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National og regional risikovurdering for uge 49
Baseret på data fra uge 48 opdateret tirsdag d. 1. december 2020 kl. 12.
Samlet vurdering
Baseret på data fra uge 48 opdateret tirsdag den 1. december 2020 kl. 12 ses der fortsat høj og stigende
smitte med COVID-19 i Danmark. Det er særligt i Region Hovedstaden og til dels i Region Sjælland, hvor
der ses stigende smitte regionalt. Derimod ses nu faldende smitteforekomst i Region Nordjylland, Region
Midtjylland og Region Syddanmark. Særligt ses faldende smitte blandt personer med relation til mink.
Kontakttallet er på 1,1 (med et usikkerhedsinterval mellem 0,9 – 1,3) for hele landet. Kontakttallet for
Region Nordjylland skal fortolkes med forsigtighed, da der er sket et betydeligt fald i testaktiviteten den
sidste uge, hvilket kan føre til en overestimering.
Samlet set var insidernes 148,9 tilfælde pr 100.000 indbyggere i uge 48. Antallet af indlagte var 259 mandag morgen i uge 48, hvilket er på samme niveau som i uge 46 og 47. Incidensen er fortsat høj og stigende blandt de yngre aldersgrupper mellem 10-29 år, og i Region Hovedstaden ses der også høje men
stabile incidenser i de øvrige aldersgrupper. Der ses stigende smitte blandt beboere og personale på plejehjem, hvorimod smitten blandt personale i den øvrige sundhedssektor ser ud til at stabilisere sig.
For landet under ét konkluderes det, at Danmark fortsat har udbredt samfundssmitte med potentiale for
hurtig acceleration i smittetal. På landsplan er der dog ikke begyndende pres på kapacitet på sygehusene.
I forhold til Region Hovedstaden var Indsatsgruppens vurdering, at der var behov for særlig opmærksomhed på hovedstadsområdet, hvor kombinationen af et højt smitteniveau, befolkningstæthed og årstiden
indebærer en særlig risiko for at smitten hurtigt eskalerer. Incidencen er siden risikovurderingen i uge 47
steget yderligere til 242 mod 209 i uge 47. Det skal ses i forhold til en incidens på 150 på landsplan. Alle
kommuner i Region Hovedstaden har en incidens over bekymringsniveau, 20 pr 100.000. Positivprocenten i Region Hovedstaden er 2,4% og har været stigende over de sidste uger. På landsplan er positivprocenten 1,7%. Positivprocenten i Region Hovedstaden er dog endnu ikke over 5 %, som er den kritiske
grænse i varslingssystemet.
Der er et særligt opmærksomhedspunkt på udbrud på plejehjem. I uge 49 var der 88 COVID 19-tilfælde
på plejehjem i Danmark, hvoraf 52 (89%) var i Region Hovedstaden. Smitten er spredt på flere plejehjem
i området.
Aktuelt er niveauet af brugen af allokeret COVID-19-sygehuskapacitet under 25 % i Region Hovedstaden.
Dermed er der ikke aktuelt behov for at aflyse eller udsætte planlagte behandlinger. Antallet af nyindlæggelser er under 8 pr 100.000, som er den kritiske grænse i varslingssystemet. Antallet er dog konstant
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højere i Region Hovedstaden end resten af landet, og det må forventes, at der kan komme begyndende
pres på sygehusene, såfremt denne udvikling fortsætter.
Risikovurderingen er en samlet vurdering af de kvantitative og kvalitative indikatorer, hvor nogle peger
på et højere risikoniveau for Region Hovedstaden, mens andre peger på at fastholde risikoniveauet. Ud
fra en samlet vurdering, hvor der er lagt vægt på særligt den høje og stigende incidens og positivprocent i
Region Hovedstaden, den udbredte samfundssmitte i alle regionens kommuner og den stigende smitte
på plejehjem, vurderes det samlet, at risikoniveauet i Region Hovedstaden er på risikoniveau 4, mens resten af landet fastholdes på risikoniveau 3.

Risikoniveau

Hele landet

Region
Nordjylland

Region
Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

3

3

3

3

3

Region Hovedstaden
4
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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

148,9
(meget høj)

45,4
(mellem)

115,1
(meget høj)

106,0
(meget høj)

124,0
(meget høj)

242,0
(kritisk
høj)

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

1,7
(opmærksom)

0,6
(opmærksom)

1,3
(opmærksom)

1,4
(opmærksom)

1,8
(opmærksom)

2,4
(opmærksom)

R (nysmitttede)

1,1 (0,9 –
1,3)
(opmærksom)

1,1 (0,8 –
1,5)
(opmærksom)

0,9 (0,7 –
1,2)
(gunstig)

1,0 (0,7 –
1,2)
(opmærksom)

1,2 (0,8 –
1,5)
(opmærksom)

1,1(0,9 –
1,3)
(opmærksom)

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

83%
(ugunstig)

36%
(opmærksom)

79%
(ugunstig)

82%
(ugunstig)

88%
(ugunstig)

100%
(ugunstig)

Antal nye
indlagte
/100.000

4,6
(opmærksom)

3,1
(gunstig)

4,1
(opmærksom)

2,9
(gunstig)

4,9
(opmærksom)

6,2
(opmærksom)

Antal indlagte mandag morgen
Antal indlagte på intensiv mandag morgen

259
(ugunstig)
44
(opmærksom)
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Kvalitative indikatorer uden pejlemærker
Udbrud, antal og evt. størrelse

Stor stigning i smitten blandt flere kommuner i Region
Hovedstaden
Stigende smitte omkring plejehjem, flere udbrud.

Aldersfordeling

Incidensen er fortsat højest blandt de yngre aldersgrupper 10-29 år. Aldersgruppen 15-19 år har den højeste forekomst.

Udbrud blandt dyr, antal og
størrelse

Faldende smitte blandt personer med relation til mink
i Jylland. Der er påviste tilfælde med relation til mink i
Region Sjælland, smitten er dog først påvist efter besætningen er aflivet.

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

Ifølge seneste opgørelse af 26. november har befolkningens opmærksomhed på at holde afstand og antallet af kontakter stabiliseret sig den seneste tid. Antallet af smitterelevante kontaker er på det laveste niveau siden foråret med omkring 5-7 kontakter om dagen. De seneste uger er der sket et markant fald i oplevelsen af, at vores land og vores ledere har stået
sammen mod corona-virussen. Ligeledes er tilliden til
regeringen faldet, og der er en mindre stigning i andelen, som er bekymret for de demokratiske rettigheder.
På trods af disse udviklinger er Danmark imidlertid
fortsat et af de lande med mest tillid til regeringen og
det land, hvor flest oplever, at vores land og vores ledere har stået sammen mod corona-virussen.

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

Sundhedspersoner

Dødelighed

Udvikling i udlandet

Antallet af smittet personale i sundhedssektoren er
højt, men holder sig samlet stabilt. Der ses en ændret
fordeling med en stigning blandt personale på plejehjem og et lille fald blandt personale ansat på hospital.
Der er registreret 46 COVID-19-relaterede dødsfald i
uge 48, ingen overdødelighed.
Ifølge ECDC er den samlede incidens for Europa på
549 tilfælde per 100.000 for uge 46 og 47.

