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Det danske smitteopsporingsprogram er tilrettelagt
efter Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige
retningslinjer, gældende lovgivning og i henhold til de
politiske aftaler.

Generelt om data i rapporten
Denne rapport indeholder et resumé over aktiviteter i
Coronaopsporing for maj 2021. Bagerst i rapporten er
detaljerede datatabeller for hvert datapunkt.
Frivillighed
En afgørende forudsætning for smitteopsporingen er,
at den danske tilgang bygger på frivillighed og ikke
tvang.

Det gør, at smitteopsporingen er afhængig af
borgernes vilje til at samarbejde og oplyse om deres
nære kontakter. Alle smittede opfordres dog til at lade
Coronaopsporingen tage kontakt til de nære
kontakter.
Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler samtidig på
det kraftigste, at alle smittede og nære kontakter
vender tilbage på henvendelser fra
Coronaopsporingen, hvis det ikke er lykkes
Coronaopsporingen at opnå mundtlig dialog.

Afsluttede sager med smittede i maj 2021
Se bilag tabel 1 for detaljeret datasæt
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OBS: Coronaopsporingen smitteopsporer også personer, der har fået en positiv antigentest. I samtalen opfordres
den smittede til at få foretaget en opfølgende PCR-test for at bekræfte det positive svar. Er det efterfølgende svar på
PCR-testen negativt bliver sagen pt. sat som fejloprettet, hvis borgeren ringer ind. Samtaler med sådanne ”falsk
positive” fremgår derfor ikke af antallet af afsluttede sager.

Sådan skabes dialogen
1

2

e-Boks-brev

3

Opringning

4

SMS

5

Opringning

14 dage

Forklaring: Når Coronaopsporing modtager oplysninger om en smittet, sendes der et brev i e-Boks til den
smittede. Coronaopsporingen ringer til alle smittede, som der kan findes et telefonnummer på. Hvis ikke der
opnås mundtlig dialog ved første forsøg, sendes en sms til den smittede med opfordring til at ringe tilbage, og der
foretages yderligere telefoniske kontaktforsøg. Hvis den smittede ikke vender tilbage på baggrund af opringning,
e-Boks-brev eller sms, lukkes sagen efter 14 dage. Det er ikke i alle tilfælde, at der er kontaktdata på den
smittede sammen med prøvesvaret. I de tilfælde, hvor Coronaopsporing ikke selv kan finde telefonnummer på
den smittede, hjælper politiet med dette.

2

Aktivitetstal for maj 2021
Nedenfor fremgår tal for Coronaopsporingens indsats
med smittede i maj 2021.
Første opkaldsforsøg til smittede
Opgørelsen viser, hvor mange smittede, hvor første
opsporingsopkald sker indenfor 24 timer, 24-48 timer
og 48-72 timer.

Andel af smittede afsluttet efter mundtlig dialog
Viser andelen sager med smittede, der er afsluttet
efter mundtlig dialog i maj, og som afsluttes indenfor
24 timer, 24-48 timer og 48-72 timer.

Andel af smittede i maj, hvor første opkaldsforsøg foretages inden for

24 timer

99,6 %

24-48 timer

0,1 %

48-72 timer

0,1 %

Andel af smittede, der er afsluttet efter mundtlig dialog i maj, afsluttes inden for

24 timer

96,4 %

24-48 timer

2,0 %

48-72 timer

0,7 %

OBS: Data i denne aktivitetsrapport omfatter som udgangspunkt smittede og nære kontakter, der er oprettet i
Coronaopsporingens systemer i maj måned. Data på denne side omfatter opkald foretaget i maj måned. Der vil
derfor kunne være smittede, der er oprettet i slutningen af april, der indgår i opgørelsen, ligesom der vil kunne være
smittede oprettede sidst i maj, der ikke fremgår af opgørelsen.

Operate | Side 3
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Opsporinger af nære kontakter i maj 2021
Når Coronaopsporingen er i dialog med den smittede,
bliver der spurgt ind til den smittedes nære
kontakter, og den smittede bliver opfordret til at give
oplysninger, der gør det muligt for Coronaosporingen
at tage kontakt til de nære kontakter.

Der bliver i smitteopsporingen ikke anvendt tvang, og
derfor beslutter den smittede selv, hvem der skal
kontakte vedkommendes nære kontakter.
Alle smittede opfordres dog til at lade
Coronaopsporingen tage kontakt til de nære
kontakter.

