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1. Indledning 

Sundhedsministeriet nedsatte i foråret 2020 Ekspertgruppen for matematisk modellering af covid-19. 

Ekspertgruppen er ledet af Statens Serum Institut (SSI), og har siden epidemiens begyndelse leveret 

prognoser for covid-19 epidemien for at belyse udviklingen i bl.a. smittetal og daglige indlæggelser 

ved forskellige scenarier efter anmodning fra Sundhedsministeriet. 

Ekspertgruppen har senest d. 4. juni 2021 leveret ”Ekspertrapport af den 4. juni 2021 – Prognoser 

for udviklingen af epidemien henover sommeren 20211” (herefter benævnt hovedrapporten) med 

prognoser for smitteudviklingen henover sommeren ved et aktivitetsniveau svarende til genåbningen 

d. 21. maj. Dette dokument er en teknisk baggrundsrapport som beskriver de opdateringer, der er 

foretaget i modellen ift. tidligere beregninger i notaterne fra d. 16. og 21. marts 20212. Rapporten 

beskriver ligeledes visse af de beregningstekniske antagelser, som prognoserne afhænger af. For en 

detaljeret gennemgang af ekspertgruppens matematiske modeller henvises til notatet Teknisk 

gennemgang af modellerne3, som er offentliggjort på Statens Serum Instituts hjemmeside. 

Afsnit 2 gennemgår modellen, der er anvendt til beregningerne.  

Afsnit 3 gennemgår de forskellige målgrupper for vaccination, herunder hvor mange der har fået første 

dosis af vaccinen i de enkelte grupper. 

Afsnit 4 præsenterer den ugentlige vaccineudrulning og gennemgår den anvendte 

vaccinationskalender fra Sundhedsstyrelsen (SST). Herudover gennemgås erfaringerne fra en række 

effektstudier omkring de forskellige vacciner mod covid-19. 

Afsnit 5 giver et overblik over udviklingen i det generelle aktivitetsniveau i samfundet. 

Afsnit 6 giver en oversigt over lempelser og forventede lempelser i sommeren 2021, samt hvordan 

aktiviteten i samfundet henover sommerferien og i efteråret er implementeret i modellen.  

 

2. Beskrivelse af PopIBM 

PopIBM er en individbaseret model (også kaldet agentbaseret model), hvor alle 5.8 mio danskere er 

repræsenteret gennem den faktiske aldersfordeling (i 9 tiårs-aldersgrupper: 0-9, 10-19, … , 70-79, 

80+) i hver vaccinationsmålgruppe, samt fordelt ift. de faktiske indbyggertal for kommuner og sogne. 

De specifikke individer i simuleringer repræsenterer ikke faktiske personer i virkeligheden, men er 

alene genereret på baggrund af demografien i Danmark. Således bestemmer alders- og 

                                                      
1  https://covid19.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/covid19/modelberegninger/covid19-ekspertrapport-af-den-4-juni-2021--

prognoser-for-udviklingen-af-epidemien-henover-sommeren-2.pdf?la=da 

2 https://covid19.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/covid19/modelberegninger/notat-16-marts-2021-prognoser-for-

genaabningen-1-marts-og-15-marts-samt-genaabningsscenarier-6-april.pdf?la=da  

https://covid19.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/covid19/modelberegninger/tillaegsnotat-af-21-marts-2021-til-notat-af-16-

marts-2021.pdf?la=da  

https://covid19.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/covid19/modelberegninger/teknisk-baggrundsrapport-26032021.pdf?la=da  

3  https://files.ssi.dk/teknisk-gennemgang-af-modellerne-10062020 
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vaccinationsgruppe tidspunkt for vaccination og risiko for hospitalsindlæggelse på samme måde som 

i den tidligere benyttede populationsmodel, pop9. Samtidigt beskrives kontakter mellem personer ved 

de samme kontaktmatricer som anvendes i pop9 modellen. Tilhørsforhold til sogn giver en yderligere 

risikofaktor for smitte, som baseres på andelen af borgere i sognet, som har været smittet, ophævet i 

1/3 for at reducere variationen og dernæst normaliseret så summen er 1.  

Simulationerne er initialiseret d. 4. januar 2021 med udgangspunkt i det faktiske antal test-positive 

på den dag i hver af de 9 aldersgrupper. Der køres 10 gentagelser af simuleringen for at kvantificere 

variationerne fra de stokastiske begivenheder. Modellen er lavet, så den kan medtage flere 

virusvarianter, og konkret er der medtaget to varianter: En som beskriver de varianter, som 

dominerede før julen 2020 og alfa-varianten (tidligere kaldet virusvariant B.1.1.7). Smitsomheden 

for alfa-varianten er sat til at være 50% højere end for de øvrige varianter, og der initialiseres med 

4% smitte med alfa-varianten. 

Når et individ bliver smittet, får det tildelt en ventetid i det eksponerede stadie. Efter denne ventetid 

er overstået, bliver individet infektiøst og får tildelt endnu en ventetid. Halvdelen af de infektiøse 

individer udvikler symptomer, hvorefter de bliver testet og går i isolation, hvorved de stopper med at 

smitte. Ventetiderne i de eksponerede og infektiøse stadier antages gammafordelte med 

formparameter 2 og skalaparameter på henholdsvis 2,5 / 2 og 5,3 / 2 dage. 

 

Implementering af lokale nedlukninger i modellen:  

Det antages, at 90% af smitten foregår inden for egen kommune mens resten bliver fordelt på de 

øvrige kommuner. Dette giver mulighed for at implementere lokale nedlukninger ved at skalere den 

dominerende egenværdi af kontaktmatricen i kommuner med høj incidens til den samme som i januar. 

Smitten bliver således primært reduceret inden for kommunen. Derudover bliver antallet af kontakter, 

som et individ har uden for den nedlukkede kommune, reduceret med kvadratroden af 

skaleringsfaktoren således, at folk med bopæl i nedlukkede kommuner også smitter mindre uden for 

kommunen. PopIBM er en individbaseret model, hvor den eneste netværksstruktur er givet ved 

kommuner. Der antages dermed fuld opblanding inden for kommuner.  

 

Implementering af screeningstests i modellen:  

Ud over test af individer som udviser symptomer, er der i løbet af 2021 sket en stor stigning i antallet 

af screeningstests. Screeningstests er medtaget i modellen ved at give alle individer en sandsynlighed 

for at blive testet en given dag. Bagud i tid er disse sandsynligheder beregnet, så de for hver 

aldersgruppe adderer til det faktiske antal tests fordelt på hver aldersgruppe. Endvidere justeres 

sandsynlighed for test givet kommunens incidens i de forgange 7 dage. Fra data ses, at det relative 

antal tests kan beskrives ved relTest(incidens) = 1+0.3*incidens/400. Der er benyttet et effektivt antal 

tests, som er defineret som antallet saf PCR-tests plus 0,5 gange antallet af antigentests, hvor de 0,5 

svarer til en gennemsnitlig sensitivitet på 50% for antigentests. Som det kan ses af figur 1A-1B i 

hovedrapporten er der ugemønstre i antallet af tests. I modellen benyttes det faktiske antal tests indtil 

d. 4. maj. Herefter estimeres sandsynligheden for at få taget en test baseret på ugen op til 4. maj. 

Denne sandsynlighed anvendes fremadrettet i modellen således, at alle individer, som ikke er 

vaccineret, fortsat testes med samme frekvens frem til ultimo august. Individer som er vaccineret får 



 

5 
 

ikke længere taget screeningstests, da de kan bruge vaccination som dokumentation til coronapasset. 

I hovedrapportens prognoser fastholdes sandsynlighederne for at blive testet for alle, og dermed 

fastholdes testintensiteten i alle grupper indtil de (eventuelt) vaccineres.  

I modellen udregnes 7 dages incidenser per 100.000 indbyggere for alle kommuner og sogne. 

Områder som inden for de forgangne 7 dage har haft en incidens over de respektive grænser 

nedlukkes, hvilket i modellen gøres ved at skalere kontaktmatricerne svarende til nedlukningen i 

januar. Konkret reduceres både antallet af udadgående kontakter og sandsynligheden for at blive 

smittet for individer i et nedlukket område med kvadratroden af forholdet mellem den dominerende 

egenværdi for kontaktmatricen i januar i forhold til kontaktmatricen på det pågældende tidspunkt i 

simulationen. 

 

Validering af rapportens resultater: 

Figur 1 viser de 10 gentagelser (streger) for scenariet beregnet i hovedrapporten opdelt på 

aldersgrupper. De observerede tal er sat ind som sorte cirkler. Alle gentagelser er startet d. 4. januar 

og simuleret derfra uden feedback fra det faktiske antal positive. Det ses af figuren, at de observerede 

prognoser ikke rammer de observerede smittetal fuldstændigt:  

- Som det også fremgår af hovedrapporten skyder modellen over fra starten af maj (på nær for 

de 20-29-årige) da de kommunale indsatser for at undgå nedlukning, udover øget testning, 

ikke er medtaget i modellen. Dette ses tydeligst for de 0-9-årige og de 30-49-årige.  

