INDSATSGRUPPEN FOR
COVID-19 HÅNDTERING

30. oktober 2020

National og regional risikovurdering - uge 44
Baseret på data fra uge 43 opdateret tirsdag d. 27-10 kl. 8.

Samlet vurdering
COVID-19 epidemien er stadigt i udvikling med en stigende 7-dages incidens nationalt på 99 tilfælde pr.
100.000 i uge 43. Testaktiviteten er steget, men positivprocenten er steget relativt mere, som udtryk for
at stigningen ikke alene skyldes øget testaktivitet. Dette viser sig også i et kontakttal på 1,2, der er
justeret for testaktivitet. Stigningen er geografisk udbredt men særligt udtalt i Vestegnskommuner og i
udvalgte kommuner i Nordjylland. Stigningen ses i alle aldersgrupper, mest i aldersgrupperne 15-19 år og
20-24 år, og mindre udtalt i aldersgruppen over 60 år. Der ses en mindre stigning i antal nyindlæggelser
og antal indlagte i alt, samt en mindre stigning i antal dødsfald relateret til COVID-19, der dog stadigt er
på meget lavt niveau. Der er ikke tegn til belastning af sundhedsvæsenet. 14-dages fremskrivningerne
viser tegn på stigninger i alle regioner dog mindre udtalt i Region Midtjylland og Region Syddanmark.
Incidensen er meget høj og stigende i Region Nordjylland og Region Hovedstaden, dog er der endnu ikke
tegn til belastning af sundhedsvæsenet, og stigningen ses også her særligt i de yngre aldersgrupper. Vi
kan forvente yderligere stigninger i antal tilfælde og indlæggelser den kommende uge, idet der endnu
ikke kan forventes en effekt af de netop iværksatte restriktioner.

Risikoniveau

Hele landet

Region
Nordjylland

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

3

3

3

3

Region
Sjælland
3

Region Hovedstaden
3
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Indikatorer med vejledende pejlemærker
Hele landet

Region
Nordjylland

Region
Midtjylland

Region Syddanmark

Region
Sjælland

Region Hovedstaden

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

99,0
(høj)

113,6
(meget høj)

87,1
(høj)

65,9
(høj)

63,4
(høj)

137,0
(meget høj)

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

1,7
(opmærksom)

1,9
(opmærksom)

1,7
(opmærksom)

1,4
(opmærksom)

1,3
(opmærksom)

2,0
(opmærksom)

R (nysmitttede)

1,2
(opmærksom)

1,3
(opmærksom)

1,1
(opmærksom)

1,1
(opmærksom)

1,2
(opmærksom)

1,2
(opmærksom)

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

72%
(ugunstig)

73%
(ugunstig)

74%
(ugunstig)

59%
(ugunstig)

65%
(ugunstig)

86%
(ugunstig)

2,5

2,4

2,6

1,3

1,0

3,6

Antal nye
indlagte
/100.000

Antal indlagte mandag morgen

127
(opmærksom)

Antal indlagte på intensiv mandag morgen

18
(gunstig)
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Indikatorer uden pejlemærker
Udbrud, antal og evt. størrelse

Tre lokaliserede plejehjemsudbrud.
Der rapporteres om flere udbrud i relation til skoler.
Fortsat fokus på vandrende arbejdstagere herunder
særligt fra Polen. (Vejen Kommune, Horsens Kommune)
Udbrud med i relation til slagterier
Ophobning af tilfælde blandt minoritetsgrupper i særlige kommuner

Aldersfordeling

Stigning i de fleste aldersgrupper, men højest incidens
blandt de 15-19 årige efterfulgt af de 20-24 årige. Stigningen er mindre udtalt i aldersgruppen på 60 og derover.

Udbrud blandt dyr, antal og
størrelse

Pr. 27. oktober er der registreret smitte på 159 minkfarme i Danmark fordelt på 13 kommuner, minkvarianter af virus er i transmission i samfundet i Nordjylland.

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

Ifølge seneste opgørelse er danskernes adfærd stabil,
men andelen af befolkningen, der i høj grad føler, at
de har tilstrækkelig viden om, hvordan de som borgere skal forholde sig corona-virussen er faldende,
dette kan svække efterlevelsen af sundhedsråd.

Sundhedspersoner

Blandt personer med kendt ansættelse i sundhedssektorer ses en 58% stigning i antal COVID-19 tilfælde fra
uge 42 til uge 43.

14-dags fremskrivninger

14-dages fremskrivningerne viser tegn på stigninger i
alle regioner dog mindre udtalt i Region Midtjylland
og Region Syddanmark.

Udvikling i udlandet

Ifølge opgørelse fra ECDC er der fra d. 21-27. oktober
set en stigning i antal påviste tilfælde i 28 af 31 lande i
Europa på samlet 46% i forhold til ugen før. I alt 5
lande har set stigninger på over 100%.

