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Svar på henvendelse vedr. COVID 19 testcentre 

 

 
Kære Marianne  
 
Tak for din henvendelse. 
Vi deler dit syn på, at ventetiden på at få foretaget en corona-test er lang, 
og kan være en stor udfordring for mange. Ikke alene for borgere med au-
tisme, men også mange af de andre borgere, vi er i berøring med i Magi-
stratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Derfor har vi fra 
kommunens side, haft flere drøftelser med Region Midt om muligheden for 
at lave et test-system, der i højere grad tilgodeser de særlige behov, som 
borgere med bl.a. autisme og/eller er fysisk handikappede har. Desværre er 
vi ikke kommet igennem med vores ønske. 
  
Det er en meget ekstraordinær situation, og Region Midt har for nuværen-
de ikke kapacitet til at oprette særlige spor for udvalgte målgrupper. Der er 
dog i de aftaler, der allerede foreligger med Region Midt mulighed for, at de 
praktiserende læger kan rekvirere en hjemmepodning til borgere i særlige 
situationer. Enkelte borgere med autisme samt borgere med fysiske handi-
cap vil være omfattet af denne mulighed for at få foretaget test i hjemmet, 
hvis lægen vurderer dem for sårbare til eller fysisk forhindrede i selv at 
kunne møde op ved en testenhed. Den mulighed har vi bl.a. i vores botil-
bud. Ellers er det vores anbefaling, at man bestiller test via coronapro-
ver.dk, hvor man skal fremmøde til test til en bestemt tid. Har man ikke 
Nem-ID, kan man bestille tid via Bookingsupport på telefon 78 424242. 
  

 

Med venlig hilsen 

 

Line Vindal Mikkelsen 

Sundhedsteamet i Sociale Forhold og Beskæftigelse  
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