OBS: Opgørelser af nære kontakter inkluderer ikke den opsporing af nære kontakter, som kommunerne jf.
Sundhedsstyrelsens retningslinjer har ansvar for at smitteopspore på skoler, daginstitutioner og plejehjem. Ligesom
opgørelserne ikke inkluderer den opsporing af nære kontakter, som regionerne foretager på sygehusene. Det
betyder, at det samlede antal opsporede nære kontakter er højere, end det fremgår af opgørelserne.
Nedenstående opgørelse over afsluttede sager medtager heller ikke de nære kontakter, der kontaktes som følge af,
at de har rejst med samme fly som en smittet eller nære kontakter, der har været nær kontakt ved en fodboldkamp.

Afsluttede sager med nære kontakter, som den smittede
ønsker, at Coronaopsporingen henvender sig til
Se bilag tabel 2 for detaljeret datasæt.
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En opsporing af en nær kontakt bliver afsluttet, når der er skabt en mundtlig dialog, eller efter 14 dage, hvis den
nære kontakt ikke er vendt tilbage på gentagne henvendelser fra Coronaopsporing.

OBS: Der er stor forskel på, hvor mange nære kontakter smittede har i et åbent samfund, og i et samfund, der i en
længere periode har haft restriktioner eller været decideret nedlukket. Samtidig er den danske model for
smitteopsporing baseret på frivillighed, og Coronaopsporing kan ikke i bred forstand anvende tvang, hvis borgere
ikke ønsker at oplyse, hvor de har været, og hvem de har været sammen med. Alle smittede opfordres dog til at lade
Coronaopsporingen tage kontakt til de nære kontakter. Men samlet kan antallet af nære kontakter ligge under
lande, der har færre restriktioner, andre juridiske rammer eller en anden definition af en nær kontakt.
Opgørelsen over nære kontakter, som den smittede ønsker, at Coronaopsporingen kontakter, indeholder også nære
kontakters nære kontakter, når der er tale om smittede med særlige varianter (de såkaldte ”Variants of Concern”).

Nære kontakter, den smittede efter eget ønske selv har været i dialog med
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Sundhedsstyrelsens definition på en nær kontakt, maj 2021
Du er nær kontakt, hvis du har været tæt på en
smittet person i en af følgende perioder:
•

•

Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før
personens symptomer startede og indtil 48 timer
efter, at personens symptomer stoppede.
Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før
personen fik taget testen til 7 dage efter.

Hvis du ikke har været tæt på den smittede person i
en af de to perioder, er du ikke en nær kontakt, og du
skal ikke gøre mere.
Hvis du har været tæt på en smittet person i en af de
ovennævnte perioder, er du en nær kontakt, hvis du
samtidig opfylder mindst et af følgende kriterier:
•
•

Du bor sammen med en smittet person.
Du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram)
med en smittet person, eller ubeskyttet og direkte
kontakt til sekreter fra en smittet person

(f.eks. blevet hostet eller nyst på af en smittet
person eller har rørt ved personens brugte
lommetørklæde eller mundbind m.v.).
•

Du har i mere end 15 minutter været tæt på en
smittet person inden for 2 meter (f.eks. ved
samtale).
Nære kontakter vil typisk være dem, den smittede
person bor sammen med og dagligt deler
soveværelse, sofa, kram osv.

•

Du vil typisk få besked om, at du er nær kontakt ved
at:
•

blive ringet op af Coronaopsporing, som hjælper
smittede personer med opsporing af nære
kontakter
blive kontaktet af en person, du kender, som er
blevet testet positiv
du bliver kontaktet i forbindelse med
smittetilfælde på skoler, i dagtilbud,
uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladser m.v.

•
•

Nære kontakter, der har henvendt sig til Coronaopsporingen
Se bilag tabel 3 for detaljeret datasæt.
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OBS: Registreringspraksis gør, at en nær kontakt kan forekomme flere gange i data. F.eks. vil en nær kontakt, som
den smittede selv har været i dialog med, og som efterfølgende kontakter Coronaopsporing, fremgå af flere tabeller.