- Blandt de 0-9-årige og til dels også op til de 59-årige ses smittetallene at stige mere end 

fremskrevet omkring uge 7 for dernæst at falde igen omkring starten af april (påske). En 

separat analyse har vist, at der skete ekstra smitte omkring vinterferien, hvilket er årsagen til 

dette spring, og tilsvarende var der et fald i smitteaktiviteten i påsken.  

Derudover rammer modellen den observerede udvikling frem til åbningen 6. maj. 

  

Modellen har anvendt klimanormalen som sæsoneffekt. Det er sandsynligt, at det varme vejr i de 

seneste uger er en væsentlig del af forklaringen på faldet i smittetal fra midten af maj. Udrulningen 

af vaccination er årsagen til, at der ikke sker vækst blandt de ældste, og at de små stigninger der ses 

blandt de 60-69-årige og 70-79-årige topper i henholdsvis maj og april. Vaccination er også en del af 

årsagen til, at smitten blandt de under-60-årige topper på forskellige tidspunkter. 
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Figur 1: Smittetal fordelt på aldersgrupper. De farvede streger udgør 10 gentagelser af scenariet. 

De sorte cirkler er de observerede tal frem til 7. juni 2021. 

 

Figur 2 viser forløbet af antal daglige nyindlæggelser for de samme 10 kørsler som i figur 1. Generelt 

er der rimelig god overensstemmelse mellem observationer og model. Som for smittetallene viser 

modellen en mindre top efter åbningen i maj, som ikke observeres i overvågningsdata. En del af 

forklaringen er, at lokale indsatser for at undgå nedlukning kun er medtaget i modellen som 

en incidensafhængig testintensitet.  
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Figur 2: Daglige nyindlæggelser fordelt på aldersgrupper. De farvede streger udgør 10 gentagelser 

af scenariet. De sorte cirkler er de observerede tal frem til 7. juni 2021. 

 

3. Den ugentlige vaccineudrulning og forventet effekt af 
vacciner i det generelle vaccinationsprogram 

Ekspertgruppen for matematisk modellering af covid-19 har til de aktuelle beregninger taget 

udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens (SST) vaccinationskalender af 10. maj 2021. Den ugentlige 

udrulning af vaccinationer i Danmark er estimeret ud fra prioriteringen i Sundhedsstyrelsens 

vaccinationskalender samt oplysninger om de forventede fremtidige vaccineleverancer. Vaccinerne 

er blevet opdelt i to kategorier bestående af hhv. mRNA-vaccinerne (Pfizer/BioNTech, Moderna og 

CureVac) og adenovirusvektor-vacciner (AstraZeneca).  

Udrulningen af vacciner i Danmark er behæftet med betydelig usikkerhed. Det skyldes, at de 

planlagte leverancer af de forskellige vacciner har ændret sig flere gange undervejs i forløbet og må 

forventes at gøre det igen. SST gør således opmærksom på, at beregninger baseret på data i 
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vaccinationskalenderen med stor sandsynlighed ikke vil kunne genskabes under den efterfølgende 

udrulning af vaccinationsprogrammet. Det bemærkes samtidig, at vaccinationskalenderen ikke er 

udarbejdet med henblik på matematisk modellering, men derimod er et myndigheds- og borgerrettet 

styringsværktøj. SST gør opmærksom på, at den nuværende vaccinationskalender alene er et 

øjebliksbillede baseret på de oplysninger, som SST har tilgængelige på det pågældende tidspunkt. 

Det er SSTs vurdering, at vi også fremadrettet vil se justeringer af vaccinationskalenderen 

efterhånden som nye oplysninger omkring mængden af doser, effekter og bivirkninger bliver 

tilgængelige.  

Ekspertgruppen har fået opdaterede tal for den faktiske vaccineudrulning frem til uge 19 og disse 

benyttes i det modeltekniske beregningsgrundlag. Udrulningen af vacciner fra uge 20 og frem 

estimeres på baggrund af antallet af leverede vacciner samt den prioriterede udrulningen beskrevet i 

SSTs vaccinationskalender.  

Figur 3 viser SSTs vaccinationskalender af 10. maj 2021, som ligger til grund for de aktuelle 

beregninger.    

 

 

Figur 3: Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender af d. 10. maj 2021.     

 

Ekspertgruppen har fra uge 20 og frem estimeret udrulningen af vacciner efter følgende metode:  

1. I opgørelserne af den faktiske vaccineudrulning er der en række borgere, som mangler at få 

anden dosis med mRNA-vaccinerne. Disse forventes at få andet stik efter 5 uger. 

2. Ligeledes er der nogle målgrupper, hvor tilslutningen til andet mRNA stik er mindre end 95%. 

I disse tilfælde antages det, at en del af borgerne i målgrupperne vaccineres anden gang i uge 

20, så der opnås en tilslutning på 95%. 



 

9 
 

3. Den ugentlige udrulning af vaccinedoser fra uge 20 og frem estimeres herefter med 

udgangspunkt i den forventede lagerbeholdning. Denne lagerbeholdning bestemmes ved at 

sammenligne de registrerede vaccineleverancer og de forventede fremtidige leverancer mod 

de givne vaccinedoser. Fra uge 15 og frem til uge 19 har der i gennemsnit været ca. 185.000 

doser i det estimerede lager. Dette antages at være et logistisk “overhead” som repræsenterer 

bl.a. usikkerheden ved udnyttelsesgraden af vaccineampullerne, den tid det tager at fordele 

doserne til vaccinationscentrene, mv. Den fremtidige udrulning af vacciner i hver uge gives 

derefter i den prioriterede rækkefølge som fastlagt af SST, således at det estimerede lager har 

185.000 doser ved ugens ende. 

4. De borgere i målgruppe 4 som ikke har fået anden dosis AstraZeneca forventes at få en dosis 

med en mRNA-vaccine, når deres aldersgruppe prioriteres i udrulningen.  

5. I uge 27 er der et væsentligt fald i de ugentlige leveringer af Pfizer/BioNTech-vacciner. Dette 

betyder, at der er i ugerne op til skal lægges doser til side for at have et tilstrækkeligt antal 

doser tilgængelige til anden vaccinedosis. Dette er i udrulningen implementeret ved at 

reservere 175.000 doser i både uge 25 og uge 26, som benyttes til anden vaccine dosis i uge 

27 til uge 30. Dette betyder, at der er et væsentligt fald i antallet af vaccinationer i uge 25 og 

26. 

 

Den estimerede udrulning baseret på den overstående beskrivelse kan ses i figur 4   

 
Figur 4: Figuren viser hvor stor en procentdel af hver målgruppe, der forventes at have fået første 

og anden vaccinedosis opgjort per uge. Det bemærkes, at SST forventer, at 90% af befolkningen vil 

lade sig vaccinere. Felter fremhævet med grøn viser uger, hvor 5 % eller mere af en målgruppe 

vaccineres. 

 

De aktuelle beregninger medtager udelukkende første vaccinedosis for de to vaccinekategorier, da 

vaccinerne har en påvist positiv virkning allerede efter første dosis, jf. også nedenfor. Effekten af de 
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to typer vacciner regnes særskilt, da der forventes betydelige forskelle både i vaccinernes evne til at 

beskytte mod smitte med covid-19, samt hvornår beskyttelsen indtræffer. Figur 5, 6 og 7 viser den 

forventede udrulning af vaccinerne frem til 15. august 2021.    

 

 

Figur 5: Figuren viser, hvor stor en andel af hver målgruppe, der forventes at have påbegyndt et 

vaccinationsforløb opgjort per dag. Det bemærkes, at SST forventer, at 90% af befolkningen vil lade 

sig vaccinere. 

 

 

Figur 6: Figuren viser ugentlige opgørelser over, hvor mange der forventes at påbegynde et 

vaccinationsforløb i den givne uge, fordelt på to aldersgrupper (over / under 50 år) samt for den 

samlede befolkning.    
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Figur 7: Figuren viser ugentlige opgørelser over, hvor stor en andel af befolkningen der forventes at 

have påbegyndt et vaccinationsforløb fordelt på to aldersgrupper (over / under 50 år) samt for den 

samlede befolkning. Figuren akkumulerer antal personer, der i beregningerne har påbegyndt et 

vaccinationsforløb.     

