Sundhedsfaglig vurdering af udfasning af restriktioner i forbindelse med genåbningsplan for 6.
maj - Vurdering af yderligere genåbningsscenarier
1. maj 2021
J.nr. 21/23123-ver6
Samlet vurdering af scenarierne 1.-3.
SSI har udarbejdet vurderinger af 3 scenarier, som indeholder udvalgte kombinationer af de foreslåede individuelle
lempelser, der er fremlagt i en separat vurdering fra SSI. En samlet oversigt over kombinationer af lempelser i de
forskellige scenarier er anført i Tabel 1.

Tabel 1: Samlet oversigt over mulige scenarier samt vurdering af de individuelle lempelser
#

Område

Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

1

Serveringssteder mv.
(både indendørs og udendørs)

• Åbnes uden krav
om bordbestilling

• Åbnes uden krav
om bordbestilling

• Åbnes uden krav
om bordbestilling

2/3

Indendørs idræt i organiseret regi for
voksne over 18 år

5 og Konferencer, spillesteder, teatre, og
biografer mv. (nationalt)
6

Udfasning af forsamlingsforbud

8/9

Afgangsklasser i grundskolen og på
ungdoms- og voksenuddannelserne +
erhvervsuddannelserne (landsdele i
hovedstadsområdet)

Videregående uddannelser – ikke
12/13 afgangsstuderende (landsdele i
hovedstadsområdet)

7

10

Hjemmearbejde for udvalgte
medarbejdergrupper (nationalt*)

5.-8. klasse (kun landsdele med lav
smitte**)
Samlet vurdering af risiko for
smittestigning og deraf følgende lokale
nedlukninger

• Kun ikke-kontakt
sport

• Kun ikke-kontakt sport

• Åbnes

• Åbnes

• Åbnes

• 25 (indendørs)
• 75 (udendørs)

• 25 (indendørs)
• 75 (udendørs)

• 25 (indendørs)
• 75 (udendørs)

• Mulighed for 50 pct.
fremmøde
udendørs.

• Kun ikke kontakt sport

Ikke relevant
Middel

Middel
(for udendørs
spillesteder: LavMiddel) (1, 2, 3)

• Afgangsklasser: 80 pct. • Afgangsklasser: 100
pct. fremmøde

• EUD: 100 pct.

• EUD: 100 pct.

fremmøde

fremmøde

• Fra 20 til 30 pct.

Middel-Høj (1, 2, 3)

fremmøde og brug af

udendørsarealer

udendørsarealer

• Begrænset øget

• Begrænset øget

• Mulighed for andre

indendørs fremmøde
udendørs aktiviteter

(faglig/social).

(faglig/social).

Middel-Høj

* Uændret vurdering i forhold til vurdering givet 14. april 2021, før lempelsen trådte i kraft
**SSI bedes vurdere, hvilke landsdele, der i øjeblikket har lav smitte.

Middel (3)

Lav (1, 2, 3)

Middel (2, 3)

• Mulighed for andre

udendørs aktiviteter

Ikke relevant

Lav-Middel (2)

• Fra 20 til 30 pct.

fremmøde og brug af

indendørs fremmøde
Ikke relevant

Middel-Høj
(1,2,3)*
Lav-Middel (1, 2,3)

Lav (1)

fremmøde

• Adgang til brug af
udendørsarealer

Enkeltstående
vurdering

• 100 pct. fremmøde
Høj

Lav-Middel (2,3)

Middel (3)

Fælles for alle scenarier er, at lempelser inden for uddannelsesområdet individuelt vurderes til lav eller lav-middel
eller Middel. De øvrige nævnte lempelser vil øge risiko for smitte både pga. den forventede meraktivitet men også
pga. en forventet interaktion imellem de enkelte lempelser.
Den foreslåede udfasning af forsamlingsforbud samt ophævelse af tidsbestilling på serveringssteder, lempelse af
indendørs idræt og hjemmearbejde vurderes at være de individuelle lempelser med størst potentiale for at øge risiko
for smitte. Udfasning af forsamlingsforbuddet vurderes at interagere med en række andre lempelser, men en
kvantificering heraf er ikke mulig.

