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Forord 

Nærværende rapport er udarbejdet på foranledning af Statens Serum Institut og 
på grundlag af data fra Afdelingen for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse. 
Jeg vil i den anledning gerne takke afdelingsleder Palle Valentiner-Branth, 
statistiker Christian Holm Hansen, overlæge Anders Koch 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.  
 
10. januar 2022 
Niels Obel 
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Indledning 

De sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser af covid-19 (SARS-CoV-2 
infektion) er betydelige og velkendte. Randomiserede studier har vist, at 
behandling med antiviral behandling måske kan nedsætte risikoen for 
indlæggelse og død hos risiko-patienter (1). Behandlingen har dog kun været 
tilgængelig i Danmark fra den 17. december 2021. Det er en udfordring for 
sundhedsvæsenet at omsætte den viden, som opnås i de videnskabelige 
studier, til retningslinjer for generel anvendelse af antivirale midler i real-life og 
således få implementeret denne behandling hurtigt og hensigtsmæssigt. 
Ligeledes er det vanskeligt at forudsige behovet for antivirale midler i det 
danske sundhedsvæsen.  
Nærværende rapport har til hensigt at belyse: 

1) Hvor mange patienter må formodes at skulle tilbydes antivirale midler i 
henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning? 

2) Hvad er risikoen for indlæggelse og død i de risikogrupper, som 
forventes at blive tilbudt behandlinger? 

Det skal understreges, at nærværende rapport ikke har til hensigt at vurdere, 
om kriterierne, som opstilles i Sundhedsstyrelsens vejledning, er 
hensigtsmæssige. Rapporten illustrerer, hvordan data fra centrale registre kan 
omsættes til at udregne estimater for behovet for behandlinger med antivirale 
midler og risikoestimater for hospitalisering og død for de grupper, som er anført 
i retningslinjerne. 
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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 
Retningslinjer for behandling med antiviral behandling 

Rapporten tager udgangspunkt i nedenstående vejledning, som er udarbejdet af 
Sundhedsstyrelsen:   
  
Fagligt notat vedrørende behandling af covid-19 med orale antiviralia: 
 
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Fagligt-notat-vedr-behandling-af-covid-
19-med-orale-antiviralia 
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Uddrag af vejledningen: 
 
Sundhedsstyrelsen anbefaler at Lagevrio tilbydes til følgende patienter:  

1) Uvaccinerede symptomatiske patienter med mild til moderat COVID-19 
sygdom påvist ved PCR-test ved samtidig tilstedeværelse af én eller flere af 
følgende risikofaktorer for alvorligt forløb: 

 alder > 70 år  

 alder > 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske 
sygdomme eller tilstande af en, efter lægelig vurdering, vis alvorlighed 

 BMI over 35 eller BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom eller 
tilstand af en, efter lægelig vurdering, vis alvorlighed 

2) Vaccinerede symptomatiske patienter i særligt øget risiko for alvorligt forløb 
med COVID-19 med mild til moderat COVID-19 sygdom påvist ved PCR-test 
ved samtidig tilstedeværelse af én eller flere af følgende risikofaktorer for 
alvorligt forløb:  

 Alder > 80 år 
 Multible comorbiditeter 
 At patienten ud fra en lægefaglig vurdering af den samlede tilstand 

vurderes at være i særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-
19 
 

3) Vaccinerede personer som er under 80 år kan i særlige tilfælde sættes i 
behandling, hvis lægen ud fra en konkret vurdering af patientens samlede 
tilstand finder, at personen er i øget risiko for alvorligt forløb med covid-19 
på trods af vaccinationsstatus med særlig overvejelse af nedenfor nævnte 
sygdomme og tilstande. Behandling bør uanset vaccinationsstatus overvejes 
ved følgende kroniske sygdomme og tilstande:  

 Kronisk nyresvigt  
 Dårligt reguleret diabetes  
 Alvorlig hjertesygdom  
 Svær lungesygdomme  
 Alvorlig kronisk leversygdom eller korttarmssyndrom  
 Neurologisk sygdom med betydende funktionsnedsættelse  
 Svær psykisk sygdom, særligt svær skizofreni  
 Udbredt (metastatisk) kræft eller nylig eller aktuel behandling (/eller 
aktiv cancer) 
 Downs syndrom  
 BMI over 35 hhv. BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom  
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 Social udsatte, inklusiv personer med et misbrug, hjemløse og psykisk 
syge med multisygdom 
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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. 
 