  

Forventet effekt af vaccinerne    

Ekspertgruppen har gennemgået den foreliggende litteratur samt produktbeskrivelserne (Summary 

Product Characteristics) for vaccinerne fra hhv. Pfizer/BioNTech, Moderna15 og AstraZeneca16. Alle 

covid-19 vacciner, der anvendes i Danmark, har en påvist beskyttende effekt allerede efter 1. dosis. I 

modellerne er derfor medregnet vaccineeffekt allerede efter 1. dosis, og ikke først efter et komplet 

vaccinationsforløb. Prognoserne for smitteudviklingen ville overestimere antallet af smittede, hvis 

ikke effekten af vaccinen blev regnet fra den første vaccination.   

På basis af resultater fra fase III kliniske forsøg, samt en række nyere observationsstudier af 

vaccineeffekter, er der gjort en række modeltekniske antagelser for effektiviteten af vaccinerne, samt 

hvornår den beskyttende effekt indsætter i modellen. Antagelserne er implementeret på baggrund af 

drøftelser med SST og SSI.   

Tabel 1 giver en oversigt over de studier, som er vurderet i forbindelse med fastsættelse af 

vaccineeffekter i modellen.  

Tabel 2 beskriver, hvilke vaccineeffekter der antages i modellerne i forhold til både beskyttelse mod 

at blive smittet med SARS-CoV-2 (vaccineeffekt, %VE) og at give smitten med SARS-CoV-2 videre 

(transmission).   

Tabel 3 beskriver hvilke vaccineeffekter, der antages i modellerne i forhold til beskyttelse mod 

hospitalsindlæggelse med covid-19 sygdom, givet at man bliver smittet efter vaccination. For Pfizer-

BioNTech og AstraZeneca vaccinerne er der vist en overordnet beskyttelse på 80-90% mod 

hospitalsindlæggelse for covid-19 i hele den vaccinerede population. Dette er i modellerne omsat til 

en 75% reduktion i risikoen for indlæggelse blandt personer, som tester positiv for covid-19 på trods 
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af vaccination. Det vil sige, at effekten opgøres blandt den andel af de vaccinerede personer, som ikke 

er fuldt beskyttede af vaccinen (dvs. indgår i “susceptible vaccinated” (SV) stadiet i modellen).     

 

Tabel 1. Oversigt over gennemgåede studier for vaccineeffekter    

Forfattere Studie-

population 

Populations 

beskrivelse 

Vaccinetype Udfald Links 

Moustsen-

Helms et. al.   

364.606  Danmark, plejehjems-

beboere og sundheds-

personale  

PfizerBioNT

ech   

Positiv test   https://www.m

edrxiv.org/con

tent/10.1101/2

021.03.08.212

52200v1    

Amit et. al.   9.109   Sundhedspersonale  PfizerBioNT

ech   

Positiv test og    

symptomer   

   

https://www.th

elancet.com/jo

urnals/lancet/a

rticle/PIIS014

0-

6736(21)0044

8-7/fulltext   

Polack et. al.    43.548   Randomised Control 

Trial  

PfizerBioNT

ech   

Svær covid   nejmoa203457

7_appendix.pd

f   

   

nejmoa203538

9_appendix.pd

f    

   

Safety and 

efficacy of the 

ChAdOx1 

nCoV-19 

vaccine 

(AZD1222) 

against SARS-

CoV-2: an 

interim 

analysis of 

four 

randomised 

controlled 

trials in Brazil, 

South Africa, 

and the UK - 

The Lancet  

Baden et. al.   30.420   Randomised Control 

Trial  

Moderna   Svær covid   https://www.e

d.ac.uk/files/at

oms/files/scotl

and_firstvacci

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.08.21252200v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.08.21252200v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.08.21252200v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.08.21252200v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.08.21252200v1
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00448-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00448-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00448-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00448-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00448-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00448-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00448-7/fulltext
https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/scotland_firstvaccinedata_preprint.pdf
https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/scotland_firstvaccinedata_preprint.pdf
https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/scotland_firstvaccinedata_preprint.pdf
https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/scotland_firstvaccinedata_preprint.pdf
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nedata_preprin

t.pdf   

Voysey et. al.   23.848   Randomised Control 

Trial  

AstraZeneca   Indlæggelse   

Svær covid  

   

https://www.m

edrxiv.org/con

tent/10.1101/2

021.03.01.212

52652v1   

Vasileiou et. 

al.   

5.400.000   Skotland, hele 

befolkning,  

PfizerBioNT

ech   

AstraZeneca   

Indlæggelse   https://www.sc

iencedirect.co

m/science/artic

le/pii/S014067

3621006772?v

ia%3Dihub     

Bernal et. al.   156.930  UK, ældre  PfizerBioNT

ech   

AstraZeneca   

Positiv test og 

symptomer, 

indlæggelse, 

indlæggelse 

efter positiv 

test, død   

https://www.n

ejm.org/doi/ful

l/10.1056/NEJ

Moa2101765   

Hyams et. al.   347.034  UK, ældre  PfizerBioNT

ech   

AstraZeneca   

Indlæggelse   https://www.m

edrxiv.org/con

tent/10.1101/2

021.01.27.212

50612v1   

Dagan et. al.   1.193.236   Israel  PfizerBioNT

ech   

Positiv test, 

symptomer, 

indlæggelse, 

død  

https://www.n

ejm.org/doi/ful

l/10.1056/NEJ

Moa2101765  

Chodick et. al.   503.875  Israel  PfizerBioNT

ech   

Positiv test  https://www.m

edrxiv.org/con

tent/10.1101/2

021.01.27.212

50612v1   

Harris et. al. 1.384.289 UK, hjem PfizerBioNT

ech   

AstraZeneca 

Transmission https://khub.ne

t/documents/1

35939561/390

853656/Impact

+of+vaccinatio

n+on+househo

ld+transmissio

n+of+SARS-

COV-

2+in+England.

pdf/35bf4bb1-

6ade-d3eb-

a39e-

9c9b25a8122a  

 *RCT, Randomized Clinical Trial (randomiseret klinisk forsøg)  

  

https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/scotland_firstvaccinedata_preprint.pdf
https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/scotland_firstvaccinedata_preprint.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.01.21252652v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.01.21252652v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.01.21252652v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.01.21252652v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.01.21252652v1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673621006772?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673621006772?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673621006772?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673621006772?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673621006772?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673621006772?via%3Dihub
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.27.21250612v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.27.21250612v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.27.21250612v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.27.21250612v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.27.21250612v1
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.27.21250612v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.27.21250612v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.27.21250612v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.27.21250612v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.27.21250612v1
https://khub.net/documents/135939561/390853656/Impact+of+vaccination+on+household+transmission+of+SARS-COV-2+in+England.pdf/35bf4bb1-6ade-d3eb-a39e-9c9b25a8122a
https://khub.net/documents/135939561/390853656/Impact+of+vaccination+on+household+transmission+of+SARS-COV-2+in+England.pdf/35bf4bb1-6ade-d3eb-a39e-9c9b25a8122a
https://khub.net/documents/135939561/390853656/Impact+of+vaccination+on+household+transmission+of+SARS-COV-2+in+England.pdf/35bf4bb1-6ade-d3eb-a39e-9c9b25a8122a
https://khub.net/documents/135939561/390853656/Impact+of+vaccination+on+household+transmission+of+SARS-COV-2+in+England.pdf/35bf4bb1-6ade-d3eb-a39e-9c9b25a8122a
https://khub.net/documents/135939561/390853656/Impact+of+vaccination+on+household+transmission+of+SARS-COV-2+in+England.pdf/35bf4bb1-6ade-d3eb-a39e-9c9b25a8122a
https://khub.net/documents/135939561/390853656/Impact+of+vaccination+on+household+transmission+of+SARS-COV-2+in+England.pdf/35bf4bb1-6ade-d3eb-a39e-9c9b25a8122a
https://khub.net/documents/135939561/390853656/Impact+of+vaccination+on+household+transmission+of+SARS-COV-2+in+England.pdf/35bf4bb1-6ade-d3eb-a39e-9c9b25a8122a
https://khub.net/documents/135939561/390853656/Impact+of+vaccination+on+household+transmission+of+SARS-COV-2+in+England.pdf/35bf4bb1-6ade-d3eb-a39e-9c9b25a8122a
https://khub.net/documents/135939561/390853656/Impact+of+vaccination+on+household+transmission+of+SARS-COV-2+in+England.pdf/35bf4bb1-6ade-d3eb-a39e-9c9b25a8122a
https://khub.net/documents/135939561/390853656/Impact+of+vaccination+on+household+transmission+of+SARS-COV-2+in+England.pdf/35bf4bb1-6ade-d3eb-a39e-9c9b25a8122a
https://khub.net/documents/135939561/390853656/Impact+of+vaccination+on+household+transmission+of+SARS-COV-2+in+England.pdf/35bf4bb1-6ade-d3eb-a39e-9c9b25a8122a
https://khub.net/documents/135939561/390853656/Impact+of+vaccination+on+household+transmission+of+SARS-COV-2+in+England.pdf/35bf4bb1-6ade-d3eb-a39e-9c9b25a8122a
https://khub.net/documents/135939561/390853656/Impact+of+vaccination+on+household+transmission+of+SARS-COV-2+in+England.pdf/35bf4bb1-6ade-d3eb-a39e-9c9b25a8122a
https://khub.net/documents/135939561/390853656/Impact+of+vaccination+on+household+transmission+of+SARS-COV-2+in+England.pdf/35bf4bb1-6ade-d3eb-a39e-9c9b25a8122a
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Tabel 2. Modeltekniske antagelser om vaccineeffekter (VE) mod smitte med SARS-CoV-2 virus, 

samt om transmission af SARS-CoV-2 virus efter vaccination, opgjort for mRNA-vacciner   

Vaccine    Pfizer-BioNTech  Moderna  AstraZeneca  

Vaccinetype  mRNA  mRNA  Adenovirusvektor  

Effektivitet %VE efter 1. dosis     90 %    90 %    60 %  

Effektstart efter 1. dosis    21 dage    21 dage    28 dage  

Transmission    Ingen smitte ved 

effekt af vaccinen. 

