
 
 

 

 

 

Mortalitet og hospitalisering 
efter COVID-19.  

Effekt af kalendertid 
  



 

 Side 2 

Forord 

Nærværende rapport er udarbejdet på foranledning af Danske Regioners midlertidige 
arbejdsgruppe vedr. COVID-19 medicin og Sundhedsstyrelsen og har anvendt data fra 
Afdelingen for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Statens Seruminstitut.  
Jeg vil i den anledning gerne takke statistiker Christian Holm Hansen og direktør Tyra 
Grove Krause for deres imødekommenhed og konstruktive samarbejde. Der skal også 
lyde en tak til arbejdsgruppen for dens deltagelse og engagement i arbejdet.  
 
26. april 2022 
Niels Obel 
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Indledning 

De sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser af COVID-19 (SARS-CoV-2 infektion) 
er betydelige og velkendte.  
Flere videnskabelige analyser finder, at nye varianter af SARS-CoV-2 infektionen er 
mindre patogen end de tidligere varianter. Hertil kommer, at vaccination mod SARS-
CoV-2 nedsætter sygeligheden af COVID-19, og der er tilkommet behandling af 
sygdommen både i dens tidlige ikke symptomatiske periode (monoklonale antistoffer og 
remdesivir), og behandlingen af symptomatiske og kritisk syge COVID-19 patienter er 
forbedret.  
 
Danske Regioners midlertidige arbejdsgruppe vedr. COVID-19 medicin og 
Sundhedsstyrelsens har ønsket følgende spørgsmål besvaret: 
 
 

1. Er dødeligheden og hospitalisering hos personer inficeret med SARS-CoV-2 

faldet over kalendertid i Danmark?  

 

2. Hvis mortaliteten og hospitaliseringen er faldende over kalendertid, i hvilken 

grad gør det sig så gældende for ældre personer, personer med komorbiditet, 

malign hæmatologisk sygdom og solid organ transplantation (SOT)? 

Ovenstående spørgsmål er interessante for klinikeren, som behandler denne 
sygdomsgruppe, men også for arbejdsgrupper som udarbejder retningslinjer for 
behandling af SARS-CoV-2 infektion i Danmark. Det skal understreges, at nærværende 
rapport ikke vurderer, om kriterierne, som opstilles i vejledningerne, er 
hensigtsmæssige. Rapporten illustrerer blot, hvordan data fra centrale registre kan 
omsættes til at belyse dødeligheden af COVID-19. 
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Datakilder 

Til belysning af ovenstående spørgsmål er anvendt data fra: 
 

• CPR registeret (fødselsdag, køn, udrejse og dødsdato) 

• Landspatientregisteret (diagnoser, indlæggelsesfrekvens og -tider, procedurer) 

• Den danske mikrobiologidatabase (MiBa): SARS-CoV-2 test resultater for hele den 
danske befolkning 

• Det Danske Vaccinationsregister: Vaccinationsstatus for hele den danske befolkning 

 

Definitioner 
SARS-CoV-2 infektion 
En person betragtes som inficeret med SARS-CoV-2 den dato, vedkommende første 
gang testes positiv for SARS-CoV-2 uanset testmetode. Tidsperioderne for den positive 
SARS-CoV-2 test er  
2020_2: Andet halvår af 2020: 1/7 2020 – 31/12-2020.  
2021_1: Første halvår af 2021:, 1/1 2021 – 30/6-2021  
2021_2: Andet halvår af 2021: 1/7 2021 – 31/12-2021.  
2022_1: Første halvår af 2022:, 1/1 2022– 21/4-2022 
 
Risikofaktorer 
Comorbiditet er udregnet som Charlson indeks, og en person med et eller flere point på 
skalaen er rubriceret som en person med co´morbiditet.  
En person kategoriseres som havende en hæmatologisk, malign lidelse, den dag, 
vedkommende første gang registreres med en ICD10 diagnose i LPR fra C810-C969 og 
som SOT patient den dag vedkommende første gang registreres med følgende koder i 
LPR:  Z 940-946, KJJC 00-20, KFQA, KDGD, KKAS10-20 
 
Outcomes 
Tid fra første SARS-CoV-2 positive test til død.  
 
Tid fra første SARS-CoV-2 positive test til hospitalisering >= 24 timer.  

 

Tid fra første SARS-CoV-2 positive test til diagnosen alvorlig Covid-19 (ICD-10 diagnosen 
DB972).  

