
 

 

 

Kommissorium for faglig referencegruppe for nationalt 

varslingssystem til håndtering af COVID-19 

 

 

Der nedsættes en faglig referencegruppe for nationalt varslingssystem til håndte-

ring af COVID-19. Dette notat beskriver den faglige referencegruppes rolle og 

sammensætning. 

Rolle 

Den faglige referencegruppe skal bidrage med input til rammen for risikovurde-

ring og tiltag. Referencegruppe skal bl.a. understøtte revisioner af rammen for risi-

kovurdering og tiltag ved at komme med faglige input, så rammen opdateres med 

den nyeste viden og tager højde for relevant udvikling fx ift. testkapacitet.  

Den faglige referencegruppe forelægges udkast til revisioner af rammen for risiko-

vurdering og tiltag inden revisionerne træder i kraft.  

Den faglige referencegruppe vil ikke skulle kvalificere den konkrete håndtering af 

epidemien. 

Revisioner af rammen 

Der lægges op til, at der som udgangspunkt kan foretages revisioner af rammen 

hver fjerde uge. Hvis særlige forhold taler for det, kan der foretages revisioner of-

tere.  

Der kan desuden opstå særlige situationer, hvor der foretages revisioner af ram-

men uden forudgående inddragelse af den faglige referencegruppen.  

Sammensætning 

Den faglige referencegruppe består af virologer og fagfolk samt økonomer. Refe-

rencegruppen sekretariatsbetjenes af Sundheds- og Ældreministeriet med inddra-

gelse af relevante styrelser og ministerier. 

Medlemmer af referencegruppen er følgende:  

 Per Okkels, Departementschef, Sundheds- og Ældreministeriet (mødele-

der).  

 Jens Lundgren, Professor, Infektionsmedicinsk Klinik Rigshospitalet og 

Københavns Universitet.  

 Jes Søgaard, Professor og direktør for Interdisciplinary Center on Popula-

tion Dynamics (CPop) SDU.  

 Jakob Stoustrup, Professor, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg 

Universitet.  

 Lone Simonsen, Professor, Folkesundhedsvidenskab, Forsker i Pandemier 

og Modeller, RUC.  

 Lasse Engbo Christiansen, ph.d., MSc Eng, Lektor, Sektion for dynamiske 

systemer, DTU.  
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 Viggo Andreasen, Lektor, Matematik og Fysik, RUC.  

 Allan Randrup Thomsen, Professor i eksperimentel virologi ved Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.  

 Henrik Ullum, Formand for Lægevidenskabelige Selskaber, Professor, 

overlæge Klinisk Immunologisk afdeling, Region H.  

 Theis Lange, Vice Institutleder, Lektor i Biostatistik, ph.d., Biostatistisk 

Afdeling, Københavns Universi-tet.  

 Susanne Ditlevsen, Professor, Institut for Matematiske Fag, Københavns 

Universitet.  

 Michael Bang Petersen, Professor i Statskundskab på Aarhus Universitet 

og leder af HOPE-projektet om COVID-19  

 Michael Svarer, Professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet.  

 Torben M. Andersen, Professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Uni-

versitet.  

Den faglige referencegruppe sekretariatsbetjenes af Sundheds- og Ældreministe-

riet, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, Finansministeriet og Erhvervsmi-

nisteriet. 