Alle nære kontakter, som er afsluttet efter mundtlig dialog
Se bilag tabel 4 for detaljeret datasæt.
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Isolationssamtaler med smittede og nære kontakter, maj 2021
Når Coronaopsporingen har været i kontakt med
en smittet eller en nær kontakt ringer
Coronaopsporingen efterfølgende for at høre,
hvordan de har det, og om de har problemer med
at holde sig isolerede.

Hvem bliver kontaktet
Alle smittede over 15 år, som der har været
kontakt med i forbindelse med smitteopsporingen
får et isolationsopkald dagen efter første samtale
og igen to dage efter første isolationsopkald.

Opleves der problemer med at opretholde
isolationen, spørges der ind til, om der er noget,
som Coronaopsporingen kan hjælpe med.

Dertil bliver nære kontakter, som en smittet har
oplyst til Coronaopsporingen, kontaktet to dage
efter første henvendelse med kontakt og igen to
dage efter kontakt.

OBS: Data i denne aktivitetsrapport omfatter som udgangspunkt smittede og nære kontakter, der er oprettet i
Coronaopsporingens systemer i maj måned. Data på denne side omfatter opkald foretaget i maj måned. Der vil
derfor kunne være smittede, der er oprettet i slutningen af april, der indgår i opgørelsen, ligesom der vil kunne være
smittede oprettede sidst i maj, der ikke fremgår af opgørelsen.

Antal smittede, som Coronaopsporingen har været i kontakt med eller forsøgt
isolationsopkald til i maj 2021
Se bilag tabel 5 for detaljeret datasæt
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OBS: Forskellen i antal smittede, der har modtaget smitteopsporingsopkald og antallet af smittede med
isolationssamtaler skyldes bl.a., at Coronaopsporingen kun udfører isolationssamtaler for smittede,
Coronaopsporingen har været i kontakt med og som er ældre end 15 år. Dertil udføres andet isolationsopkald kun,
hvis der er opnået kontakt på første isolationsopkald.

Antal nære kontakter, som Coronaopsporingen har været i kontakt med eller forsøgt
isolationsopkald til i maj 2021
Se bilag tabel 5 for detaljeret datasæt
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OBS: Grunden til at, at antallet af isolationssamtaler med nære kontakter i maj er større end antallet af nære
kontakter, som Coronaopsporingen skal kontakte, skyldes, at Coronaopsporingen i perioden også har udført
isolationsopkald til nære kontakter, som den smittede selv har taget kontakt til, hvis styrelsen har fået
kontaktoplysninger på den nære kontakt.

Operate | Side 6
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Opsporinger af smittede med særlige varianter af COVID-19
Styrelsen for Patientsikkerhed følger særlige
varianter af COVID-19 tæt. Vi har siden 17. januar
2021 foretaget intensiveret smitteopsporing, når der
er tale om mistanke om smitte med særlige varianter
af COVID-19. Styrelsen kontakter smittede med
særlige varianter på følgende måde:




E-boksbrev om smitte
Gentagne telefonopkald og sms, hvis ikke den
smittede træffes første gang
Orientering af nære kontakter, vi skal kontakte








E-boksbrev til den smittede om smitte med en
variant
Ekstra telefonopkald til den smittede om
smitte med en variant
Isolationsopkald til den smittede
Ekstra telefonopkald, hvis der er tale om
bekræftet særlig variant
Fornyet tilbud til den smittede om, at styrelsen
kontakter de nære kontakter
Orientering af samt isolationsopkald til nære
kontakter vi har kontaktoplysninger på

Opsporing af smittede med særlige varianter af COVID-19
Styrelsen for Patientsikkerhed har
foretaget intensiverede
smitteopsporingsforløb på smittede,
der er under mistanke for at være
smittet med en af de særlige
varianter, der anses for at være
mere smitsom eller have nedsat
følsomhed for antistoffer.

intensiveret smitteopsporing på 777
smittede. Styrelsen har dertil
kontaktet de smittedes nære
kontakter og disses nære kontakter.

For varianterne B1.1.519,
B1.1.7+E484K (Alfa+E484K),
B.1.351(Beta), B.1.617(Delta m.fl.),
E484K, P.1 (Gamma) og
B.1.351(Beta)/P1(Gamma) (variant
ikke afgjort) har styrelsen foretaget

Som en del af den intensiverede
smitteopsporing har styrelsen også
kontakt med arbejdspladser, skoler,
kommuner, institutioner m.v.