 

Statistiske metoder 

Studie design 
Studiet er udført som et cohort study omfattende samtlige personer over 18 år med 
bopæl i Danmark, og som er registreret med et dansk CPR nummer. 
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Studie periode 
 
1. juli 2020 til 21. april 2022. 

Tid til død og hospitalisering efter positiv test for SARS-CoV-2 
Tid til død: Tiden regnes fra dato for første positive til den første af emigration, død og 
21 april 2022.  
Tid til hospitalisering: Tiden regnes fra dato for første positive til den første af 
emigration, død, 21 april 2022 og hospitalisering/hospitalisering med alvorlig Covid-19. 
For alle analyser censureres tiden til 30 dage. 
Analyserne fremstilles med Kaplan-Meier estimater over kumuleret incidens. 
 

Stratificerede analyser 
Analyserne stratificeres på: 
Aldersgrupper: (18-65 år, 65-80 år og > 80 år) 
Comorbiditet (registreret med mindst en comorbiditetsfaktor ved Charlson score), 
Malign hæmatologisk sygdom 
Solid organ transplantation.  
 

Relative risici 
Til udregning af den relative risiko er anvendt Cox regression med kontrolgruppen som 
reference. Disse analyser er justeret for alder (kontinuert variabel) og køn. Hazard ratio 
(HZ) er angivet som estimat for den relative risiko. 
 
 

Kontrolgruppe 
Som kontrolgruppe anvendes de personer, som er i live 1 juli 2021 og har samme 

karakteristika, som de personer, som indgår i analyserne for mortalitet efter SARS-CoV-2 

infektionen. For disse patienter er outcome tid fra 1 juli 2021 til død eller hospitalisering.  
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Resultater for død 

 

 

Figur 1. Tid fra første positive test for SARS-CoV-2 til død hos personer > 
18 år 

 

 

 
 
Som det ses af figur 1 er 30 dages dødeligheden efter SARS-CoV-2 infektion faldet 
drastisk i den danske befolkning i perioden 1/7-2020 til 21/4 2022. 
 
2020_2: Testet SARS-CoV-2 positiv i andet halvår af 2020 (grøn),  
2021_1: Første halvår af 2021 (orange),  
2021_2: Andet halvår af 2021 (blå),  
2022_1: Første halvår af 2022 (sort),  
Kontrol: Personer, som var i live den 1/7 2021 (rød) – for den gruppe er tiden på x-aksen 
dage efter 1/7 2021. 
 
Relativ risiko: 
2020_2 vs kontrol: 16,6 (95%CI: 15,5-17,5) 
2022_1 vs kontrol: 2,7 (95%CI: 2,6-2,8) 
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Figur 2. Tid fra første positive test for SARS-CoV-2 til død 
i aldersgruppen 18-65 år 

 

 
 
 
Som det ses af figur 2 er 30 dages dødeligheden efter SARS-CoV-2 infektion for personer 
mellem 18 og 65 år faldet drastisk i perioden 1/7-2020 til 21/4 2022. 
 
2020_2: Testet SARS-CoV-2 positiv i andet halvår af 2020 (grøn),  
2021_1: Første halvår af 2021 (orange),  
2021_2: Andet halvår af 2021 (blå),  
2022_1: Første halvår af 2022 (sort),  
Kontrol: Personer, som var i live den 1/7 2021 (rød) – for den gruppe er tiden på x-aksen 
dage efter 1/7 2021. 
 
Relativ risiko: 
2020_2 vs kontrol: 4,0 (95%CI: 3,1-5,2) 
2022_1 vs kontrol: 0,91 (95%CI: 0,78-1,07) 
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Figur 3. Tid fra første positive test for SARS-CoV-2 til død 
i aldersgruppen 65-80 år 

 

 
 

 
 
Som det ses af figur 3 er 30 dages dødeligheden efter SARS-CoV-2 infektion for personer 
mellem 65 og 80 år faldet drastisk i perioden 1/7-2020 til 21/4 2022. 
 
2020_2: Testet SARS-CoV-2 positiv i andet halvår af 2020 (grøn),  
2021_1: Første halvår af 2021 (orange),  
2021_2: Andet halvår af 2021 (blå),  
2022_1: Første halvår af 2022 (sort),  
Kontrol: Personer, som var i live den 1/7 2021 (rød) – for den gruppe er tiden på x-aksen 
dage efter 1/7 2021. 
 