 

50 % reduktion 

ved manglende 

effekt af vaccinen. 

Ingen smitte ved 

effekt af vaccinen. 

 

50 % reduktion 

ved manglende 

effekt af vaccinen. 

Ingen smitte ved 

effekt af vaccinen. 

 

50 % reduktion 

ved manglende 

effekt af vaccinen. 

        

Tabel 3. Modeltekniske antagelser om vaccineeffekter (VE) mod hospitalsindlæggelse for covid-19 

sygdom (givet at man bliver smittet efter effektstart af vaccination men får et mildere forløb pga. 

vaccinens effekt).  

Vaccine    mRNA vacciner    Adenovektorvacciner    

Effekt på 

hospitalsindlæggelser efter 

effektstart for 1. dosis     

75 %    75 %    
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4. Målgrupper  

Dette afsnit gennemgår de forskellige datakilder, der giver estimater af antallet af personer i hver 

vaccinationsmålgruppe. Ekspertgruppen har både modtaget data i form af en vaccinationskalender 

fra SST og foreløbige oversigter over målgrupper fra SDS. De estimater der indgår i modellen for 

antal personer i hver målgruppe følger opgørelsen fra SDS. Dette afsnit gennemgår endvidere, 

hvordan risikoen for indlæggelse for de forskellige målgrupper er beregnet.   

Vaccinationskalenderen fra d. 10. maj 2021 (se afsnit 3) viser den planlagte udrulning af vacciner 

fordelt på 16 målgrupper. Dette afsnit tager desuden udgangspunkt i det datasæt, som blev delt med 

Ekspertgruppen d. 18. maj 2021 fra SDS.   

 

Tabel 4. Oversigt over antal personer i hver målgruppe, som det fremgår 

af SST’s vaccinationskalender og data fra SDS.    

Målgruppe SST 
Datasæt 

18. maj, SDS 

1. Borgere i plejebolig mv.   42.786 43.515 

2. Borgere over 65 år, som både modtager praktisk hjælp og 

personlig pleje   
58.340 

57.849 

3. Borgere ≥ 85 år   96.950 96.782 

4. Frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren   274.295 298.085 

5. Udvalgte patienter med øget risiko   239.763 243.615 

6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko   2.021 2.076 

7. Borgere: 80-84 år   127.904 127.629 

8. Borgere: 75-79 år   228.044 227.563 

9. Borgere: 65-74 år   539.543 538.756 

10 a/ Borgere: 60-64 år    292.206 283.465 

10 b/ Borgere: 55-59 år 352.677 348.372 

10 c/ Borgere: 50-54 år  340.928 339.905 

10 d 1/ Borgere: 16-19 år og 45-49 år 609.648 608.593 

10 d 2/ Borgere: 20-24 år og 40-44 år 652.513 650.494 

10 d 3/ Borgere: 25-29 år og 35-39 år 673.129 670.396 

10 d 4/ Borgere: 30-34 år 345.913 344.594 

11 Borgere under 16 år, som ikke vaccineres   N/A 971.844 

Sum    5.853.533  

   

Risikoen for indlæggelse afhænger af flere forskellige forhold, bl.a. målgruppe, herunder 

komorbiditet og alder. Derfor er alle målgrupper underinddelt i 10-års aldersgrupper. Fordelingen af 

borgere i hver målgruppe og aldersgruppe kan ses i tabel 5.   

SST har afgrænset vaccinationsmålgrupperne på baggrund af borgerens årgang, hvorfor der er 

personer i nogle aldersgrupper som tilhører andre målgrupper end forventet. Fx er der 19.141 personer 
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i aldersgruppen 70-79-årige i målgruppe 7 (Borgere 80-84 år). Disse borgere er de 79-årige som bliver 

80 i løbet af 2021 hvorfor deres årgang indplacerer dem i målgruppe 7. 

 

Tabel 5. Alle borgere fordelt på målgruppe og 10-års aldersgrupper. Kombinationer med få eller 

ingen borgere er markeret med ‘-’ og kombinationer der ikke er mulige er markeret med grå 

baggrund.  

Mål 

gruppe 
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ 

1  - 63 351 295 374 1.193 3.315 9.746 28.178 

2   19 121 172 263 495 5.051 16.461 35.267 

3         - 96.782 

4   2.046 43.005 50.918 67.809 80.487 50.885 2.724 211 

5  239* 2.527 12.975 16.215 24.418 39.695 56.481 72.123 18.942 

6  13* 62 103 282 418 332 482 344 40 

7       -  19.141 108.488 

8      -   227.563  

9       - 307.073 231.683  

10 a/      36.224 247.241   

10 b/      348.372    

10 c/     42.503 297.402    

10 /d 1  269.330   339.263     

10 /d 2  41.277 304.486 35.351 269.380     

10 /d 3   370.994 299.402      

10 /d 4   43.990 300.604      

11 610.180 361.664        

Kilde: Baseret på data fra SDS pr. 18. maj 2021   

Note:  

*Af tabellen fremgår det, at personer i aldersgruppen 0-9-årige i målgruppe 5 og 6 hvilket skyldes 

fejlfortolkninger i forbindelse med indberetning af personer til disse målgrupper. 
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For at beregne risikoen for indlæggelse er hver af de 137.693 personer, som er testet positiv med en 

PCR-test i perioden 1. oktober til 15. januar, beregningsteknisk blevet tildelt en målgruppe. I alt har 

der været 5.887 indlagte i perioden. Ekspertgruppen har estimeret risikoen for indlæggelse givet en 

positiv test i hver af de 153 kombinationer af målgruppe og aldersgruppe, hvilket fremgår af tabel 6.    

 

Tabel 6. Estimeret risiko for indlæggelse (%) med covid-19 i alle kombinationer af målgruppe og 

aldersgruppe. Kombinationer hvor få eller ingen er blevet indlagt er markeret med ‘-’ og 

kombinationer der ikke er mulige er markeret med grå baggrund.  

Målgruppe 0-9 10-19  20-29  30-39  40-49  50-59  60-69  70-79  80+  

1  - - - - - 22,2 24,6 36,9 33,1 

2   - - - - - 43,2 63,8 58,5 

3         - 39,0 

4   - 0,9 1,1 1,8 2,5 3,9 10,0 - 

5  - 6,1 6,1 10,4 12,1 15,7 26,4 35,1 46,1 

6  - - - - - - - - - 

7       -  21,4 26,4 

8      -   17,0  

9       - 8,1 11,0  

10 a/      4,8 6,8   

10 b/      4,5    

10 c/     3,3 3,5    

10 /d 1  0,4   2,5     

10 /d 2  0,8 0,7 3,3 2,3     

10 /d 3   0,9 1,9      

10 /d 4   1,8 1,8      

11 0,9 0,2        

Kilde: Baseret på data fra SDS pr. 18. maj 2021  

 

Et væsentligt antal borgere er per 18. maj 2021 påbegyndt deres vaccinationsforløb. Tabel 7 viser 

antallet af borgere, som har påbegyndt vaccination, fordelt på de 153 grupper. Det bemærkes, at der 

allerede er nogle borgere i målgruppe 10 b-d, som er opgjort som vaccinerede, jf. data fra SDS.  Disse 

kan være personer, som reelt tilhører målgruppe 4 eller 5, men som ikke er mulige endeligt at 

indplacere i disse grupper. I de aktuelle beregninger følger Ekspertgruppen opgørelsen fra SDS. 
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Tabel 7. Oversigt over antal borgere som har fået første dosis vaccine i hver målgruppe og 

aldersgruppe per d. 18. maj 2021. Kombinationer med få eller ingen borgere er markeret med ‘-’ og 

kombinationer der ikke er mulige er markeret med grå baggrund.  

