


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 januar og februar 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. 
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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.

Se bilag tabel 1 for detaljeret datasæt

38.388

14.331

Forklaring:
Fra januar til februar måned faldt antallet af sager, som Coronaopsporing afsluttede, med 24.057. Årsagen til faldet 
skal findes i langt færre smittede i februar end i januar. 

Af de smittede i januar er 
ikke vendt tilbage trods 
gentagne henvendelser 

Af de smittede i februar er 
ikke vendt tilbage trods 
gentagne henvendelser 
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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. 

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. 

Se bilag tabel 2 for detaljeret datasæt. 

11.295

83.549

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: 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. 

21.707

8.614

Af de nære kontakter i januar 
er ikke vendt tilbage trods 

gentagne henvendelser 

Af de nære kontakter i februar 
er ikke vendt tilbage trods 

gentagne henvendelser 



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.

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.
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Se bilag tabel 4 for detaljeret datasæt. 

Se bilag tabel 3 for detaljeret datasæt. 

*Sundhedsstyrelsens retningslinjer justeres løbende. Ovenstående er den definition, der var gældende ved starten 
af perioden for data i dette aktivitetsresumé. Retningslinjerne blev ændret den 19. januar. Ændringen betød en 
midlertidigt justering fra 1 meter til 2 meter i forhold til, hvornår man regnes som nær kontakt. Samtidig blev der 
også indført længere isolation af nære kontakter til B.1.1.7 og flere test af disse. Der er derfor indført intensiveret 
smitteopsporing for B.1.1.7. Se næste side for mere information. 

23.789

33.052



Styrelsen for Patientsikkerhed følger særlige 
varianter af COVID-19 tæt. Vi har siden 17. januar 
2021 foretaget intensiveret smitteopsporing, når der 
er tale 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
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2.577

Se bilag tabel 5 for detaljeret datasæt

Hjælp fra politiet til opsporinger af smittede med særlige varianter af COVID-19 i januar og 
februar 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. Coronaopsporingen har 
bedt om politiet om hjælp 13 gange i januar, men har ikke haft behov for hjælp fra politiet i februar. 

At vi ikke har fået fat i smittede med særlige varianter skyldes blandt andet, at den smittede er død, udrejst fra 
Danmark eller uden fast bopæl i Danmark. 

6.618

Af de smittede med varianter af 
COVID-19 i januar er ikke vendt 

tilbage trods gentagne 
henvendelser 

Af de smittede med varianter af 
COVID-19 i februar er ikke vendt 

tilbage trods gentagne 
henvendelser 
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2.227

Se bilag tabel 6 for detaljeret datasæt

OBS: Data vedr. nære kontakter til smittede med varianter af COVID-19 har en anden datoafgrænsning end det 

øvrige data i rapporten. Her skelnes ikke mellem, hvornår de nære kontakter er oprettet, men om de er knyttet til 

smittede oprettet i januar og februar. 

4.201

10.743

Af de nære kontakte i januar er 
ikke vendt tilbage trods 
gentagne henvendelser 

Af de nære kontakte i februar  
er ikke vendt tilbage trods 

gentagne henvendelser 



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. 

Forklaring: Tabellen viser den procentmæssige fordeling af den smittedes bedste bud på smittekilde.

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.

Se bilag tabel 7 for detaljeret datasæt. 

Se bilag tabel 8 for detaljeret datasæt. 

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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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. 

I februar 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. Vi har i februar haft medarbejdere på gaden i Ishøj, Vollsmose samt København NV for at 

intensivere smitteopsporingsarbejdet og bryde smittekæderne. 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. 

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



Afsluttet efter mundtlig 
dialog

Afsluttet uden mundtlig 
dialog

Smittede ønsker ikke 
dialog

Total

Januar 36.813 95,9% 1.399 3,6% 176 0, 5% 38.388 100,0%

Februar 13.984 97,6% 291 2% 56 0,4% 14.331 100,0%

Afsluttet efter mundtlig dialog Afsluttet uden mundtlig dialog Total

Januar 10.909 96,6% 386 3,4% 11.295 100,0%

Februar 8.358 97.0% 256 3,0% 8.614 100,0%

Rådgivning Testrekvirering og rådgivning Total

Januar 3.725 42.446 46.171

Februar 570 23.219 23.789

Nære kontakter som 
Coronaopsporingen henvender sig 

til

Nære kontakter, der henvender sig 
til Coronaopsporingen

Total

Januar 13.496 46.171 59.667

Februar 9.263 23.789 33.052



Afsluttet efter mundtlig 
dialog

Afsluttet uden mundtlig 
dialog

Smittede ønsker ikke 
dialog

Total

Januar 2.535 98,4% 32 1,2% 10 0,4% 2.577 100,0%

Februar 6.505 98,3% 83 1,3% 30 0,5% 6.618 100,0%

Afsluttet efter mundtlig dialog Afsluttet uden mundtlig dialog Total

Januar 2.196 98,6% 31 1,4% 2227 100,0%

Februar 4.067 96,8% 134 3,2% 4.201 100,0%

OBS: Data vedr. nære kontakter til smittede med varianter af COVID-19 har en anden datoafgrænsning end det 

øvrige data i rapporten. Her skelnes ikke mellem, hvornår de nære kontakter er oprettet, men om de er knyttet til 

smittede oprettet i januar og februar.  
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Januar Februar

Husstand 31,8% 30,7%

Ukendt 29,6% 33,9%

Bekendtskabskreds/øvrig familie 20,0% 16,2%

Arbejdsplads/Uddannelse (ungdomsuddannelse m.m.) 14,6% 12,7%

Anden formodet smittekilde 2,7% 2,5%

Daginstitution 0,6% 2,0%

Fritidsaktivitet 0,2% 0,2%

Under transport (fx bus og lign.) 0,2% 0,2%

Grundskole (0. - 10. kl) 0,1% 1,2%

Større begivenhed 0,1% 0,1%

Plejehjem, bosted, anden institution (beboer) 0,0% 0,2%

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. 

Januar Februar

Polen 56 28

Sverige 48 24

Forenede Arabiske Emirater inkl Dubai 50 12

Spanien 39 3

Rumænien 22 6

Tyskland 15 9

Pakistan 14 8

Tanzania inkl. Zanzibar 5 12

Holland/Nederlandene 5 11

Frankrig 7 9

Ukraine 4 11

Irak 7 8

Libanon 6 6

Slovakiet 10 2

Italien 4 6

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.

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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