Varianten B.1.525 (Eta) indgår ikke
længere i programmet for
intensiveret smitteopsporing.

777
smittede med mistanke om en
variant har fået intensiveret
smitteopsporing

OBS: Tal for opsporing af smittede med særlige varianter dækker over smittede, som Coronaopsporingen har fået
testresultater for og håndteret i maj. De smittede kan derfor være testet positiv tidligere end maj.

Hjælp fra politiet til opsporinger af smittede med særlige varianter af COVID-19 i maj 2021
Som en del af den intensiverede smitteopsporing beder Coronaopsporingen politiet om hjælp i de tilfælde,
hvor der ikke kan skabes kontakt med smittede med en særlig variant af COVID-19. Coronaopsporing får bl.a.
hjælp til at finde telefonnumre og adresser, og i særlige tilfælde anmodes politiet om hjælp til at opsøge folk
på deres bopæl. Coronaopsporing har i maj fået bistand fra Politiet seks gange til at opsøge smittede med
særlige varianter på deres bopæl.
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Den smittedes bud på, hvor vedkommende er blevet smittet
Se bilag tabel 6 for detaljeret datasæt.
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Forklaring: Tabellen viser den procentmæssige fordeling af den smittedes bedste bud på smittekilde.

OBS: Data, som vedrører hvor en person er blevet smittet, bygger alene på den smittedes egen vurdering. Det er
således den enkeltes bud på, hvor smitten er sket. Derfor skal disse data læses med særlige forbehold.

Smitte ved udlandsophold
Se bilag tabel 7 for detaljeret datasæt.
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Forklaring: Data vedrører smittede, der i samtale med Coronaopsporing har oplyst, at de formoder at være
smittet i udlandet. Data medtager top 5 lande i perioden, som flest smittede oplyser, at de formoder at være
smittede i. Har den smittede ikke nogen formodning om smitteland blandt de lande, vedkommende har været
i, vælges det land, hvor den smittede har opholdt sig længst i perioden.

OBS: Data vedrører kun smittede, der har oplyst, at de formoder at være blevet smittet i udlandet. Smittede, der har
oplyst at have været i udlandet, men som ikke formoder at være smittet i forbindelse hermed, fremgår ikke af data.
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Kommuneaftale: Kommuners bistand til smitteopsporing
Fra den 19.01.2021 har det været muligt for
kommunerne at indgå en aftale med Styrelsen for
Patientsikkerhed, så kommunerne kan være med til
at smitteopspore.
Regeringen og KL har aftalt, at kommunerne kan
spille en større rolle i smitteopsporingen og dermed
være med til at bryde endnu flere smittekæder.
Kommunerne har med et lokalkendskab muligvis
kontakt til borgeren i forvejen (eks. via
hjemmeplejen) og kan derved skabe den kontakt som
Coronaopsporingen ikke har opnået via
telefonopkald.

Hvis en kommune vil indgå i arbejdet med at
smitteopspore, overtager kommunen en sag, hvis
ikke Coronaopsporingen har opnået telefonisk
kontakt med den smittede eller nære kontakt inden
for de første 24 timer.
Hvis kommunen heller ikke lykkes med at skabe en
dialog i de efterfølgende 24 timer, overtager
Coronaopsporingen sagen igen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har indgået aftale med 94 af Danmarks kommuner
om hjælp til smitteopsporingen. I maj har der været indgået supplerende aftaler
med 24 kommuner.
På vores hjemmeside, kan det ses, hvilke kommuner, der er indgået aftale med.

I maj måned er styrelsens samarbejde med kommunerne yderligere udvidet. Samarbejdet omfatter nu særlige
indsatser i forbindelse med udbrud og høje incidenstal for smitte i kommunerne eller enkelte områder i
kommunen. For at intensivere smitteopsporingsarbejdet og bryde smittekæderne har vi i maj haft
medarbejdere på gaden i følgende kommuner: Assens, Brøndby, Esbjerg, Frederiksberg, Gentofte, Glostrup,
Norddjurs, Mariagerfjord, Herlev, Horsens, Ishøj, København, Silkeborg, Aalborg samt Aarhus.
Som led i den særlige indsats har styrelsens testambassadører gået rundt i boligområder og sat plakater op
samt banket på hos borgerne for at opfordre til test og at udlevere informationsmateriale om test og
teststeder.
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Bilag
Tabel 1
Afsluttede sager med smittede i maj 2021
Afsluttet efter mundtlig
dialog

