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Supplerende kommissorium for faglig referencegruppe for
nationalt varslingssystem til håndtering af COVID-19 vedrørende
bidrag til vurdering af rækkefølge på genåbning

Der er nedsat en faglige referencegruppe til Nationalt Varslingssystem i forbindelse med udviklingen af Nationalt Varslingssystem til Risikovurdering og Håndtering af COVID-19, der blev lanceret 31. oktober 2020.
Dette kommissorium supplerer det overordnede kommissorium for den Faglige
Referencegruppe og varslingssystemet. Det nye, supplerende kommissorium beskriver den faglige referencegruppes arbejde med at vurdere scenarier for fornyet
genåbning af samfundet og hensigtsmæssigt timing heraf.
Formål

Den Faglige referencegruppe skal bidrage med vurderinger af i hvilken rækkefølge, det er klogest at lempe eller fjerne tiltag, når smittesituationen muliggør
dette, når der henses til såvel restriktionernes forventede virkning på smittespredningen og de samfundsøkonomiske konsekvenser heraf.
Opdrag

Den Faglige Referencegruppe anmodes om at bidrage med vurderinger til i hvilken rækkefølge, det er klogest at udfase tiltag, når smittesituationen muliggør
dette.
Vurderingerne skal tage afsæt i det allerede igangsatte arbejde i regi af referencegruppen med at kvalificere konsekvensvurderingerne af en række udvalgte tiltag til
skærpede restriktioner. Eksperterne skal således i deres vurdering afveje tiltagenes
effekt på smittereduktion samt konsekvenser for samfundsøkonomi og den almindelige sundhedstilstand ud over COVID-19. Referencegruppen kan samtidig i
muligt omfang inddrage viden om øvrige konsekvenser af tiltag for befolkningen,
herunder fx hvor indgribende tiltagene virker på den enkelte dagligdag eller trivsel.
Vurderingerne kan herudover bygge videre på den afrapportering fra foråret 2020,
som de økonomiske eksperter afgav i forhold til genåbning af samfundet.
Det er ikke en del af opgaven at vurdere, hvornår smitteudviklingen er på et niveau, hvor de enkelte restriktioner kan lempes, da dette afhænger af mange faktorer i smitteudviklingen nationalt og regionalt som ikke kendes på forhånd, og som
kan variere gennem over tid.
Referencegruppens vurderinger vil have form af et kort konklusionspapir, som referencegruppen vil stå som afsendere på.
Referencegruppen afrapporterer til regeringen.
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Sammensætning og organisering

Den Faglige Referencegruppe er sammensat af eksperter inden for medicin, epidemiologi, økonomi og samfundsforhold, jf. vedlagte kommissorium for referencegruppen. Møderne i regi af den samlede referencegruppe ledes af Sundheds- og
Ældreministeriet.
Sekretariatsbetjeningen af referencegruppen forestå af Sundheds- og
Ældreministeriet, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, Finansministeriet og
Erhvervsministeriet. Øvrige styrelser og ministerier inddrages herudover efter
behov.
Tidsplan og leverancer

Den Faglige Referencegruppe anmodes om den 11. januar at komme med en vurdering af, i hvilken rækkefølge restriktioner bør udfases i en gradvis udfasning
Der lægges op til, at vurderingerne som udgangspunkt afgrænses til at vedrøre de
skærpede restriktioner, som aktuelt er gældende frem til og med d. 17. januar
2021. Fokus vil være på tiltag, som har karakter af restriktioner, og således ikke
opfordringer og anbefalinger.

