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Tidligere gældende kriterier for nedlukninger 
 
Modellen til håndtering af lokale smitteudbrud og automatisk nedlukning beskriver klare kriterier for 
nedlukning af henholdsvis sogne og kommuner, disse kriterier er blevet ændret løbende i forbindelse med 
den gradvise genåbning.  
 
Dette notat beskriver de tidligere gældende kriterier for automatiske nedlukninger i forbindelse med lokal 

udbrudshåndtering. 

Forhenværende beregning af smitteniveauet 
For at kunne beregne en mere ensartet smitteforekomst af covid-19 på tværs af kommunerne, burde der 

tages højde for den aktuelle testaktivitet i den enkelte kommune. Derfor havde en ekspertgruppe udviklet 

en model, hvor der kunne korrigeres for testaktiviteten* på den enkelte kommunes smitteniveau. 

Variationer i testaktiviteten har nemlig betydning for, hvor mange tilfælde af covid-19 man finder og 

dermed for smitteniveauet. Jo mere man tester, desto flere tilfælde finder man – og jo mindre man tester, 

desto færre tilfælde finder man. 

*Per 7. juli, 2021 blev der ændret på værdien af den parameter (β), der anvendes til at tage højde for 

effekten af testaktiviteten på den observerede smitteforekomst i de enkelte kommuner (ændring fra 0,55 

til 0,30). Dette indførtes grundet ændringer i teststrategi og forventede antal udførte PCR-tests som følge 

af sommerferieperioden, flere vaccinerede borgere og lavere smitteforekomst i samfundet. 

I arkivfilerne om kommuner er opgjort testjusterede incidenser og antal bekræftede tilfælde over syv-

dages-perioden. 

I arkivfilerne om sogne er opgjort (syv dages) incidenser, antal bekræftede tilfælde over syv-dages-perioden 

og andel bekræftede tilfælde af de testede (positivprocenten) over syv-dages-perioden. 

Bemærk, at incidenser for sogne ikke blev testjusterede, fordi mængden af data var for lille. 

 

Tidligere gældende kriterier 
Fra den 16. juli 2021 til og med 31. august 2021 var følgende nedlukningskriterier gældende. 

Kommuner skulle nedlukke, hvis følgende to kriterier var opfyldt: 

 der var 500 eller flere smittede pr. 100.000 borgere i kommunen (testjusteret) 

 der var 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage 

Sogne skulle nedlukke, hvis alle følgende tre kriterier var opfyldt: 

 der var mere end 1.000 smittede pr. 100.000 borgere 

 der var 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage 

 positivprocenten var på 3 procent eller mere 

Nedlukkede kommuner/sogne kunne genåbne, når kommunen/sognet i syv dage i træk ikke på samme dag 
havde været over de grænseværdier, der var gældende på kommune- og sogneniveau. 

https://covid19.ssi.dk/-/media/cdn/files/test-justerede-incidenser-p-kommuneniveau_12042021.pdf?la=da


 

 

Fra den 28. maj 2021 til og med 15. juli 2021 var følgende nedlukningskriterier gældende. 

Kommuner skulle nedlukke, hvis følgende kriterier var opfyldt: 

 der er 300 eller flere smittede pr. 100.000 borgere i kommunen (testjusteret) 
 der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage 

Sogne skulle nedlukke, hvis alle følgende tre kriterier var opfyldt: 

 Der er mere end 600 smittede pr. 100.000 borgere 
 Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage 
 Positivprocenten er på 3 procent eller mere 

Nedlukkede kommuner/sogne kunne genåbne, når kommunen/sognet i syv dage i træk ikke på samme dag 
havde været over de grænseværdier, der var gældende på kommune- og sogneniveau. 
 

Fra 30. april 2021 (og gældende bagudrettet) og til og med 27. maj 2021 var følgende 
nedlukningskriterier gældende.  
Kommuner skulle nedlukke hvis følgende kriterie var opfyldt:  

 Ved 250 eller flere bekræftede tilfælde per 100.000 borgere i kommune (testjusteret) 
 
Sogne skulle nedlukke, hvis alle følgende tre kriterier var opfyldt:  

 Mere end 500 bekræftede tilfælde per 100.000 borgere 

 20 eller flere bekræftede tilfælde i den seneste 7 dages periode 

 Positivprocenten var på 2,5 procent eller mere 
 
Nedlukkede kommuner/sogne kunne genåbne, når kommunen/sognet var under niveau for ét af de 
relevante kriterier i syv dage i træk.  
 
 
Før den 30. april 2021 var følgende nedlukningskriterier gældende.  
Kommuner skulle nedlukke hvis følgende kriterie var opfyldt:  

 Ved 200 eller flere smittede per 100.000 borgere i kommunen (testjusteret). 
 
Sogne skulle nedlukke, hvis alle følgende tre kriterier var opfyldt:  

 Mere end 400 bekræftede tilfælde per 100.000 borgere 

 20 eller flere bekræftede tilfælde i den seneste 7 dages periode 

 Positivprocenten var på 2 procent eller mere 
 


