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Skærpede nationale tiltag samt tiltag til at imødegå 

cluster B.1.1.7 forlænges til og med 7. februar 2021 

på baggrund af anbefalinger fra Indsatsgruppen, 

herunder sundhedsmyndighederne.  
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Forlængelse af skærpede 

tiltag og restriktioner 

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, er fortsat 

bekymrede over smittesituationen i Danmark. Den seneste uges 

faldende smittetal er behæftet med væsentlig usikkerhed, lige-

som udbredelsen af virusvarianten cluster B.1.1.7 giver anled-

ning til bekymring for en markant eskalering af samfundsmitten 

hen over vinteren. For at bevare kontrollen med epidemien for-

længes alle skærpede tiltag til og med 7. februar 2021.  

Smittetallene i Danmark har været faldende den seneste uge. Dette skal dog ta-

ges med det væsentlige forbehold, at der har været store udsving i testadfær-

den hen over jul/nytår og ind i det nye år, hvilket skaber stor usikkerhed i tallene. 

Dertil kommer, at positive prøver foretaget i private testcentre ikke er inkluderet i 

tallene. Det er derfor vanskeligt at konkludere håndfast om, hvordan smitte-

spredningen i samfundet har udviklet sig siden slutningen af december 2020. 

 

Desuden er der fortsat tiltagende samfundsmitte med cluster B.1.1.7, som vur-

deres at være markant mere smitsom end tidligere kendte COVID-19-varianter i 

Danmark. Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, vurderer, at ud-

bredelsen af denne virusvariant udgør en betydelig risiko for, at samfundsmitten 

i Danmark kan eskalere markant de kommende måneder, hvis vi ikke får smitten 

længere ned, ligesom andre lignende mutationer potentielt kan sprede sig i Dan-

mark. Risikoniveauet bibeholdes af disse årsager på 5 gældende for hele landet.  

 

På den baggrund anbefaler Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighe-

derne, at forlænge alle gældende skærpede nationale tiltag. Det sker bl.a. for at 

forebygge voldsomme stigninger i smitten, som er set i bl.a. Storbritannien.  

 

Regeringen har valgt at følge Indsatsgruppens anbefalinger. 

 

På den baggrund forlænges følgende tiltag – foreløbigt til og med 7. februar 

2021: 

 

 Alle skærpede nationale tiltag 

Den fulde oversigt over tiltagene kan findes i pjecen ’Forlængelse af tiltag og 

fortsat COVID-19-nedlukning’ fra den 29. december 2020. 

 

 Alle tiltag for at imødegå cluster B.1.1.7 

Den fulde oversigt over tiltagene kan findes i pjecen ’Skærpet forsamlings-

forbud og nye tiltag til at imødegå cluster B.1.1.7’ fra den 5. januar 2021. 

 

Herudover gælder øvrige nationale tiltag fortsat til og med 28. februar 2021.  

 

Hjælpepakkerne søges forlænget parallelt med de skærpede tiltag.  

 

 

https://coronasmitte.dk/-/media/mediefiler/corona/tiltag-29-dec-2020/forlaengelse-291220-nkc-pjece.pdf?la=da&hash=6E92709FBCE9FD302F214D14FC8E84A5B066B500
https://coronasmitte.dk/-/media/mediefiler/corona/tiltag-29-dec-2020/forlaengelse-291220-nkc-pjece.pdf?la=da&hash=6E92709FBCE9FD302F214D14FC8E84A5B066B500
https://coronasmitte.dk/-/media/mediefiler/corona/tiltag-5-januar-2021/pjececluster-b117050121nkc-pdf.pdf?la=da&hash=50B8510272B550138B77E381401857C422524875
https://coronasmitte.dk/-/media/mediefiler/corona/tiltag-5-januar-2021/pjececluster-b117050121nkc-pdf.pdf?la=da&hash=50B8510272B550138B77E381401857C422524875
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Skærpede tiltag for rejser* 

Overblik over alle tiltag og  

restriktioner i Danmark 

 
Tiltag til at imø-

degå cluster 

B.1.1.7 

 

Herunder: 

• Skærpet forsamlingsforbud og 

skærpede anbefalinger om so-

cial kontakt – 5-5-5. 