Målgruppe 0-9 10-19  20-29  30-39  40-49  50-59  60-69  70-79  80+  

1   24 227 224 328 1.108 3.288 9.982 30.455 

2   14* 106* 142* 200* 398* 4.455 15.218 33.715 

3         - 92.646 

4   2.016 41.538 49.655 66.910 76.229 47.117 2.730 216 

5  - 1.686 10.164 12.722 21.023 35.385 53.022 69.861 18.364 

6   44 76 218 353 300 472 338 40 

7       -  18.215 103.438 

8  
    -   

215.73

8  

9  
     - 

260.31

3 

216.28

6  

10 a/ 
     10.846 

122.52

1   

10 b/      37.248    

10 c/     445 3.825    

10 /d 1  367   3.276     

10 /d 2  175 1.659 246 2.192     

10 /d 3   1.953 1.895      

10 /d 4   223 1.558      

11 - 5        

Kilde: Baseret på data fra SDS pr. 18. maj 2021  

Note:  

* Af tabellen fremgår det, at personer under 65 år er registret i målgruppe 2, hvilket skyldes fejlfortolkninger 

i forbindelse med indberetning af personer til denne målgruppe. 

 

Ovenstående tabeller er de nuværende estimater, som forventes opdateret i takt med 

vaccinationsudrulningen.  
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5. Overblik over udviklingen i mobilitetsdata  

Dette afsnit gennemgår de kilder, der er anvendt til at estimere udviklingen i aktiviteten i 

samfundet. Kontaktmatricerne beregnes på baggrund af de aktuelle restriktioner i samfundet, samt et 

mål for aktiviteten i samfundet. Implementeringen af de aktuelle restriktioner i modellen er beskrevet 

yderligere i afsnit 6. Ekspertgruppen har dannet målet for aktiviteten i samfundet ud fra 4 forskellige 

kilder, som afspejler antallet af mulige kontakter mellem folk, kaldet mobilitetsdata. Kontakter 

mellem folk opstår, når personer bevæger sig rundt i samfundet, fx til og fra arbejde, mødes med folk 

på arbejdspladsen, handler ind, mødes til fritidsaktiviteter osv. Der findes ikke data for præcis hvor 

og hvor ofte folk mødes, og derfor anvendes mobilitetsdata, der geografisk kan beskrive folks 

bevægelsesmønstre over tid i samfundet.   

 

Community Mobility Reports  

Google Mobility Reports4, som er udarbejdet af Google, er frit tilgængelige data om folks 

bevægelsesmønstre, der kan belyse ændringer i bevægelsesmønstre under epidemien. Blandt andet 

følger Google Mobility Reports aktivitet relateret til arbejdspladser for at undersøge andelen af 

folk, der er geografisk, og dermed fysisk, tilstede på arbejdspladsen i forhold til normalen, forstået 

som niveauet før covid-19 epidemien. I figur 8 er udviklingen i andelen, som møder fysisk på 

arbejde, opgjort for hver region i Danmark.   

 

   

                                                      
4 https://www.google.com/covid19/mobility/ 
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Figur 8: Udvikling i andel, som møder fysisk på arbejdspladsen per region. Data er opgjort d. 27. 

maj 2021 procentvis relativt til før covid-19. De farvede linjer viser 7 dages gennemsnit. Der ses 

store dyk ved alle helligdage.  

 

Teledata  

Mobiliteten kan også estimeres ud fra teledata. Ekspertgruppen for matematisk modellering får 

leveret teledata fra et antal danske telenetværksoperatører, Data leveres aggregeret og 

fuldt anonymiseret fra danske telemaster til Danmarks Statistik. Data er analyseret af HOPE 

projektet5 og Danmarks Tekniske Universitet under projektet “Mobility in Denmark during covid-

19 lockdown6” .   

Andelen af pendlere som tager på arbejde over tid beregnes som følger: På baggrund af data opgjort 

hver 6. time fra et teleselskab, udregnes for hver ugedag og hvert par af postnumre i og j (hvor i er 

forskellig fra j), tælles antallet af individer som befinder sig i postnummer i kl. 06:00 og i 

postnummer j kl 12:00. Dette opskaleres til nationalt niveau ved at dividere med selskabets 

markedsandel. For hvert par af postnumre udregnes ratioen mellem estimerede antal pendlere og 

antallet af pendlere i 2019 ifølge Danmarks Statistik. Resultatet er et estimat af, hvilken brøkdel af 

pendlere som tager på arbejde sammenlignet med en baseline fra 2019. Endelig 

udregnes gennemsnittet af denne størrelse henover hver uge (tidslig aggregering) og henover regioner 

(rumlig aggregering).  

  

Som det fremgår af figur 9 viser teledata en betydelig variation mellem regionerne, hvor faldet i 

mobilitet er mest markant i Region Hovedstaden og Sjælland.  

 

  

                                                      
5 https://hope-project.dk/#/ 
6 https://covid19.compute.dtu.dk/ 
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Figur 9: Udvikling i mobiliteten baseret på teledata. Kilde: Danmarks Tekniske Universitet. Data er 

opgjort d. 21. maj 2021.  

 

Trafikdata fra vejdirektoratet  

Vejtrafikdata er målt på 7 forskellige steder i Danmark udvalgt til at repræsentere vejtrafik i 

forbindelse med transport til og fra arbejde7.  

 

  

Figur 10: Vejtrafik målt på 7 forskellige steder i Danmark. Hvert rødt punkt illustrerer 

et ugentligt gennemsnit af UHDT (Ugentlig hverdagsdøgntrafik).  Data er opgjort d.  24. maj 2021. 

Kilde: Vejdirektoratet.   

  

  

                                                      
7 https://www.ssi.dk/-/media/cdn/files/ekspertrapport_15_-januar_2021_scenarier_for_udvikling_af_covid-

19.pdf?la=da 
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Rejsekortdata  

Data fra Rejsekortet registrerer bl.a. antallet af passagerer, hvilket afspejler pendlertrafikken i og 

uden for myldretiden.   

 

  

Figur 11: Udvikling i rejsekortdata i et 7-dages glidende gennemsnit. Opdelt på myldretid og øvrig 

tid. Pendlerkort er ikke taget med. Data er opgjort d. 27. maj 2021.  Kilde: Rejsekort & Rejseplan 

A/S. 
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Det bemærkes, at der må tages forbehold for udviklingen i biltrafikken og rejsekort, da det kan 

tænkes, at flere vil tage bilen eller cyklen frem for at benytte offentlig transport. Dette både pga. 

smittefare og/eller vejret.  

  

De 4 ovenfor beskrevne aktivitetsmål lægges sammen til et vægtet indeks8: 35% på mobility data, 

35% på vejtrafikdata, 20% på teledata og 10% på rejsekortdata. Ud fra teledata og 

Google Mobility Reports, der begge findes på regionsniveau, konstrueres et mål for aktiviteten for 

hver region med samme vægtning som for hele landet.  

 

 

                                                      
8 https://www.ssi.dk/-/media/cdn/files/ekspertrapport_15_-januar_2021_scenarier_for_udvikling_af_covid-

19.pdf?la=da 
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6. Oversigt over implementering af aktiviteten i 
sommer og efterår   

Afsnit 6 giver en oversigt over lempelser fra d. 6. april til d. 21. maj, samt hvordan disse er 

implementeret i modellen. Afsnittet opstiller ligeledes forventede lempelser i sommeren 2021, samt 

hvordan aktiviteten i samfundet henover sommerferien og i efteråret er implementeret i modellen.   

Afsnittet præsenterer en række tabeller, der giver et overblik over (de planlagte) lettelser 

af restriktioner fra d. 6. april 2021 tom.1. august 2021. Bemærk, at tabellerne repræsenterer de 

gældende planer, da hovedrapporten blev udarbejdet i begyndelsen af juni. Afsnittet skal give et 

overblik over hvilke tiltag, der har drevet ændringer i det overordnede aktivitetsniveau i samfundet. 

De aktuelle restriktioner i samfundet beregnes som tidligere beskrevet i bilag 2 i den tekniske 

baggrundsrapport af d. 26. marts 2021. Kontaktmatricerne er sidenhen opdateret med data fra 

ressortministerierne på de efterfølgende genåbninger9. 

Tabel 8 er en oversigt over lempelser af restriktioner på områder, der har været under nedlukning fra 

d. 6. april til d. 21. maj. Ekspertgruppen for matematisk modellering leverede sidst prognoser d. 

