet fremgår, at det er gyldigt i 8 måneder. Det forventes at ændringerne er implementeret teknisk 
i starten af næste uge (uge 21). Ændringen vil desuden også være implementeret i den nye 
coronapas-app, når den lanceres ultimo maj. 

Indtil ændringerne er implementeret teknisk i immunitetspasset på MinSundhed og på sundhed.dk vil 
borgere, der er testet positiv med en PCR-test inden for de seneste 6-8 måneder, kunne dokumentere 
det ved at fremvise testresultatet fra oversigten over covidprøvesvar i MinSundhed eller på 
sundhed.dk’s hjemmeside. Borgere, der er testet positiv inden for de seneste 6 måneder vil fortsat 
kunne bruge de nuværende immunitetspas på sundhed.dk og i MinSundhed. 

Ikke-digitale borgere kan via fuldmagtsløsningen på sundhed.dk give pårørende adgang til at printe et 
immunitetspas. 
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