Scenarie 1
Tabel 2: Oversigt over individuelle lempelser som indgår i scenarie 1 med tilhørende enkeltstående
vurdering
Enkeltstående
#
Område
Scenarie 1
vurdering
1

Serveringssteder mv.
(både indendørs og udendørs)

2/3

Indendørs idræt i organiseret regi for voksne over
• Kun ikke-kontakt sport
18 år

Lav-Middel

5 og 6

Konferencer, spillesteder, teatre, og biografer mv. • Åbnes
(nationalt)

Middel
(for udendørs
spillesteder: LavMiddel)

4

Udfasning af forsamlingsforbud

8/9
12/13

• Åbnes uden krav
• om bordbestilling

• 25 (indendørs)
• 75 (udendørs)

Afgangsklasser i grundskolen og på ungdoms- og
• Mulighed for 50 pct.
voksenuddannelserne + erhvervsuddannelserne
fremmøde udendørs.
(landsdele i hovedstadsområdet)
Videregående uddannelser – ikke
• Adgang til brug af
afgangsstuderende (landsdele i
udendørsarealer
hovedstadsområdet)

Middel-Høj*

Middel-Høj
Lav
Lav

* Uændret vurdering i forhold til vurdering givet 14. april 2021

Scenarie 1 omfatter en række lempelser, som angivet i ovenstående tabel 1. Hver lempelse er både individuelt
vurderet og vurderet i forhold til hinanden. De individuelle lempelser inden for uddannelsesområdet er vurderet
til at være lav i forhold til de andre individuelle lempelser. Indendørs idræt omfattende ikke-kontaktsport samt
udendørs spillesteder er vurderet til at være lav-middel, mens de øvrige individuelle lempelser er vurderet til middel,
bortset fra udfasning af forsamlingsforbuddet samt at fjerne bordbestilling på serveringssteder, som begge er
vurderet til middel-høj.
Hvis samtlige lempelser angivet i tabel 1 indføres på samme tid, må der forventes en række interaktioner, 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 i teatret, biografen, spillesteder mv. 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 i teatret, biografen, spillesteder mv. Omfanget af denne interaktion er ukendt, men det er sandsynligt at fx
deltagelse i en planlagt koncert eller biograftur vil indgå i et planlagt ophold på et serveringssted. Da der samtidig
lægges op til en lempelse, der ikke omfatter 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 lignende
mulig interaktion mellem deltagelse i indendørs idræt og serveringssteder, hvilket ligeledes kan reducere den
ønskede begrænsning på impulsive besøg på serveringsteder. Derimod vurderes det, at der kun i lille 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 omfatter relativt få personer.
Den foreslåede udfasning af forsamlingsforbuddet vurderes at være den individuelle lempelse med størst potentiale
for at øge risiko for smitte. Udfasning af forsamlingsforbuddet vurderes at interagere med en række andre
lempelser, og vil i sig selv kunne medføre, at flere mennesker mødes på tværs af sociale netværk, men en
kvantificering af dette er ikke mulig.
Konklusion: Blandt de vurderede scenarier vurderes scenarie 1 at indebære en middel risiko for smittestigning,
der med den nuværende nedlukningsmodel kan medføre lokale nedlukninger. Dette skyldes primært lempelser af
bordbestilling ved indendørsservering, forsamlingsforbud og åbning for større møder og konferencer mv. Hertil
kommer usikkerheden omkring de forventede effekter af den seneste store genåbning. Dette giver også risiko for
en ikke-kvantificerbar interaktion imellem en række af de foreslåede lempelser og allerede indførte lempelser. De
yderligere begrænsede lempelser inden for uddannelsesområdet vurderes at spille en mindre rolle på grund af den
relativt mindre øgning i aktiviteten.

Scenarie 2:
Tabel 3: Oversigt over individuelle lempelser som indgår i scenarie 2 med tilhørende enkeltstående vurdering
#

Område

1

Serveringssteder mv.
(både indendørs og udendørs)

2/3

Indendørs idræt i organiseret regi for voksne over
• Kun ikke-kontakt sport
18 år

5 og 6

Konferencer, spillesteder, teatre, og biografer mv. • Åbnes
(nationalt)

4

Udfasning af forsamlingsforbud

8/9

Afgangsklasser i grundskolen og på ungdoms- og
voksenuddannelserne + erhvervsuddannelserne
(landsdele i hovedstadsområdet)

