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J.nr. 21/
Vurdering af samlet pakke af lempelser
SSI har udarbejdet vurderinger af enkelte lempelser, hvor en række af disse er udvalgt til at indgå i en samlet
kombination, som anført i Tabel 1. Sundhedsministeriet har oplyst, at scenariet afspejler de samlede lempelser,
som er planlagt til d. 21. maj jf. rammeaftalen samt seneste udmøntningsaftaler, herunder første fase i oplægget til
”Plan for normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser”.

Tabel 1: Samlet oversigt over mulig kombination af lempelser samt vurdering af de individuelle lempelser
# Område

Scenarie

Enkeltstående vurdering
Middel

1

Resterende idræts- fritids- og foreningsaktiviteter, herunder
kontaktsport og øvrig kultur

Åbnes

2

Folkeuniversitetet, aftenskoler, resterende dagselever og
korte kurser på højskoler og efterskoler/frie fagskoler

Åbnes

Indendørs forlystelsesparker, zoo mv. og legelande, inkl.
3
spillehaller, kasinoer mv.

Åbnes

5 Ikke-afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelserne

100 pct. fremmøde



Middel-Høj

6 Videregående uddannelser

50 pct. fremmøde



Lav-Middel

8 Udfasning af forsamlingsforbuddet

50 (indendørs)
100 (udendørs)



Middel-Høj

Udendørs og indendørs arrangementer med siddende
publikum inden for både erhverv, kultur og idræt (fx fodbold-,
ishockey-, håndboldkampe, koncerter,
storskærmsarrangementer, teater- og biografforestillinger)
Messer, herunder udstillinger, dyrskuer og begivenheder,
hvor der udstilles produkter eller tjenesteydelser på et lukket
10
afgrænset indendørs eller udendørs område, hvortil der
kræves adgangsbillet
9

Lav-Middel

Middel-Høj

Lav-Middel (udendørs)
Åbnes (fase 1)

 Middel (indendørs)

Åbnes (fase 1)



Middel

Markeder (forbrugerrettede og detaillignende markeder, fx
11
loppemarkeder, kræmmermarkeder o.l.)

Åbnes (fase 1)

Middel-Høj

Udendørs motionsevents, herunder motionsløb, cykelløb,
11
triatlonstævner og lignende

Åbnes (fase 1)

Middel

Udendørs arrangementer for stående og i bevægelse,
13herunder musikfestivaller, koncerter samt øvrige
festivallignende arrangementer uden overnatning.

Åbnes (fase 1)

Middel

14Øget fysisk fremmøde på arbejdspladser

20% fremmøde for
personer omfattet af
hjemmearbejde

Middel

*

Lempelserne angivet i ovenstående tabel 1 er både individuelt vurderet og vurderet i forhold til hinanden.
Deltagelse i undervisning på folkeuniversiteter mv samt 50 pct. fremmøde på videregående uddannelser vurderes
til Lav-Middel risiko. De øvrige lempelser vurderes individuelt til have middel eller middel-høj risiko for en øget
forekomst af smitte.
Sammenfattende kan bemærkes, at de individuelle lempelser er påvirket af forhold som vides at hænge sammen
med risiko for øget smitte; fx alderssammensætning (fx stor repræsentation af yngre aldersgrupper), eller adgang
uden coronapas og risiko for mangelfuld smitteopsporing (deltagelse i markeder mv.).
Hvis samtlige lempelser angivet i tabel 1 indføres på samme tid, må der forventes en række interaktioner herunder
interaktioner med allerede indførte lempelser, der samlet set vurderes til at øge risiko for smitte. Der er kun
begrænset kendskab til, hvordan de individuelle lempelser interagerer, men fx er det sandsynligt, at der vil være en
vis interaktion mellem brug af serveringssteder, og det at gå på markeder, deltage i messer eller i henholdsvis
udendørs- og indendørs arrangementer. Omfanget af denne interaktion er ukendt, men det er sandsynligt, at fx
deltagelse i en planlagt koncert eller idrætsstævne vil indgå i et planlagt ophold på et serveringssted. Da der ikke
længere er tiltag, som har til formål at begrænse antallet af gæster på serveringssteder (tidsbestilling), er det meget
sandsynligt, at risiko for smitte vil øges. Der må forventes en mulig interaktion mellem deltagelse i indendørs idræt
og serveringssteder, som kan give anledning til impulsive besøg på serveringsteder. Det vurderes det, at der i nogen
grad vil være en betydende interaktion imellem de foreslåede lempelser inden for uddannelsesområdet og de andre
lempelser – alene af den grund, at de foreslåede lempelser for uddannelsesområdet især er rettet på personer mellem
15 til 24 år, som formodes i et vist omfang at benytte sig af muligheden for at mødes på fx serveringssteder.
Den foreslåede udfasning af forsamlingsforbuddet vurderes at være den individuelle lempelse med størst potentiale
for at øge risiko for smitte, sammen med en lempelsen der indebærer 100% fremmøde for ikke-afgangselever,
afholdelse af markeder og lempelser for hjemmearbejde. Udfasning af forsamlingsforbuddet åbner op for
afholdelse af større fester i private hjem, der tidligere er fundet at kunne give anledning til
superspredningsbegivenheder. Derudover vil den samtidige øgning i fremmødet inden for uddannelsesområdet
sandsynligvis også medføre flere sociale aktiviteter uden for uddannelsessituationer i aldersgrupper, der har en høj
forekomst af smitte, der vil kunne medføre flere udbrud. Et øget fremmøde på arbejdspladser vil ligeledes øge
risikoen for smittestigning, idet et stigende antal kontakter til kollegaer, kan medføre smitteudbrud på
arbejdspladser med spredning til øvrige netværk.
Konklusion: Kombinationen af de inkluderede lempelser vurderes at indebære en høj risiko for væsentlig
smittestigning blandt grupper i samfundet, der endnu ikke er beskyttet som led i vaccineudrulningen. Dette skyldes
også en ikke-kvantificerbar interaktion imellem en række af de foreslåede lempelser, samt usikkerheden omkring
effekterne af den seneste store genåbning. Der må forventes flere lokaliserede udbrud, hvor der må forventes
smittespredning ud i det omgivende samfund herunder skoler, daginstitutioner, arbejdsplader og på tværs af
husstande. Dette forventes, at kunne medføre en stigning i behovet for at bryde smittekæderne lokalt med henblik
på at bevare den overordnede kontrol med epidemien.