Vaccination 
En person betragtes som fuldt vaccineret 14 dage efter 2. vaccination. 
 
Charlsons Comorbiditets Indeks (CCI) 
CCI er beregnet på grundlagt af LPR diagnoser frem til 3 måneder før første 
positive SARS-CoV-2 test. 
 
Risikopatienter 
I nedenstående beskrives, hvordan de patientgrupper, som omtales i 
Sundhedsstyrelsens vejledning, er defineret i nærværende rapport. 
1) Uvaccinerede symptomatiske patienter med mild til moderat COVID-19 
sygdom påvist ved PCR-test ved samtidig tilstedeværelse af én eller flere af 
følgende risikofaktorer for alvorligt forløb: 

 alder > 70 år: Alder på tidspunktet for den første positive SARS-CoV-2 
test 

 alder > 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske 
sygdomme eller tilstande af en, efter lægelig vurdering, vis alvorlighed: 
Alder på tidspunktet for den første positive SARS-CoV-2 test og >1 
point på CCI score 

 BMI over 35 eller BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom eller 
tilstand af en, efter lægelig vurdering, vis alvorlighed: BMI kan ikke 
forventes at være registreret komplet på landsplan: Følgende koder 
fra LPR er inkluderet: E 650-689 

2) Vaccinerede symptomatiske patienter i særligt øget risiko for alvorligt forløb 
med COVID-19 eller med mild til moderat COVID-19 sygdom påvist ved PCR-
test ved samtidig tilstedeværelse af én eller flere af følgende risikofaktorer for 
alvorligt forløb:  

 Alder > 80 år: Alder på tidspunktet for den første positive SARS-CoV-
2 test 

 Multible comorbiditeter: >3 på Charlson comorbiditetsindeks score 
 At patienten ud fra en lægefaglig vurdering af den samlede tilstand 

vurderes at være i særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-
19: Samme som ovenfor (>3 på CCI score). Hertil kommer Downs 
syndrom (LPR: Q900-909), skizofreni (LPR: F 200-219) og iv misbrug 
(LPR: F110-169). 
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Sværhedsgrad af infektionen 
Kan ikke vurderes ud fra de registerdata, vi har adgang til. 
 
Statistiske metoder 
 

Estimering af antallet af personer, som skulle have været tilbudt antiviral behandling i 

perioden 1. januar 2021 til 1. januar 2022 

 
Er beregnet som antal individer, som første gang testes positiv for SARS-CoV-2 
og tilhører gruppen af risikopatienter som defineret ovenfor. 
 
Er desuden stratificeret på følgende undergrupper: 
 65 år-70 år og comorbiditet (CCI>1) og ikke fuldt vaccinerede 
 >70 år og ikke fuldt vaccinerede 
 >80 år uanset vaccinestatus 
 Overvægtige patienter og ikke fuldt vaccinerede 
 Svær comorbiditet (CCI>3) uanset vaccinestatus 
 
Data er fremstillet som funktion af uge 30 -50 i 2021. 
 
Desuden er data fremstillet som fraktion (procent) af det samlede antal 
individer, som testes positive i den aktuelle uge. 
 
Tid til hospitalisering og død 
Outcomes er tid til indlæggelse eller død.  
Tid regnes fra første positive SARS-CoV-2 test til den første af hospitalisering 
>= 24 timer uanset indlæggelsesårsag, død, udvandring eller 1. januar, 2022.  
Analyserne stratificeres på, om personen er fuldt vaccineret og på 
risikogrupperne som defineret ovenfor. Dog er overvægtige og personer med 
flere comorbiditeter desuden stratificeret på alder over eller under 65 år. 
 