Relativ risiko: 
2020_2 vs kontrol: 17,5 (95%CI: 15,6-19,7) 
2022_1 vs kontrol: 2,1 (95%CI: 1,9-2,3) 
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Figur 4. Tid fra første positive test for SARS-CoV-2 til død 
i aldersgruppen > 80 år 

 
 

 
 
Som det ses af figur 4 er 30 dages dødeligheden efter SARS-CoV-2 infektion for personer 
over 80 år faldet drastisk i perioden 1/7-2020 til 21/4 2022. 
 
2020_2: Testet SARS-CoV-2 positiv i andet halvår af 2020 (grøn),  
2021_1: Første halvår af 2021 (orange),  
2021_2: Andet halvår af 2021 (blå),  
2022_1: Første halvår af 2022 (sort),  
Kontrol: Personer, som var i live den 1/7 2021 (rød) – for den gruppe er tiden på x-aksen 
dage efter 1/7 2021. 
 
Relativ risiko: 
2020_2 vs kontrol: 20,8 (95%CI: 19,1-22,6) 
2022_1 vs kontrol: 3,9 (95%CI: 3,6-4,1) 
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Figur 5. Tid fra første positive test for SARS-CoV-2 til død 
hos personer med comorbiditet 

 
 

 
 
Som det ses af figur 5 er 30 dages dødeligheden efter SARS-CoV-2 infektion for personer 
comorbiditet (mindst et point på Charlson skalaen) faldet drastisk i perioden 1/7-2020 
til 21/4 2022. 
 
2020_2: Testet SARS-CoV-2 positiv i andet halvår af 2020 (grøn),  
2021_1: Første halvår af 2021 (orange),  
2021_2: Andet halvår af 2021 (blå),  
2022_1: Første halvår af 2022 (sort),  
Kontrol: Personer, som var i live den 1/7 2021 (rød) – for den gruppe er tiden på x-aksen 
dage efter 1/7 2021. 
 
Relativ risiko: 
2020_2 vs kontrol: 16,8 (95%CI: 15,6-18,0) 
2022_1 vs kontrol: 2,8 (95%CI: 2,7-3,0) 
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Figur 6. Tid fra første positive test for SARS-CoV-2 til død 
hos personer med malign hæmatologisk sygdom 

 
 

 
 
Som det ses af figur 6 er 30 dages dødeligheden efter SARS-CoV-2 infektion for personer 
med malign hæmatologisk sygdom faldet drastisk i perioden 1/7-2020 til 21/4 2022. 
 
2020_2: Testet SARS-CoV-2 positiv i andet halvår af 2020 (grøn),  
2021_1: Første halvår af 2021 (orange),  
2021_2: Andet halvår af 2021 (blå),  
2022_1: Første halvår af 2022 (sort),  
Kontrol: Personer, som var i live den 1/7 2021 (rød) – for den gruppe er tiden på x-aksen 
dage efter 1/7 2021. 
 
Relativ risiko: 
2020_2 vs kontrol: 12,5 (95%CI: 8,6-18,2) 
2022_1 vs kontrol: 3,8 (95%CI: 3,0-4,7) 
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Figur 7. Tid fra første positive test for SARS-CoV-2 til død 
hos personer med solid organtransplantation 

 
 

 
 
Som det ses af figur 7, er 30 dages dødeligheden efter SARS-CoV-2 infektion for personer 
med solid organtransplantation faldet drastisk i perioden 1/7-2020 til 21/4 2022. 
 
2020_2: Testet SARS-CoV-2 positiv i andet halvår af 2020 (grøn),  
2021_1: Første halvår af 2021 (orange),  
2021_2: Andet halvår af 2021 (blå),  
2022_1: Første halvår af 2022 (sort),  
Kontrol: Personer, som var i live den 1/7 2021 (rød) – for den gruppe er tiden på x-aksen 
dage efter 1/7 2021. 
 
Relativ risiko: 
2020_2 vs kontrol: 23,5 (95%CI: 10,9-50,5) 
2022_1 vs kontrol: 1,2 (95%CI: 0,5-2,8) 
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Resultater for hospitalisering 

 

 

Figur 8. Tid fra første positive test for SARS-CoV-2 til hospitalisering >= 24 
timer 

 

 

 
 
Som det ses af figur 8 er 30 dages hospitalisering efter SARS-CoV-2 infektion faldet 
drastisk i den danske befolkning i perioden 1/7-2020 til 21/4 2022. 
 
2020_2: Testet SARS-CoV-2 positiv i andet halvår af 2020 (grøn),  
2021_1: Første halvår af 2021 (orange),  
2021_2: Andet halvår af 2021 (blå),  
2022_1: Første halvår af 2022 (sort),  
Kontrol: Personer, som var i live den 1/7 2021 (rød) – for den gruppe er tiden på x-aksen 
dage efter 1/7 2021. 
 