Maj

30.562

Afsluttet uden mundtlig
dialog

97,8%

494

1,6%

Smittede ønsker ikke
dialog

200

Total

0,6%

31.256

100,0%

Tabel 2
Afsluttede sager med nære kontakter, som den smittede ønsker, at Coronaopsporingen
henvender sig til

Afsluttet efter mundtlig dialog

Maj

36.926

97,2%

Afsluttet uden mundtlig dialog

1.076

2,8%

Total

38.002

100,0%

Tabel 3
Nære kontakter, der selv henvender sig til Coronaopsporingen

Maj

Rådgivning

Testrekvirering og rådgivning

Total

1.815

70.678

72.493

Tabel 4
Alle sager med nære kontakter afsluttet efter mundtlig dialog
Nære kontakter som
Nære kontakter, der henvender sig
Coronaopsporingen henvender sig
til Coronaopsporingen
til

Maj

40.335

72.493

Total

112.828
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Bilag
Tabel 5
Antal smittede og nære kontakter, som Coronaopsporingen har været i kontakt med
eller forsøgt isolationsopkald til i maj 2021

Første isolationsopkald

Andet isolationsopkald

Total

Smittede

24.338

22.552

46.890

Nære kontakter

51.446

30.524

81.970

Total

75.784

53.076

128.860

OBS: Data i denne aktivitetsrapport omfatter som udgangspunkt smittede og nære kontakter, der er oprettet i
Coronaopsporingens systemer i maj måned. Data vedrørende isolationsopkald omfatter opkald foretaget i maj
måned. Der vil derfor kunne være smittede, der er oprettet i slutningen af april, der indgår i opgørelsen, ligesom der
vil kunne være smittede oprettede sidst i maj, der ikke fremgår af opgørelsen.

Tabel 6
Den smittedes bud på, hvor vedkommende er blevet smittet
Maj
Ukendt

32,0%

Husstand

28,6%

Bekendtskabskreds/øvrig familie

20,6%

Arbejdsplads/Uddannelse (ungdomsuddannelse m.m.)

11,2%

Grundskole (0. - 10. kl)

3,2%

Fritidsaktivitet

1,5%

Anden formodet smittekilde

1,2%

Daginstitution

0,8%

Større begivenhed

0,7%

Plejehjem, bosted, anden institution (beboer)

0,3%

Under transport (fx bus og lign.)

0,1%

OBS: Data, som vedrører hvor en person er blevet smittet, bygger alene på den smittedes egen vurdering. Det er
således den enkeltes bud på, hvor smitten er sket. Derfor skal disse data læses med særlige forbehold.
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Bilag
Tabel 7
Udlandsophold (top 15 lande)
Forklaring: Data vedrører smittede, der i samtale med Coronaopsporingen har oplyst, at de formoder at
være smittet i udlandet. Data medtager 15 lande, som flest smittede oplyser, at de formoder at være
smittede i. Har den smittede ikke nogen formodning om smitteland blandt de lande, vedkommende har
været i, vælges det land, hvor den smittede har opholdt sig længst i perioden.
Maj
Sverige
Polen
Indien inkl.Sikkim
Ukraine
Tyskland
Spanien
Irak
Tyrkiet
Holland
Storbritannien og Nordirland/Skotland/UK/England
Egypten
Frankrig
Rumænien
Filippinerne
Lituaen

40
22
18
17
15
14
10
9
7
6
5
4
4
3
3

OBS: Data vedrører kun smittede, der har oplyst, at de formoder at være blevet smittet i udlandet. Smittede, der har
oplyst at have været i udlandet, men som ikke formoder at være smittet i forbindelse hermed, fremgår ikke af data.

OBS: Alle nøgletal i dokumentet er baseret på data fra den database, som benyttes til at sagsstyre kontakten med
smittede og deres nære kontakter samt rekvirering af test. Databasen er dynamisk, hvorfor senere udtræk for
samme periode vil kunne være forskellige fra dette. Databasen er først og fremmest bygget som et funktionelt
værktøj til at understøtte kontakten med smittede og deres nære kontakter, ikke som et statistisk/kvantitativt
afrapporteringssystem
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