Cox regression 
For at vurdere, i hvilken grad Charlson comorbiditet indeks afspejler risikoen for 
død de første 90 dage efter første SARS-CoV-2 test, lavede vi en Cox-
regressions analyse. Outcome var tid til død. Exposure var CCI. Vi justerede for 
alder (10 års aldersintervaller), køn og vaccinationsstatus (fuldt vaccineret vs 
ikke fuldt vaccineret), såvel som kalendertider i kvartaler efter 1. april 2020. Alle 
variabler blev inkluderet som kategoriske variabler. 
 
Resultater 

Som det ses i tabel 1, er risikoen for død stærkt relateret til CCI. Vi har valgt at 
betegne personer med et CCI >1 som i gruppen ” forekomst af en eller flere 
kroniske sygdomme eller tilstande af en, efter lægelig vurdering, vis 
alvorlighed”, idet mortaliteten i den gruppe er øget med en faktor 3 og mere. 
Som det også ses af tabellen, er et CCI >3 forbundet med en mere end 7 gange 
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øget dødelighed, hvorfor vi har tillagt den gruppe betegnelsen ” Multible 
comorbiditeter”.  
Som det ses i figur 1, ville næsten 6000 patienter være kandidater til antiviral 
behandling i uge 52, 2021. Det ses, at antallet følger de velkendte incidenser af 
SARS-CoV-2 infektion i baggrundsbefolkningen. Antallet, som skønnes at 
kandidere til at modtage behandling med antivirale medikamenter, skønnes at 
udgøre cirka 5% af de personer, som testes positive for SARS-CoV-2 (figur 2). 
Det er også tydeligt i figur 1, at de grupper, som skal tilbydes behandling uanset 
vaccinationsstatus, udgør en væsentlig del at patienterne (alder > 80 år og 
personer med ” Multible comorbiditeter”). Dertil kommer, at ikke vaccinerede 
overvægtige også udgør et væsentligt kontingent.  
I figur 3 ses risikoen for indlæggelse i de første 90 dage efter første positive test 
for SARS-CoV-2. Det ses, at for personer, selv i gruppen med comorbiditet og 
overvægt, er risikoen hos personer < 65 år lav. Risikoen stiger markant med 
alderen, og i alle aldersgrupper > 65 år ses en tydelig reduktion af risiko for 
indlæggelse efter at patienterne er færdigvaccinerede.  
I figur 4 ses, at der er en markant effekt af vaccination på dødeligheden hos 
personer > 65 år uanset risikogruppe. Blandt de > 80 årige og de > 65 årige 
med comorbiditet >3 er 90 dages dødeligheden hos de uvaccinerede næsten 
25 %. Hos de 70-80 årige ses der kun en marginal overdødelighed hos de 
vaccinerede i forhold til den forventede dødelighed, mens der i denne gruppe 
også ses en markant overdødelighed hos de uvaccinerede. 
I figur 3 og 4 er desuden vist hospitalisering og dødelighed i perioden 90-180 
dage efter positiv SARS-CoV-2 test, idet vi forventer, at denne periode i en vis 
grad reflekterer den risiko, som kan forventes i gruppen, såfremt patienterne 
ikke var blevet inficeret med SARS-CoV-2 (baggrundsrisiko). Vi har ikke opgjort, 
om vaccinerede uafhængigt af SARS-CoV-2 infektion har en anden 
baggrundsdødelighed og indlæggelsesmønster end ikke fuldt vaccinerede. 
 