Relativ risiko: 
2020_2 vs kontrol: 5,9 (95%CI: 5,7-6,1) 
2022_1 vs kontrol:1,20 (95%CI: 1,17-1,23 ) 
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Figur 9. Tid fra første positive test for SARS-CoV-2 til hospitalisering >= 24 
timer i aldersgruppen 18-65 år 

 

 
 
Som det ses af figur 9 er 30 dages hospitalisering efter SARS-CoV-2 infektion for personer 
mellem 18 og 65 år faldet drastisk i perioden 1/7-2020 til 21/4 2022. 
 
2020_2: Testet SARS-CoV-2 positiv i andet halvår af 2020 (grøn),  
2021_1: Første halvår af 2021 (orange),  
2021_2: Andet halvår af 2021 (blå),  
2022_1: Første halvår af 2022 (sort),  
Kontrol: Personer, som var i live den 1/7 2021 (rød) – for den gruppe er tiden på x-aksen 
dage efter 1/7 2021. 
 
Relativ risiko: 
2020_2 vs kontrol: 3,5 (95%CI: 3,3-3,7) 
2022_1 vs kontrol: 0,97 (95%CI: 0,94-1,00) 
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Figur 10. Tid fra første positive test for SARS-CoV-2 til hospitalisering >= 24 
timer i aldersgruppen 65-80 år 

 

 
 
Som det ses af figur 10 er 30 dages hospitalisering efter SARS-CoV-2 infektion for 
personer mellem 65 og 80 år faldet drastisk i perioden 1/7-2020 til 21/4 2022. 
 
2020_2: Testet SARS-CoV-2 positiv i andet halvår af 2020 (grøn),  
2021_1: Første halvår af 2021 (orange),  
2021_2: Andet halvår af 2021 (blå),  
2022_1: Første halvår af 2022 (sort),  
Kontrol: Personer, som var i live den 1/7 2021 (rød) – for den gruppe er tiden på x-aksen 
dage efter 1/7 2021. 
 
Relativ risiko: 
2020_2 vs kontrol: 9,8 (95%CI: 9,3-10,5) 
2022_1 vs kontrol: 1,31 (95%CI: 1,26-1,37) 
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Figur 11. Tid fra første positive test for SARS-CoV-2 til hospitalisering >= 24 
timer i aldersgruppen >80 år 

 

 

 
Som det ses af figur 11 er 30 dages hospitalisering efter SARS-CoV-2 infektion for 
personer over 80 år faldet drastisk i perioden 1/7-2020 til 21/4 2022. 
 
2020_2: Testet SARS-CoV-2 positiv i andet halvår af 2020 (grøn),  
2021_1: Første halvår af 2021 (orange),  
2021_2: Andet halvår af 2021 (blå),  
2022_1: Første halvår af 2022 (sort),  
Kontrol: Personer, som var i live den 1/7 2021 (rød) – for den gruppe er tiden på x-aksen 
dage efter 1/7 2021. 
 
Relativ risiko: 
2020_2 vs kontrol: 11,8 (95%CI: 11,0-12,6) 
2022_1 vs kontrol: 1,9 (95%CI: 1,8-2,0) 
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Figur 12. Tid fra første positive test for SARS-CoV-2 til hospitalisering >= 24 
timer i gruppen med comorbiditet 

 

 
 
Som det ses af figur 12 er 30 dages hospitalisering efter SARS-CoV-2 infektion for 
personer comorbiditet (mindst et point på Charlson skalaen) faldet drastisk i perioden 
1/7-2020 til 21/4 2022. 
 
2020_2: Testet SARS-CoV-2 positiv i andet halvår af 2020 (grøn),  
2021_1: Første halvår af 2021 (orange),  
2021_2: Andet halvår af 2021 (blå),  
2022_1: Første halvår af 2022 (sort),  
Kontrol: Personer, som var i live den 1/7 2021 (rød) – for den gruppe er tiden på x-aksen 
dage efter 1/7 2021. 
 
Relativ risiko: 
2020_2 vs kontrol: 6,7 (95%CI: 6,4-7,0) 
2022_1 vs kontrol: 1,21 (95%CI: 1,18-1,25) 
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Figur 13. Tid fra første positive test for SARS-CoV-2 til hospitalisering >= 24 
timer hos personer med malign hæmatologisk sygdom 

 

 
 
Som det ses af figur 13 er 30 dages hospitalisering efter SARS-CoV-2 infektion for 
personer med malign hæmatologisk sygdom faldet drastisk i perioden 1/7-2020 til 21/4 
2022. 
 