21. marts 2021 førend genåbningen d. 6. april var besluttet på politisk niveau10. Tabellen er dermed 

en oversigt over lempelser siden sidste prognose. I kolonnen yderst til højre i tabel 8 fremgår det, 

hvis den politiske besluttede udrulning af lempelser afviger fra den modeltekniske.  Oversigten, på 

nær den modeltekniske implementering, er leveret af Sundhedsministeriet. 

 

Tabel 8. Oversigt over lempelser af restriktioner på områder, der har været nedlukket fra d. 6. april 

til d. 21. maj 2021. Kilde: Sundhedsministeriet 

Genåbning 

  

Lempelse af restriktioner/tiltag* 

  
Implementering i modellen 

Genåbning 

6. april 

Skoler og uddannelse: 

 Udover allerede gældende genåbning, kan 5.-8. 

klasse samt ungdoms- og voksenuddannelser i 

hele landet vende tilbage med 50 pct. fysisk 

fremmøde (hver anden uge). 

 Afgangsstuderende på videregående uddannelser 

med mange praksiselementer kan vende tilbage 

med 50 pct. fysisk fremmøde (hver anden uge). 

 Øvrige elever på videregående uddannelser kan 

vende tilbage med 20 pct. fysisk fremmøde 

(prioritering af studerende på første år). 

 Med smittereducerende tiltag åbnes der for, at 

studiegrupper, læsegrupper mv. kan mødes 

fysisk på uddannelsesinstitutionerne. 

  

 

 

 

 

 

50 pct. fremmøde på 

videregående uddannelser er 

ikke medtaget  

                                                      
9 https://covid19.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/covid19/risikovurderinger/vurdering-af-individuelle-lempelser-ifm-

genbningsplan-6-maj-2021.pdf?la=da 
10 https://covid19.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/covid19/modelberegninger/tillaegsnotat-af-21-marts-2021-til-notat-af-

16-marts-2021.pdf?la=da 
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Liberale serviceerhverv: 

 Liberale serviceerhverv mv. kan genåbne med 

bl.a. krav om coronapas.   

Genåbning 

13. april 

Indkøbscentre, butikker, mv.: 

 Almindelig handel i indkøbscentre, 

stormagasiner, arkader mv. med et areal på 

15.000 m2 eller derunder kan genåbne pr. 13. 

april 2021. Genåbningen gælder ikke for 

biografer, restauranter og caféer mv., som er 

lokaliseret i indkøbscentret mv.  

Genåbningen d. 13. april er 

medtaget  

under genåbningen d. 21. april 

Genåbning 

21. april 

Restauranter, cafeer mv: 

 Der åbnes for udendørsservering på restauranter 

og caféer mv. 

 Indendørsservering på restauranter og caféer mv. 

med krav om coronapas og forudgående 

bestilling. 

 Restauranter og caféer mv. skal holde lukket i 

perioden fra kl. 23 til kl. 5. Sidste udskænkning 

af alkohol må ikke ske senere end kl. 22.  

  

Forsamlingsforbud: 

 Forsamlingsforbuddet hæves til 10 personer 

indendørs og til 50 personer udendørs. 

  

Indkøbscentre, butikker, mv.: 

 Alle indkøbscentre og stormagasiner mv. kan 

genåbne. 

  

Sport og idræt: 

 Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi 

for børn og unge under 18 år uden coronapas 

med et forsamlingsloft på 25 personer. 

 Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi 

for voksne over 70 år med coronapas og 

forsamlingsloft på 10 personer. 

 Der åbnes til fodboldkampe i 3F Superligaen og 

en række andre ligaer og divisioner med adskilte 

sektioner af højst 500 siddende tilskuere med 1 

meters afstand. Der vil være krav om coronapas. 

  

Skoler og uddannelse: 

Geografisk differentieret (omfatter landsdelene 

Nordjylland, Østjylland, Vestjylland, Sydjylland, Fyn 

samt Vest- og Sydsjælland, hvor smitteniveauet er lavere 

end i landsdelene i Hovedstadsområdet) genåbnes 

følgende:  

 Der åbnes yderligere for grundskoler samt 

ungdoms- og voksenuddannelser, hvor 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport og idrætslempelser er 

medtaget under genåbning d. 

6. maj    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Ungdoms- og 

voksenuddannelser genåbner 

med 80 pct. er i modellen  
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afgangselever kan vende tilbage med 80 pct. 

fremmøde. 

 Erhvervsuddannelser genåbnes med 100 pct. 

fremmøde. 

 Der åbnes for 30 pct. fysisk fremmøde for 

studerende på videregående uddannelser. 

 Der åbnes for mulighed for anvendelser af 

udendørsarealer på videregående uddannelser til 

undervisningsbrug. 

  

I hele landet: 

 5.-8. klasser i grundskolen får mulighed for 

fysisk fremmøde udendørs i de uger, hvor der 

ikke er adgang til indendørs undervisning. 

  

Kultur og fritid 

 Museer, inkl. videnspædagogiske 

aktivitetscentre, kunsthaller samt biblioteker 

åbner med coronapas.  

 Foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre 

kunstskoler og grundkurser på kunstområdet for 

børn og unge under 18 åbner med 

forsamlingsloft på 25 personer. Genåbningen 

omfatter ikke sangaktiviteter. 

 Daghøjskoler inkl. seniorhøjskoler åbner med 

testkrav svarende til testmodellen på 

uddannelsesområdet. 

 Pr. 28. april 2021 åbnes for dagelever på 

folkehøjskoler med lange kurser, hvor der alene 

er dagelever. 

  

Religiøse handlinger 

 Nuværende anbefalinger, om at kirkelige 

handlinger varer højst 30 minutter og 

gennemføres uden fællessang, lempes. 

  

implementeret med 100% 

fremmøde    

   

 

30 pct. fremmøde på 

videregående uddannelser ikke 

medtaget. Modellen fortsætter 

i stedet med 20 pct. fremmøde 

 

 

 

Fysisk udendørs fremmøde i 

5.-8. klasse ikke medtaget 

 

 

 

Kultur og fritidslempelser 

medtaget under genåbning d. 

6. maj    

 

Genåbning 

6. maj 

Restaranter, cafeer mv.: 

 Kravet om forudgående bordreservation i 

forbindelse med indendørsservering ophæves. 

 Private arrangementer: Serveringssteder og 

lejede festlokaler samt private gildesale, stalde, 

lader, forsamlingshuse eller lignende kan holde 

åben efter kl. 23 for private arrangementer som 

f.eks. bryllupper, sølvbryllupper, guldbryllupper, 

konfirmationsfester, studenterfester, fødselsdage 

og lignende arrangementer, hvor deltagerne 

kender hinanden i forvejen, forudsat at kun 

personer, der deltager i arrangementet, har 

adgang til serveringsstedet mv. Arrangementet 

 

Nye lempelser på restaurant- 

og café området er ikke 

medtaget   

   

   

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

skal afholdes inden for rammerne af 

forsamlingsforbuddet. På serveringssteder vil der 

gælde sædvanlige krav om coronapas og 

arealkrav. 

  

Forsamlingsforbud: 

 Forsamlingsforbuddet hæves til 25 personer 

indendørs og 75 personer udendørs. 

  

Sport og idræt: 

 Indendørs idræt for personer over 18 år genåbner 

med coronapas og et forsamlingsloft på 25. Dog 

åbnes alene for ikke-kontaktsport for personer 

over 18 år og under 70 år. 

 Der åbnes for al idræt for børn og unge samt 

personer over 70 år med krav om coronapas.  

 Forsamlingsloftet for idræt for personer over 70 

år hæves fra 10 personer til 25 personer. 

 Der åbnes for fitnesscentre med krav om 

coronapas. Der vil være krav om bemanding i 

fitnesscentrene i åbningstiden med henblik på at 

sikre den fornødne kontrol med coronapas og 

overholdelse af smitteforebyggende tiltag, 

herunder afspritning mv. 

  

Skoler og uddannelse: 

 100 pct. fremmøde for 5.-10. klasse i 

grundskoler i hele landet. 

 100 pct. fremmøde for afgangselever på 

ungdoms- og voksenuddannelser i hele landet.  

 100 pct. fremmøde på erhvervsuddannelserne i 

hele landet. 

 30 pct. fysisk fremmøde for studerende på 

videregående uddannelser i landsdelene i 

hovedstadsområdet, der ikke var omfattet af 

denne genåbning pr. 21. april 2021.  

 Mulighed for anvendelse af udendørsarealer til 

undervisningsbrug på videregående uddannelser 

i landsdelene i hovedstadsområdet, der ikke var 

omfattet af denne genåbning pr. 21. april 2021.  