Diskussion 

Risikogrupperne defineres ud fra registerdata. Her vil nogle variabler som f.eks. 
alder være præcise og veldefinerede. Risikogrupperne er i øvrigt i vejledningen 
defineret ud fra brede formuleringer. Vi har anvendt CCI til at give et estimat for 
comorbiditet. Det er bemærkelsesværdigt, at selvom CCI ikke er udviklet til at 
vurdere effekten af comorbiditet hos patienter, som testes positive for SARS-
CoV-2, er der en nøje sammenhæng. Vi valgte at anvende et CCI >0 som 
udtryk for comorbiditet og >3 som udtryk for multiple comorbiditeter. Med en 
relativ risiko for død på mere end 3 og mere end 7 synes vi, at det retfærdiggør 
dette valg. 
Som det ses i figur 1 vil sundhedsvæsenet i den aktuelle situation skulle tilbyde 
antivirale midler til mere end 6000 personer ugentligt. Hvis dette estimat holder, 
må det formodes at påføre sundhedsvæsenet en ganske stor belastning.   
Det er dog vigtigt at understrege, at der i estimaterne ikke er indregnet, at en 
del patienter må formodes at være symptomløse. Fraktionen af asymptomatiske 
kendes ikke aktuelt i de risikogrupper, som beskrives i Sundhedsstyrelsens 
vejledning. Denne bias vil føre til en overestimering i figur 1. 
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De sygdomme, som definerer, at en patient tilhører gruppen af risikopatienter, 
er mindre veldefinerede. Dels må man forvente, at nogle patienter lider af disse 
sygdomme uden at have kontakt til sygehusvæsenet og derfor ikke er 
registreret i landspatientregisteret. Man må formode, at f.eks. overvægt er 
registreret dårligt i LPR. Det udregnede comorbiditetsindeks må derfor 
betragtes som et minimumsmål. Herudover er der nogle af risikofaktorerne, som 
vi ikke har adgang til i de nuværende data, det gælder f.eks. ”socialt udsatte”. 
Denne bias vil medføre en underestimering af antallet i figur 1. 
 
Figur 3 og 4 illustrerer, at de grupper, som er udvalgt til at skulle modtage 
antivirale midler svarer godt til de grupper, som rent faktisk også er i den 
højeste risiko. Dog synes det, som om personer < 65 år generelt er i lav risiko 
for hospitalisering og død, også selvom de tilhører risikogrupper.  
De sygdomme, som definerer, at en patient tilhører gruppen af risikopatienter, 
er mindre veldefinerede. Dels må man forvente, at nogle patienter lider af disse 
sygdomme uden at have kontakt til sygehusvæsenet og derfor ikke er 
registreret i landspatientregisteret. Man må formode at f.eks. overvægt er 
underregistreret i LPR. Det udregnede comorbiditetsindeks må derfor betragtes 
som et minimumsmål. 
De studier, som ligger til grund for retningslinjen for behandling med antiviral e 
midler er udført i udlandet og inkluderer kun uvaccinerede personer med 
veldefineret comorbiditet, og det kan ikke udelukkes, at effekten vil være 
anderledes i Danmark og i andre kalenderperioder. Det skal også understreges, 
at den overordnede effekt i studiet var 30%, hvad der er væsentligt lavere end 
effekten af monoklonale antistoffer. Hertil kommer, at den sidste del af studiet, 
som må formodes at være den periode af studiet, som bedst reflekterer 
forholdene i Europa, ikke fandt effekt af antiviral behandling. 
Vi har desværre ikke – på nuværende tidspunkt - adgang til data for 
sygehusmedicin, hvad der er uhensigtsmæssigt, idet visse medicinske 
behandlinger nedsætter immunforsvaret og dermed øger risikoen for alvorlig 
Covid-19. 
Herudover kan vi selvfølgelig ikke tage højde for ændringer i den overordnede 
frekvens af individer, som tester positiv for SARS-CoV-2 – et forhold, som vil 
have stor indflydelse på behovet for antiviral behandling.  
Vi vil også gerne påpege, at nærværende rapport viser, at estimater af 
behandlingsbehov og vurdering af risici i risikogrupper på kort tid kan belyses 
med danske registerdata. Det skal bemærkes, at estimaterne vil kunne 
kvalificeres yderligere, når/hvis der opnås adgang til data for sygehusmedicin.  
 