2020_2: Testet SARS-CoV-2 positiv i andet halvår af 2020 (grøn),  
2021_1: Første halvår af 2021 (orange),  
2021_2: Andet halvår af 2021 (blå),  
2022_1: Første halvår af 2022 (sort),  
Kontrol: Personer, som var i live den 1/7 2021 (rød) – for den gruppe er tiden på x-aksen 
dage efter 1/7 2021. 
 
Relativ risiko: 
2020_2 vs kontrol: 7,5 (95%CI: 6,2-9,0) 
2022_1 vs kontrol: 2,0 (95%CI: 1,8-2,3) 
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Figur 14. Tid fra første positive test for SARS-CoV-2 til hospitalisering >= 24 
timer hos personer med solid organ transplantation 

 

 

 
 
Som det ses af figur 14, er 30 dages hospitalisering efter SARS-CoV-2 infektion for 
personer med solid organtransplantation faldet drastisk i perioden 1/7-2020 til 21/4 
2022. 
 
2020_2: Testet SARS-CoV-2 positiv i andet halvår af 2020 (grøn),  
2021_1: Første halvår af 2021 (orange),  
2021_2: Andet halvår af 2021 (blå),  
2022_1: Første halvår af 2022 (sort),  
Kontrol: Personer, som var i live den 1/7 2021 (rød) – for den gruppe er tiden på x-aksen 
dage efter 1/7 2021. 
 
Relativ risiko: 
2020_2 vs kontrol: 5,5 (95%CI: 3,7-8,0) 
2022_1 vs kontrol: 1,9 (95%CI: 1,5-2,3) 
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Resultater for hospitalisering med alvorlig COVID-19 

 

 

Figur 15. Tid fra første positive test for SARS-CoV-2 til alvorlig COVID-19 
 

 
 
Som det ses af figur 15 er 30 dages hospitalisering med alvorlig COVID-19 efter SARS-
CoV-2 infektion faldet drastisk i den danske befolkning i perioden 1/7-2020 til 21/4 2022. 
 
2020_2: Testet SARS-CoV-2 positiv i andet halvår af 2020 (lilla),  
2021_1: Første halvår af 2021 (grøn),  
2021_2: Andet halvår af 2021 (gul),  
2022_1: Første halvår af 2022 (blå),  
 
Relativ risiko: 
2022_1 vs 2020_2: 0,041 (95%CI: 0,037-0,045) 
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Figur 16. Tid fra første positive test for SARS-CoV-2 til alvorlig COVID-19i 
aldersgruppen 18-65 år 

 

 
 
Som det ses af figur 16 er 30 dages hospitalisering med alvorlig COVID-19 efter SARS-
CoV-2 infektion for personer mellem 18 og 65 år faldet drastisk i perioden 1/7-2020 til 
21/4 2022. 
 
2020_2: Testet SARS-CoV-2 positiv i andet halvår af 2020 (lilla),  
2021_1: Første halvår af 2021 (grøn),  
2021_2: Andet halvår af 2021 (gul),  
2022_1: Første halvår af 2022 (blå),  
 
Relativ risiko: 
2022_1 vs 2020_2: 0,035 (95%CI: 0,030-0,040) 
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Figur 17. Tid fra første positive test for SARS-CoV-2 til alvorlig COVID-19 i 
aldersgruppen 65-80 år 

 

 

 
Som det ses af figur 17 er 30 dages hospitalisering med alvorlig COVID-19 efter SARS-
CoV-2 infektion for personer mellem 65 og 80 år faldet drastisk i perioden 1/7-2020 til 
21/4 2022. 
 
2020_2: Testet SARS-CoV-2 positiv i andet halvår af 2020 (lilla),  
2021_1: Første halvår af 2021 (grøn),  
2021_2: Andet halvår af 2021 (gul),  
2022_1: Første halvår af 2022 (blå),  
 
Relativ risiko: 
2022_1 vs 2020_2: 0,026 (95%CI: 0,022-0,031) 
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Figur 18. Tid fra første positive test for SARS-CoV-2 til alvorlig COVID-19i 
aldersgruppen > 80 år 

 

 
 
Som det ses af figur 18 er 30 dages hospitalisering med alvorlig COVID-19 efter SARS-
CoV-2 infektion for personer over 80 år faldet drastisk i perioden 1/7-2020 til 21/4 2022. 
 