  

Kultur og fritid: 

 Spillesteder, teatre og biografer og lignende 

øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, 

genåbner med coronapas og op til 2.000 tilskuere 

i sektioner á 500, hvor deltagerne i al 

væsentlighed sidder ned på faste pladser med 

retning mod en scene, et biograflærred, en 

oplægsholder eller lignende. Modellen gælder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 pct. fysisk fremmøde på 

videregående uddannelser ikke 

medtaget. Modellen fortsætter 

i stedet med 20 pct. fremmøde   
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ligeledes for udendørs lokaliteter, hvor der 

udøves kulturaktiviteter, idet grænsen på 2.000 

tilskuere dog kun gælder for indendørs 

arrangementer. 

 Pr. 10. maj 2021 genåbner kunstneriske 

grundkurser for elever over 18 år med krav om 

coronapas. Sangaktiviteter er ikke omfattet af 

genåbningen. 

Genåbning 

21. maj 

Forsamlingsforbud: 

 Det indendørs forsamlingsforbud hæves til 50 

personer, og det udendørs forsamlingsforbud 

hæves til 100 personer. 

 

 

Planen for større forsamlinger og arrangementer: 

 Større arrangementer med siddende publikum 

udvides til at omfatte alle arrangementer 

omfattet af ordningen, og der er ikke længere et 

loft for det maksimale antal deltagere. 

 Messer mv. genåbner uden grænse for antal 

deltagere, men krav om coronapas, arealkrav på 

4 m2 mv.  

 Markeder mv. genåbner udendørs med maks. 

500 deltagere, arealkrav 4 m2, lukketid kl. 18 

 Udendørs motionsevents genåbner med maks. 

3.000 deltagere i sektioner á 150. Krav om 

coronapas mv. 

 Udendørs arrangementer for stående og i 

bevægelse åbner med maks. 2.000 deltagere i 

sektioner á 500. Arealkrav 4 m2 og krav om 

coronapas mv. 

 

 

Kultur og fritid: 

 Folkeuniversitetet åbner. 

 Aftenskoler åbner. 

 Korte kurser og dagelever på folkehøjskoler med 

både dagelever og overnattende elever, korte 

kurser på efterskoler og frie fagskoler samt 

indtægtsdækket virksomhed på ungdoms- og 

voksenuddannelser åbner. 

 Musik- og kulturskoler åbner for personer over 

18 år. Der genåbnes desuden for sangaktiviteter i 

foreningsliv og på musik- og kulturskoler samt 

andre kunstskoler og grundkurser på 

kunstområdet, der tidligere er genåbnet, men 

hvor genåbningen ikke har omfattet 

sangaktiviteter. 

 

Lempelser af 

forsamlingsforbud, samt 

planen for større forsamlinger 

og arrangementer er ikke 

modelleret   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturinstitutioner er i 

modellen genåbnet d. 6. maj, 

idet institutionerne ikke kunne 

adskilles i modellen.  
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 Indendørs faciliteter i forlystelsesparker, zoo mv. 

åbner med krav om coronapas. Genåbningen 

omfatter lokaler beliggende i forlystelsesparker, 

omrejsende tivolier, zoologiske anlæg, akvarier 

og lignende samt spillehaller, kasinoer, lege- og 

badelande mv. 

 

 

Sport og idræt: 

 Resterende idræts-, fritids- og 

foreningsaktiviteter åbner med krav om 

coronapas. Genåbningen omfatter lokaler, hvor 

der udøves idræts-, fritids- og 

foreningsaktiviteter, herunder lokaler der 

anvendes til saunaer, dampbade mv., 

foreningslokaler samt kultur-, medborger- og 

aktivitetshuse. 

  

 

Skoler og uddannelse: 

 100 pct. fremmøde for resterende elever på 

ungdoms- og voksenuddannelserne. 

 100 pct. fremmøde for studerende på 

videregående uddannelser. 

 

 

Arbejdspladser: 

 Anbefaling om 20 pct. fysisk fremmøde for 

medarbejdere, der i dag arbejder hjemme. 

  

 

Coronapas: 

 Reglerne for gyldig dokumentation i coronapas 

lempes, så man som udgangspunkt 14 dage efter 

første vaccinationsstik kan anvende 

dokumentation herfor som coronapas. 

Sundhedsmyndighederne fastlægger den 

konkrete tidsperiode. 

 Kontrollen med coronapas lempes, så der 

indføres mulighed for, at kontrollen i regi af 

frivillige foreninger og på biblioteker kan 

udføres ved én daglig stikprøvekontrol af alle 

tilstedeværende personer, der er undergivet krav 

om coronapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al indendørs idræt er i 

modellen genåbnet d. 6. maj, 

idet indendørs idræt ikke kan 

adskilles i modellen.  

 

 

 

100 pct.  fremmøde for 

resterende elever er medtaget 

fra d. 6. maj.  

Fremmøde på videregående 

uddannelser er implementeret 

med 50 pct. frem for 100 pct. 

jf. ’Faglig vurdering af 

sundhedsmæssigt forsvarlig 

udfasning af restriktioner d. 

21. maj.’11 

 

Per d. 21. maj møder 165.000 

ekstra personer fysisk på 

arbejde i modellen (primært i 

den private sektor) 

 

Coronapasset er ikke eksplicit 

modelleret, men afspejles i den 

reducerede testaktivitet i 

grupper, der er dækket af deres 

første vaccinedosis.   

 

Anm: Generelt gælder der retningslinjer vedr. afstand, hygiejne og krav om mundbind, ligesom der for 

skole- og uddannelsesområdet er indført testmodel. *Der kan grundet smittesituationen have været 

                                                      
11 https://covid19.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/covid19/risikovurderinger/faglig-vurdering-af-sundhedsmssigt-

forsvarlig-udfasning-af-restriktioner-d-21-maj--vurdering-af-saml.pdf?la=da 
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nedlukninger og udskydelse af lempelser af restriktionerne lokalt på institutions-, sogne-, kommune-, 

landsdels eller regionsniveau. 

Kilder: 

Genåbning 6. og 13. april: https://www.stm.dk/media/10258/rammeaftale-om-plan-for-genaabning-af-

danmark.pdf,  https://coronasmitte.dk/nyt-fra-myndighederne/pressemoeder/ny-aftale-om-stor-

genaabning-efter-paaske  

Genåbning 21. april: https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/04/Aftale-endelig.pdf, 

https://coronasmitte.dk/nyt-fra-myndighederne/pressemoeder/aftale-om-yderligere-genaabning-pr-21-

april-2021-paa-plads  

Genåbning 6. maj: https://www.regeringen.dk/media/10365/aftale-om-udmoentning-af-genaabning-pr-6-

maj-2021.pdf, https://coronasmitte.dk/nyt-fra-myndighederne/pressemoeder/det-genaabner-pr-6-maj-

2021-  

Genåbning 21. maj: https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/05/Aftale-om-

udmoentning-af-genaabning-pr.-21.-maj-2021.pdf  

  

Tabel 9 er en oversigt over, hvilke restriktioner, der gælder per 21. maj 2021, samt hvilke 

restriktioner, der var planlagt at blive hævet jf. Rammeaftalen d. 22. marts 2021. Tabellen er leveret 

af Sundhedsministeriet.  

 

Tabel 9. Oversigt over gældende restriktioner for områder, der har været helt eller delvist nedlukket 

per d. 21. maj 2021. 

Områder 

  

Gældende restriktioner pr. 21. maj* 

  

Plan for udfasning   

  

Idrætsaktiviteter 

(fx idrætshaller, 

trænings- og 

fitnesscentre) 

 Indendørs og udendørs: Åbent for al 

idræt, herunder også for idræt, der ikke 

er i organiseret regi (krav om 

coronapas**). 

  

For fitnesscentre: 

 Åbent for fitnesscentre, herunder 

fitnesscentre på hoteller, med krav om 

coronapas. Det er desuden krav om 

bemanden i fitnesscentrene i 

åbningstiden med henblik på at sikre 

kontrol med coronapas og 

smitteforbyggende tiltag. 

  

Fritids- og 

foreningsaktiviteter 

 Indendørs foreningsliv, musik- og 

kulturskoler (inkl. sangaktiviteter) 

samt andre kunstskoler og grundkurser 

på kunstområdet åbent med krav om 

coronapas. 

 Udendørs foreningsliv åbent. 

  

Forsamlinger 

 50 indendørs 

 100 udendørs 

 Desuden gælder et stort 

forsamlingsforbud på 500 personer. 

