
 

 

 

 

 

 

 

Orientering om ophør af kategorisering af covid-19 som 
samfundskritisk sygdom, bortfald af restriktioner samt 
fastsættelse af krav om test og isolation ved indrejse 
 

I lyset af epidemiudviklingen har jeg den 20. januar 2022 bedt Epidemikommissionen 

om en vurdering af, om den nuværende kategorisering af covid-19 som en 

samfundskritisk sygdom, som ophæves den 5. februar 2022, bør forlænges, og om de 

gældende restriktioner på Sundhedsministeriets område ligeledes bør forlænges.  

 

Til brug for Epidemikommissionens vurdering har Sundhedsministeriet anmodet 

sundhedsmyndighederne om vurdering af den aktuelle smitteudvikling. 

 

Statens Serum Instituts ”Risikovurdering for udviklingen i epidemien med covid-19”, 

Sundhedsstyrelsens ”Status på covid-19 sygdomsbyrde og sygehuskapacitet” samt 

Styrelsen for Patientsikkerheds notat ”Bidrag til SUM’s bestilling vedrørende kritiske 

funktioner og smitte” af 22. januar 2022 vedlægges.  

 

Desuden vedlægges opsummering af drøftelser på møde den 21. januar 2022 i den 

Faglige Referencegruppe, hvor man har drøftet den aktuelle status på epidemien.  

 

Epidemikommissionen anfører på den baggrund, at kommissionen i sin vurdering 

særligt har lagt vægt på, at der er tale om en ny epidemisituation, hvor en høj og 

stigende smitte ikke i samme grad som tidligere omsætter sig i indlæggelser på 

sygehuse. 

 

Epidemikommissionen indstiller:  

• at kategorisering af COVID-19 som samfundskritisk sygdom ikke videreføres 

efter udløb den 5. februar 2022.  

• at de restriktioner, der er udstedt med hjemmel i epidemiloven, som er 

betinget af   kategoriseringen af COVID-19 som en samfundskritisk sygdom, 

ikke videreføres efter den 31. januar 2022.  

• at reglerne om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark videreføres 

4 uger fra den 31. januar 2022 i overensstemmelse med den model, der var i 

kraft indtil indførslen af skærpede testkrav i december 2021. 

 

Epidemikommissionens indstilling af 25. januar 2022 vedlægges. Herudover har 

Epidemikommissionen afholdt møde med de særligt sagkyndige den 24. januar 2022. 

De særligt sagkyndiges vurdering vedlægges ligeledes. 
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Side 2 

 

Krav om test og isolation efter indrejse 

Det betyder, at rejserestriktionsmodellen vender tilbage til det, der følger af aftalen 

af den 12. oktober 2021, som regeringen indgik sammen med en bred kreds af 

Folketingets partier (V, DF, RV, SF, Ø, C, LA og Å) aftale om markante lempelse af 

rejserestriktionerne som følge af COVID-19. 

 

Aftalen fastsatte bl.a. følgende restriktionerne: 

• Testkrav senest 24 timer efter indrejse for indrejsende, der hverken er 

vaccineret, tidligere smittet eller ved indrejse fra EU- eller Schengenlande 

kan fremvise en negativ test forud for indrejse. Dette gælder også for danske 

statsborgere. 

• Krav om isolation efter indrejse fra højrisikolande (lande som hverken er en 

del af EU- eller Schengenområdet eller fremgår af EU’s positiv liste for 

tredjelande) for personer, der hverken er vaccineret, tidligere smittede eller 

på anden måde undtaget kravet. 

• Visse persongrupper er undtaget krav om test og isolation efter indrejse, 

herunder for grænselandet, godstransport, børn under 15 år osv. 

 

 

Jeg ønsker at følge Epidemikommissionens indstilling, men dog således, at 

kategorisering af covid-19 som samfundskritisk sygdom ophæves med den 1. februar 

2022.    

 

Når covid-19 ikke længere kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, er der en 

række bestemmelser i epidemiloven, som ikke længere finder anvendelse. Det 

indebærer, at der ikke vil være hjemmel i lovgivningen til at fastsætte regler som 

forudsætter, at covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. De 

pågældende regler vil bortfalde, når kategoriseringen som samfundskritik sygdom 

ophæves den 1. februar 2022.  

 

Den ændrede kategorisering betyder, at en række bemyndigelser i epidemiloven ikke 

længere vil kunne bringes i anvendelse. Det gælder epidemilovens § 3, stk. 2 og 3, § 

24, stk. 1, §§ 28, 30, 32, 34-37 og 40, § 49, stk. 4 og 5, § 53, § 55, stk. 1 og 2, og §§ 56-

58. 

 

Det betyder endvidere, at jeg ønsker at der fastsættes krav om test og isolation efter 

indrejse fra den 1. februar 2022 og fire uger frem.  

 

Forudsat at et flertal i Folketingets Epidemiudvalg ikke udtaler sig imod, vil regler 

herom blive fastsat i relevante bekendtgørelse.   

 

Jeg skal venligst anmode om, at Folketingets Epidemiudvalg behandler forelæggelsen 

vedrørende fastsættelse af krav om test og isolation ved indrejse på skriftligt grundlag 

sådan, at jeg kan få en tilbagemelding senest fredag den 28. januar 2022 kl. 8.00. 

 

 

Med venlig hilsen  
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