12/13

Videregående uddannelser – ikke
afgangsstuderende (landsdele i
hovedstadsområdet)

Scenarie 2
• Åbnes uden krav
• om bordbestilling

• 25 (indendørs)
• 75 (udendørs)

Enkeltstående vurdering
Middel-Høj*
Lav-Middel
Middel
(for udendørs spillesteder:
Lav-Middel)
Middel-Høj

• Afgangsklasser: 80 pct.
fremmøde

Lav-Middel

• EUD: 100 pct. fremmøde
• Fra 20 til 30 pct. fremmøde
og brug af udendørsarealer

Lav

• Begrænset øget indendørs
7

fremmøde
Hjemmearbejde for udvalgte medarbejdergrupper
•
Mulighed for andre
(nationalt)
udendørs aktiviteter

Middel
Lav-Middel

(faglig/social).
* Uændret vurdering i forhold til vurdering givet 14. april 2021

Scenarie 2 omfatter en række lempelser som angivet i ovenstående tabel 2. Hver lempelse er både individuelt
vurderet og vurderet i forhold til hinanden. De individuelle lempelser inden for uddannelsesområdet er vurderet
til at være lav i forhold til de andre individuelle lempelser. Indendørs idræt omfattende ikke-kontaktsport samt
udendørs spillesteder er vurderet til at være lav-middel, mens de øvrige individuelle lempelser er vurderet til middel,
bortset fra udfasning af forsamlingsforbuddet samt at fjerne bordbestilling på serveringssteder, som begge er
vurderet til middel-høj.
Hvis samtlige lempelser angivet i tabel 2 indføres på samme tid, må der forventes en række interaktioner, der samlet
set vurderes at øge risiko for smitte som angivet for den højeste risiko – middel-høj. 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 i teatret, biografen, spillesteder mv. 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 i teatret, biografen, spillesteder mv. Omfanget af denne interaktion er ukendt,
men det er sandsynligt at fx deltagelse i en planlagt koncert eller biograftur vil indgå i et planlagt ophold på et
serveringssted. Da der samtidig lægges op til en lempelse, der ikke omfatter 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 lignende interaktion mellem deltagelse i indendørs idræt og serveringssteder, hvilket ligeledes kan
reducere den ønskede begrænsning af impulsive besøg på serveringsteder. Derimod vurderes det, at der kun i
mindre 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 omfatter relativt få
personer.
Ligeledes må der forventes en mulig interaktion mellem lempelsen vedrørende hjemmearbejde og de øvrige
lempelser. Det forventes, at et øget fremmøde på arbejdet sandsynliggør et øget antal aftaler om at mødes uden
for arbejdstid fx på serveringssteder, men måske også til fx aktiviteter på spillesteder og deltagelse i idrætsaktiviteter.
Dette kan også reducere den ønskede begrænsning af impulsive besøg på serveringsteder.
Den foreslåede udfasning af forsamlingsforbuddet vurderes at være den individuelle lempelse med størst potentiale
for at øge risiko for smitte. Udfasning af forsamlingsforbuddet vurderes at interagere med en række andre lempelser
og vil i sig selv kunne medføre, at flere mennesker mødes på tværs af sociale netværk, men en kvantificering af
dette er ikke mulig.
Konklusion: Blandt de vurderede scenarier vurderes scenarie 2 at indebære en middel-høj risiko for smittestigning,
der med den nuværende nedlukningsmodel kan medføre lokale nedlukninger. Dette skyldes primært lempelser for
bordbestilling ved indendørsservering, forsamlingsforbud, åbning for større møder og konferencer mv samt for
øget fremmøde på arbejdspladsen. Hertil kommer usikkerheden omkring de forventede effekter af den seneste
store genåbning. Dette giver også risiko for en ikke-kvantificerbar interaktion imellem en række af de foreslåede
lempelser og allerede indførte lempelser. Lempelser inden for uddannelsesområdet vurderes at spille en mindre
rolle på grund af den relativt mindre øgning i aktiviteten.