2020_2: Testet SARS-CoV-2 positiv i andet halvår af 2020 (lilla),  
2021_1: Første halvår af 2021 (grøn),  
2021_2: Andet halvår af 2021 (gul),  
2022_1: Første halvår af 2022 (blå),  
 
Relativ risiko: 
2022_1 vs 2020_2: 0,068 (95%CI: 0,056-0,081) 
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Figur 19. Tid fra første positive test for SARS-CoV-2 til alvorlig COVID-19 
hos personer med comorbiditet 

 

 
 
Som det ses af figur 19 er 30 dages hospitalisering med alvorlig COVID-19 efter SARS-
CoV-2 infektion for personer comorbiditet (mindst et point på Charlson skalaen) faldet 
drastisk i perioden 1/7-2020 til 21/4 2022. 
 
2020_2: Testet SARS-CoV-2 positiv i andet halvår af 2020 (lilla),  
2021_1: Første halvår af 2021 (grøn),  
2021_2: Andet halvår af 2021 (gul),  
2022_1: Første halvår af 2022 (blå),  
 
Relativ risiko: 
2022_1 vs 2020_2: 0,049 (95%CI: 0,043-0,055) 
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Figur 20. Tid fra første positive test for SARS-CoV-2 til alvorlig COVID-19 
hos personer med malign hæmatologisk sygdom 

 

 
 
Som det ses af figur 20 er 30 dages hospitalisering med alvorlig COVID-19 efter SARS-
CoV-2 infektion for personer med malign hæmatologisk sygdom faldet drastisk i 
perioden 1/7-2020 til 21/4 2022. 
 
2020_2: Testet SARS-CoV-2 positiv i andet halvår af 2020 (lilla),  
2021_1: Første halvår af 2021 (grøn),  
2021_2: Andet halvår af 2021 (gul),  
2022_1: Første halvår af 2022 (blå),  
 
Relativ risiko: 
2022_1 vs 2020_2: 0,11 (95%CI: 0,08-0,17) 
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Figur 21. Tid fra første positive test for SARS-CoV-2 til alvorlig COVID-19 
hos personer med solid organtransplantation 

 

 
 
Som det ses af figur 21, er 30 dages hospitalisering med alvorlig COVID-19 efter SARS-
CoV-2 infektion for personer med solid organtransplantation faldet drastisk i perioden 
1/7-2020 til 21/4 2022. 
 
2020_2: Testet SARS-CoV-2 positiv i andet halvår af 2020 (lilla),  
2021_1: Første halvår af 2021 (grøn),  
2021_2: Andet halvår af 2021 (gul),  
2022_1: Første halvår af 2022 (blå),  
 
Relativ risiko: 
2022_1 vs 2020_2: 0,10 (95%CI: 0,05-0,21) 
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Svar på spørgsmål 
 

 

1. 1. Er dødelighed, hospitalisering og hospitalisering med alvorlig COVID-19 hos personer 

inficeret med SARS-CoV-2 faldet over kalendertid i Danmark?  

SVAR: Dødeligheden, hospitaliseringen og hospitalisering med alvorlig COVID-19 er 

faldet markant specielt i tiden efter midten af 2021. I perioden efter 1/1-2022 ses en 

dødelighed og hospitalisering, som kun er marginalt højere end for 

baggrundsbefolkningen, og for gruppen 18-65 år ses ingen overdødelighed eller 

hospitalisering efter SARS-CoV-2. 

 

2. 2. Hvis mortaliteten, hospitalisering og hospitalisering med alvorlig COVID-19 er 

faldende over kalendertid, i hvilken grad gør det sig så gældende for ældre personer, 

personer med komorbiditet, malign hæmatologisk sygdom og solid organ 

transplantation (SOT)? 

SVAR: Der ses også en betydelig reduktion i dødeligheden, hospitalisering og 

hospitalisering med alvorlig COVID-19 efter SARS-CoV-2 hos ældre og personer med 

comorbiditet, hæmatologisk sygdom og organtransplantation – i sidstnævnte gruppe 

ses i perioden efter 1 januar 2022 ingen væsentlig overdødelighed. 

 
 
Bemærkninger i øvrigt. 
Det skal bemærkes, at nærværende rapport ikke kan belyse årsagen til den lavere 
dødelighed og hospitalisering. Det må dog formodes at vaccination, ændringer i SARS-
CoV-2s subtyper og bedre behandlinger har betydelig effekt. 