Udfasning af det lille 

forsamlingsforbud jf. ”Aftale 

om udmøntning af genåbning 

pr. 21. april 2021”. 

https://www.stm.dk/media/10258/rammeaftale-om-plan-for-genaabning-af-danmark.pdf
https://www.stm.dk/media/10258/rammeaftale-om-plan-for-genaabning-af-danmark.pdf
https://coronasmitte.dk/nyt-fra-myndighederne/pressemoeder/ny-aftale-om-stor-genaabning-efter-paaske
https://coronasmitte.dk/nyt-fra-myndighederne/pressemoeder/ny-aftale-om-stor-genaabning-efter-paaske
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/04/Aftale-endelig.pdf
https://coronasmitte.dk/nyt-fra-myndighederne/pressemoeder/aftale-om-yderligere-genaabning-pr-21-april-2021-paa-plads
https://coronasmitte.dk/nyt-fra-myndighederne/pressemoeder/aftale-om-yderligere-genaabning-pr-21-april-2021-paa-plads
https://www.regeringen.dk/media/10365/aftale-om-udmoentning-af-genaabning-pr-6-maj-2021.pdf
https://www.regeringen.dk/media/10365/aftale-om-udmoentning-af-genaabning-pr-6-maj-2021.pdf
https://coronasmitte.dk/nyt-fra-myndighederne/pressemoeder/det-genaabner-pr-6-maj-2021-
https://coronasmitte.dk/nyt-fra-myndighederne/pressemoeder/det-genaabner-pr-6-maj-2021-
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/05/Aftale-om-udmoentning-af-genaabning-pr.-21.-maj-2021.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/05/Aftale-om-udmoentning-af-genaabning-pr.-21.-maj-2021.pdf
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11. juni: 

 100 indendørs 

 Intet loft udendørs 

  

1. august afskaffes det lille 

forsamlingsforbud. 

  

Det store forsamlingsforbud 

gælder til og med den 31. 

august 2021, jf. ”Aftale om 

udmøntning af genåbning pr. 

6. maj 2021”. 

Arrangementer mv. 

i private hjem og 

sociale kontakter 

 Forsamlingsforbuddet gælder på 

offentlige steder 

 SSTs anbefalinger til socialt samvær 

gælder 

  

Arbejdspladser 

 Anbefaling om 20 pct. fysisk 

fremmøde for medarbejdere, der i dag 

arbejder hjemme.  

Jf. ”Aftale om udmøntning af 

genåbning pr. 21. maj 2021” 

 14 juni/når alle +50-

årige er vaccineret: 50 

pct. fysisk fremmøde 

 1. august: 100 pct. 

fysisk fremmøde 

Detailhandel 

(indkøbscentre, 

stormagasiner, 

arkader og basarer 

samt 

udvalgsvarebutikke

r) 

 Åbent 

 Der må ikke sælges alkohol fra kl. 22 

til kl. 5. 

  

Liberale 

serviceerhverv med 

tæt fysisk kontakt 

(frisører, tatovører, 

massører mv.) 

 Åbent med krav om coronapas   

Kultur- og 

fritidsinstitutioner 

mv.* 

 Museer herunder videnspædagogiske 

aktivitetscentre, kunsthaller samt 

biblioteker** er åbent med krav om 

coronapas 

 Arkiver er åbne med krav om 

coronapas 

 Forlystelsesparker, badelande, zoo, 

legelande mv. åbne med krav om 

coronapas  

 Spillehaller, kasinoer mv. åbne med 

krav om coronapas 
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Andre kultur- og 

fritidsinstitutioner 

 Højskoler, aftenskoler og 

Folkeuniversitetet er åbne med 

testkrav 

  

Grundskole, 

ungdoms- og 

voksenuddannelse 

mv. 

Grundskolen:  

 100 pct. fremmøde for alle klasser 

Ungdoms- og voksenuddannelserne:  

 100 pct. fremmøde for alle elever med 

testkrav 

Dagtilbud: 

 Åbne 

  

Videregående 

uddannelse 

 100 pct. fremmøde for alle studerende 

på videregående uddannelser med 

testkrav 

  

Serveringssteder 

(restauranter, 

cafeer, barer og 

værtshuse) 

Serveringssteder er åbne med restriktioner 

bl.a.: 

 Skal holde lukket ml. kl. 23 og kl. 5, 

dog med sidste udskænkning af 

alkohol kl. 22 

 Krav om coronapas ved indendørs 

servering 

  

For private arrangementer: 

 Der kan holdes åbent efter 23, 

herunder serveres alkohol fra kl. 22 til 

kl. 5 for private arrangementer, hvor 

deltagerne kender hinanden i forvejen, 

hvis kun deltagerne har adgang til 

serveringsstedet mv. 

 Krav om coronapas på 

serveringssteder 

  

Natteliv  Natklubber, diskoteker mv. lukket 

Plan for udfasning af 

restriktioner for nattelivet 

fremlægges primo juni, jf. 

”Aftale om udmøntning af 

genåbning pr. 6. maj 2021” og 

”Aftale om udmøntning af 

genåbning pr. 21. maj 2021.” 
 

Anm.: * Tabellen indeholder en overordnet oversigt over restriktioner pr. 21. maj 2021 og er således ikke 

udtømmende. Gældende restriktioner og retningslinjer kan findes her: https://coronasmitte.dk/nyt-fra-

myndighederne/pressemoeder/aftale-om-yderligere-genaabning   

** Kontrollen med coronapas lempes, så der indføres mulighed for, at kontrollen i regi af frivillige 

foreninger og på biblioteker kan udføres ved én daglig stikprøvekontrol af alle tilstedeværende personer, 

der er undergivet krav om coronapas. 

  

Selvom der er planlagte lempelser henover sommeren jf. tabel 9, foreligger der endnu ikke viden om, 

hvordan dette vil påvirke aktiviteten i samfundet. Derfor har modelgruppen måttet gøre en række 

antagelser om den forventede aktivitet henover skolernes sommerferie, som løber fra 26. juni til d. 8. 

august 2021, og efterfølgende.  

https://coronasmitte.dk/nyt-fra-myndighederne/pressemoeder/aftale-om-yderligere-genaabning
https://coronasmitte.dk/nyt-fra-myndighederne/pressemoeder/aftale-om-yderligere-genaabning
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I skolernes sommerferie implementeres en ’sommer-matrice’, hvor aktiviteten er som beskrevet i 

tabel 10 

  

Tabel 10. Implementeringen af ’sommer-matricen’ 

Netværk Aktivitet Implementering 

Skole 25% aktivitet antages i daginstitutioner, 

grundskolen og for ungdomsuddannelser 

(SFO’er, sommerlejre etc.) 

Den fulde aktivitet ganges med 0,25.  

Arbejde Videregående uddannelser sættes til 25% 

aktivitet henover sommeren (indtil 30. august) 

Arbejdspladser estimeres til 75% aktivitet 

over hele sommeren. Dette bygger på Google 

Mobility data og Teledata fra sommeren 2020, 

hvor den laveste aktivitet generelt ligger 

omkring 60%-70%, men i en kortere periode. 

Dertil kommer, at vi endnu ikke ved, hvor 

meget folk vil bevæge sig rundt, tage til 

udlandet osv. 

I det private residual fjernes 500.000 

ansatte i sommerferieperioden 

(svarende til 1/4). Det private 

residual er valgt idet der forventes 

aktivitet i eksempelvis 

restaurationsbranchen). 

Derudover er 225.000 offentligt 

ansatte, svarende til ¼ af de 

offentligt ansatte taget ud af 

modellen for at illustrere den 

reducerede aktivitet i sommerferien. 

Hjemmet Aktiviteten fastholdes på samme niveau som 

efter genåbningen d. 21. maj (specificeret i 

bestilling) 

  

Other Aktiviteten fastholdes på samme niveau som 

efter genåbningen d. 21. maj (specificeret i 

bestilling) 

  

  

Sidste sommer var smitten lav, hvilket kan skyldes mange forskellige faktorer, herunder 

sæsoneffekten. Man må dog antage, at hvis personer havde flere kontakter henover sommeren, lå 

disse kontakter steder, hvor der ikke er den største smitterisiko.  

  

Til efteråret antages det, at aktiviteten fortsætter som på nuværende tidspunkt. Dog antages det, at:  

 Der er 100% aktivitet i arbejdsnetværket. Dette skyldes antagelsen om, at de fleste i 

aldersgrupperne vil være vaccinerede. I modellen tages der højde for, at nogle fortsat vælger 

at arbejde hjemme ved at fastholde afstandsfaktoren på 0,45.    

 Skole-netværket vil fortsætte med den nuværende aktivitet. Når børnene fylder 16 år antages 

de vaccineret, og vil derfor ikke længere få to ugentlige tests.  

 På de videregående uddannelser forventes 100% aktivitet, med en risikofaktor på 0,5 grundet 

afstandskravet på uddannelserne samt testning af ikke-vaccinerede.  

 Aktivitet i hjemmet fastholdes til det nuværende niveau, selvom der må forventes flere større 

forsamlinger. Dette kan dog ikke på nuværende tidspunkt kvantificeres.  