Scenarie 3:

Tabel 4. Oversigt over individuelle lempelser som indgår i scenarie 3 med tilhørende enkeltstående vurdering
#

Område

1

Serveringssteder mv.
(både indendørs og udendørs)

2/3

Indendørs idræt i organiseret regi for voksne over
• Kun ikke-kontakt sport
18 år

5 og 6

Konferencer, spillesteder, teatre, og biografer mv.
• Åbnes
(nationalt)

4

Udfasning af forsamlingsforbud

9

Afgangsklasser i grundskolen og på ungdoms- og • Afgangsklasser: 100 pct.
voksenuddannelserne + erhvervsuddannelserne
fremmøde
(nationalt)
• EUD: 100 pct. fremmøde

Videregående uddannelser – ikke
12/13 afgangsstuderende (landsdele i
hovedstadsområdet)

Scenarie 3

Enkeltstående vurdering

• Åbnes uden krav
om bordbestilling

Middel-Høj*
Lav-Middel
Middel
(for udendørs spillesteder:
Lav-Middel)

• 25 (indendørs)
• 75 (udendørs)

Middel

• Fra 20 til 30 pct.
fremmøde og brug af

Lav

udendørsarealer
• Begrænset øget

7

Middel-Høj

indendørs fremmøde
Hjemmearbejde for udvalgte medarbejdergrupper
• Mulighed for andre
(nationalt*)
udendørs aktiviteter

Middel

Lav-Middel

(faglig/social).
10

5.-8. klasse (kun landsdele med lav smitte*)

• 100 pct. fremmøde

Middel

* Uændret vurdering i forhold til vurdering givet 14. april 2021

Scenarie 3 omfatter en række lempelser som angivet i ovenstående tabel 3. Hver lempelse er både individuelt
vurderet og vurderet i forhold til hinanden. De individuelle lempelser inden for uddannelsesområdet er vurderet
til at være middel i forhold til de andre individuelle lempelser. Udendørs spillesteder er vurderet til at være lavmiddel, lempelse af indendørs idræt er lav-middel udfasning af forsamlingsforbuddet samt at fjerne bordbestilling
på serveringssteder, som er vurderet til middel-høj.
Hvis samtlige lempelser angivet i tabel 3 indføres på samme tid, må der forventes en række interaktioner, som
samlet set vurderes 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 i teatret, biografen, spillesteder mv. Omfanget af denne interaktion er ukendt, men det er sandsynligt at fx
deltagelse i en planlagt koncert eller biograftur vil indgå i et planlagt ophold på et serveringssted. Da der samtidig
lægges op til en lempelse, der ikke omfatter 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 lignende interaktion mellem deltagelse i indendørs idræt og serveringssteder, hvilket ligeledes
kan reducere den ønskede begrænsning af impulsive besøg på serveringsteder. Hertil kommer, at en lempelse af
indendørs idræt også betyder en forøgelse af aktiviteter relateret til fitnesscentre. Der lægges i dette scenarie også

op til mere fremmøde indenfor skole og uddannelsesområdet, som også kan betyde mere social omgang udenfor
skole/uddannelsestiden særligt når forsamlingsforbuddet er lempet.
Ligeledes må der forventes en sandsynlig interaktion mellem lempelsen vedrørende hjemmearbejde og de øvrige
lempelser. Det forventes, at et øget fremmøde på arbejdet sandsynliggør et øget antal aftaler om at mødes uden
for arbejdstid, fx i eget hjem, på serveringssteder, samt en øget interaktion med fx deltagelse i idrætsaktiviteter.
Den foreslåede udfasning af forsamlingsforbuddet, ophævelse af tidsbestilling på serveringssteder og lempelse for
al indendørs idræt vurderes at være de individuelle lempelser med størst risiko for at øge risikoen for smitte.
Udfasning af forsamlingsforbuddet vurderes at interagere med en række andre lempelser, men en kvantificering
heraf er ikke mulig.
Konklusion: Blandt de vurderede scenarier vurderes scenarie 3 at indebære høj risiko for smittestigning, der vil
kunne medføre omfattende lokale nedlukninger. Dette skyldes lempelserne i forhold til forsamlingsforbud, åbning
for større møder og konferencer mv, øget fremmøde på arbejdspladsen, bordbestilling ved indendørsservering,
indendørsidræt samt øget fremmøde indenfor skole og uddannelsesområdet. Hertil kommer usikkerheden omkring
de forventede effekter af den seneste store genåbning. Der er også her risiko for en ikke-kvantificerbar interaktion
imellem en række af de foreslåede lempelser.