Konklusion 

Vores data estimerer, at man må forvente, at cirka 5 % af dem, som testes 
positive for SARS-CoV-2, vil være kandidater til antiviral behandling, svarende 
til cirka 6000 patienter/uge ultimo december 2021. En del må dog forventes at 
være asymptomatiske, og skal derfor ikke behandles. 
Beslutningen om at inkludere ikke vaccinerede personer >80 år og vaccinerede 
patienter med høj comorbiditet, synes fornuftig. Det skal dog understreges, at 
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effekten hos vaccinerede ikke er beskrevet. Det fremgår, at den største effekt 
må formodes at kunne opnås i gruppen af ikke-vaccinerede patienter, specielt 
hvad angår død. De patientgrupper, hvor vaccinationsstatus er afgørende for 
behandlingstilbuddet, udgør kun en mindre del af de patienter, som skal tilbydes 
antivirale midler. En forstærket vaccinationsindsats kan derfor ikke forventes at 
have en væsentlig indflydelse på det antal patienter, som skal have tilbudt 
antiviral behandling. En undtagelse herfra synes at være overvægtige patienter 
(figur 1). Som det ses i figur 4, er dødeligheden hos den population, som slet 
ikke har risikofaktorer, overordentlig lille, og effekten at antiviral behandling i 
den gruppe må forventes at være helt marginal. 
Analyser, som vist i aktuelle rapport er afgørende for at kunne fastlægge de 
kriterier, der skal anvendes til at prioritere de patienter, som kan få mest gavn af 
antiviral behandling. Vi håber også, at nærværende rapport kan understøtte de 
arbejdsgrupper, som fastlægger retningslinjer for anvendelse af antiviral 
behandling i Danmark.   
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Tabel 1. Viser hazard ratios (HR) for død hos patienter, som testes positive for 
SARS-CoV-2. Estimaterne er udregnet ved hjælp af Cox analyser og justeret for 
alder, køn og kalenderperiode, som beskrevet i metoder. Pga. det begrænsede 
antal, er personer med et indeks >9 alle anført i kategorien 9. 
 

  HR 95 % CI 

Charlson 
comorbiditets indeks     

0 1 (ref) 
  

1 3,34 2,78 4,02 
2 3,95 3,27 4,76 
3 5,12 4,19 6,24 
4 7,64 6,22 9,40 
5 9,54 7,58 12,01 
6 10,64 8,12 13,93 
7 12,98 9,68 17,39 
8 14,38 10,62 19,48 
9 20,32 15,75 26,21 

   
  

Ikke færdigvaccineret 1 (ref)   
Færdigvaccineret 0,32 0,27 0,39 
  



 

 Side 14

Figur 1. Antal personer, som i uge 30 – 52 ville have været kandidater til 
behandling med antiviral medicin. Desuden er anført den fraktion af de SARS-
CoV-2 positive patienter, som er kandidater til antivirale midler. I de fem 
nederste figurer ses samme data for subgrupper, som defineret i metoder. 
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Figur 2 Viser den fraktion af de SARS-CoV-2 positive patienter, som er kandidater til antivirale 

midler. 
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Figur 3. Tid til hospitalisering (>24 timer) i de første 90 dage efter første positive 
SARS-CoV2 test fordelt på risikogrupper og vaccinationsstatus (rød: Ikke 
vaccinerede, grøn: Vaccinerede, blå: 90-180 dage efter positiv SARS-CoV-2 
test). Resultaterne er desuden stratificeret på risikogruppe. 
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Figur 4. Tid til død i de første 90 dage efter første positive SARS-CoV2 test 
fordelt på risikogrupper og vaccinationsstatus (rød: Ikke vaccinerede, grøn: 
Vaccinerede, blå: 90-180 dage efter positiv SARS-CoV-2 test). Resultaterne er 
desuden stratificeret på risikogruppe. 
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