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National og regional risikovurdering for uge 48
Baseret på data fra uge 47 opdateret tirsdag d. 24. november 2020 kl. 12.
Samlet vurdering
Smitten med COVID-19 har på landsplan været stigende mellem uge 46 og uge 47. Dette afspejles i en
stigende positiv procent til 1,7%, og en stigning i antal bekræftede tilfælde på 13,3 % mellem uge 46 og
uge 47. Udviklingen skal ses i sammenhæng med, at testaktiviteten er øget med 2 % i uge 47.
Ingen af regionerne er aktuelt på et niveau i forhold til belægning på de særlige covid-pladser, hvor der
er behov for at aflyse eller udskyde elektive behandlinger. Der vurderes på den baggrund ikke at være
kapacitetspres på sygehusene.
Kontakttallet på nationalt niveau ligger på 1 med et usikkerhedsbånd mellem 0,8-1,2, men med regionale
forskelle, hvor kontakttallet i Region Hovedstaden er estimeret til lidt over 1 (usikkerhedbånd mellem
0,9-1,2). Det daglige antal tilfælde korrigeret for testaktivitet kan tyde på, at daglige nye tilfælde foreløbigt har stabiliseret sig i løbet af uge 47 på et niveau omkring 1.200 daglige nye tilfælde ved 70.000 daglige test.
Væksten i smitte ses i alle regioner fraset Region Nordjylland, hvor smitteforekomsten falder. I uge 47
har testraten ligget højere i Region Nordjylland end de andre regioner, samtidigt med at der ses en fortsat faldende positiv procent. I Region Hovedstaden ses der fortsat højest smitteforekomst og særligt
blandt kommunerne i hovedstadsområdet. I Region Hovedstaden er incidensen målt ved antallet af nye
tilfælde pr. uge pr. 100.000 indbyggere nu over 200, mens incidensen på landsplan er omkring 140. Der
ses samtidig en højere positivprocent i Region Hovedstaden end i andre regioner.
Incidensen er fortsat højest blandt de yngre aldersgrupper mellem 10-29 år, men der ses stigende tendenser blandt næsten alle aldersgrupper (fraset i Region Nordjylland). Antallet af smittet personale i
sundhedssektoren ser ud til at stabiliserer sig med 657 tilfælde i uge 46 og 633 i uge 47, hvilket er et lille
fald på 3,7 %. Der forventes fortsat at se en stigning i antallet af smittede personer med relation til mink i
Midt- og Sydjylland i de kommende uger, både blandt personer med relation til minkfarme og i relation
til smittede på pelserier.
Samlet vurderes risikoniveauet til at være på niveau 3 på landsplan samt 3 i alle regioner. Det samlede
billede viser, at der er udbredt samfundssmitte, men ikke kapacitetspres på sygehusene, som fortsat kan
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opretholde vanlige aktiviteter. Der vurderes dog at være behov for særlig opmærksomhed på hovedstadsområdet, hvor kombinationen af et højt smitteniveau, befolkningstæthed og årstiden indebærer en
særlig risiko for at smitten hurtigt eskalerer.

Risikoniveau

Hele landet

Region
Nordjylland

Region
Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

3

3

3

3

3

Region Hovedstaden
3
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Kvantitative indikatorer med pejlemærker
Hele landet

Region
Nordjylland

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

Region Sjælland

Region
Hovedstaden

Nye smittetilfælde pr. uge pr. 100.000 indbyggere (lav, mellem, høj, meget høj, kritisk høj)
Incidens pr.
100.000

144,3
(meget høj)

60,4
(høj)

129,4
(meget høj)

118,7
(meget høj)

110,2
(meget høj)

208,5
(kritisk
høj)

Øvrige kvantitative indikatorer med pejlemærker (gunstig / opmærksom / ugunstig)
Positiv procent

1,7
(opmærksom)

0,4
(gunstig)

1,9
(opmærksom)

1,8
(opmærksom)

1,6
(opmærksom)

2,2
(opmærksom)

R (nysmitttede)

1,0
(opmærksom)

0,7
(gunstig)

0,9
(gunstig)

1,0
(opmærksom)

1,1
(opmærksom)

1,1
(opmærksom)

Andel kommuner med
incidens
>
20/100.000
og mere
end 20 tilfælde

82%
(ugunstig)

45%
(opmærksom)

95%
(ugunstig)

77%
(ugunstig)

76%
(ugunstig)

82%
(ugunstig)

Antal nye
indlagte
/100.000

5,4
(opmærksom)

3,1
(gunstig)

5,0
(opmærksom)

3,8
(gunstig)

4,4
(opmærksom)

7,5
(opmærksom)

Antal indlagte mandag morgen
Antal indlagte på intensiv mandag morgen

261
(ugunstig)
41
(opmærksom)
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Kvalitative indikatorer uden pejlemærker
Udbrud, antal og evt. størrelse

Stor stigning i smitten i flere kommuner i Midt- og
Sydjylland, hvor der parallelt ses høj forekomst af
minkrelateret smitte
Flere udbrud på skoler og gymnasier.
Flere udbrud på plejehjem og stigning i antal nye smittede fra 53 i uge 46 til 81 i uge 47.

Aldersfordeling

Incidensen er fortsat højest blandt de yngre aldersgrupper 10-29 år.
Tendens til stigende smitte i alle aldersgrupper fraset i
Region Nordjylland.

Udbrud blandt dyr, antal og
størrelse

Fortsat stigning i smitten blandt personer med relation til mink på minkfarme og pelserier i Jylland.

Adfærdsdata, fx for befolkningens efterlevelse af retningslinjer for fysisk afstand og hygiejne
fra HOPE-projektet

Ifølge seneste opgørelse af 17. november er befolkningen i høj grad opmærksom på anbefalingerne og
udviser stadig villighed i forhold til at forhindre smittespredning. Danskernes opmærksomhed på at holde
afstand har stabiliseret sig på det højeste niveau siden
midten af maj, men antallet af smitterelevante kontakter er imidlertid stigende igen efter at have været
på det laveste niveau siden slutningen af maj. Samtidig bevæger befolkningens opfattelser af sundhedsmyndighedernes råd sig i en negativ retning. Særligt
opfattes rådene som mere omkostningsfyldte og mindre legitime

https://hope-project.dk/#/

Sundhedspersoner

Dødelighed

Udvikling i udlandet

Antallet af smittet personale i sundhedssektoren ser
ud til at stabiliserer sig med 657 tilfælde i uge 46 og
633 i uge 47, hvilket er et lille fald på 3,7 %.
Der ses flere udbrud blandt sundhedspersonale på
hospitaler.
Der er registreret 29 COVID-19 relaterede dødsfald i
uge 47, ingen overdødelighed.
Ifølge ECDC er den samlede incidens for Europa på
608,3 per 100.000 for uge 45 og 46, smitteforekomsten har været stabil i 4 dage.
Smitteforekomsten er stabil eller stigende i vores nabolande over den seneste uge, Norge (5%), Sverige (2%), Finland (35%) og Tyskland (-1%).