• Skærpet afstandsanbefaling og 

deraf skærpede arealkrav. 

• Skærpet opmærksomhed 

på at forebygge smitte i 

daginstitutioner. 

 

Læs alle tiltag og restriktioner i 

pjecen ’Skærpet forsamlingsfor-

bud og nye tiltag til at imødegå 

cluster B.1.1.7’ fra den 5. januar 

2021. 

 
Skærpede nationale tiltag 

 

Herunder: 

• Hjemsendelse af elever i grundskolen, ung-

doms- og voksenuddannelser samt videre-

gående uddannelser. 

• Lukning af serveringssteder med 

fortsat mulighed for take-away. 

• Lukning af liberale serviceerhverv, hvor 

den smitteforbyggende afstand ikke 

kan sikres. 

• Lukning af storcentre, indkøbscen-

tre, basarer, arkader og udvalgsva-

rebutikker. 

• Skærpet opfordring til hjemmear-

bejde. 

 

Læs alle tiltag og restriktioner i pjecen ’For-

længelse af tiltag og fortsat COVID-19-ned-

lukning’ fra den 29. december 2020. 

 
Nationale tiltag 

 

Herunder: 

• Forsamlingsforbud og anbefalinger 

om social kontakt – 10-10-10 (mid-

lertidigt erstattet af 5-5-5). 

• Krav om mundbind eller visir. 

• Opfordring til hjemmearbejde (midlertidigt 

skærpet). 

• Lukning af natteliv. 

 

 

 

 

 

Læs alle tiltag og restriktioner på coronasmittte.dk.  

 

 
Hjælpepakker 

 
Den generelle lønkompensationsordning fra foråret er genindført i hele landet. Ordningen kan 

søges af virksomheder, der står overfor at afskedige 30 pct. af medarbejderne eller mere end 

50 ansatte. Det er muligt at søge om kompensation for enkelte arbejdssteder eller hele virksom-

heden. Samtidig er de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger samt selv-

stændige mv. genindført i hele landet. Ordningerne kan søges af virksomheder og selvstændige 

mv., der oplever en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. Ordningerne vil gælde, så længe de 

skærpede restriktioner forlænges. 

 

Der kan læses mere på virksomhedsguiden.dk. 

Tiltag til at imødegå cluster B.1.1.7 

Skærpede nationale tiltag 

Nationale tiltag 

7. februar 2021 28. februar 2021 

*Se faktaark ’Forlængelse af skærpede tiltag i forbindelse med rejser’. 

https://coronasmitte.dk/-/media/mediefiler/corona/tiltag-5-januar-2021/pjececluster-b117050121nkc-pdf.pdf?la=da&hash=50B8510272B550138B77E381401857C422524875
https://coronasmitte.dk/-/media/mediefiler/corona/tiltag-5-januar-2021/pjececluster-b117050121nkc-pdf.pdf?la=da&hash=50B8510272B550138B77E381401857C422524875
https://coronasmitte.dk/-/media/mediefiler/corona/tiltag-5-januar-2021/pjececluster-b117050121nkc-pdf.pdf?la=da&hash=50B8510272B550138B77E381401857C422524875
https://coronasmitte.dk/-/media/mediefiler/corona/tiltag-29-dec-2020/forlaengelse-291220-nkc-pjece.pdf?la=da&hash=6E92709FBCE9FD302F214D14FC8E84A5B066B500
https://coronasmitte.dk/-/media/mediefiler/corona/tiltag-29-dec-2020/forlaengelse-291220-nkc-pjece.pdf?la=da&hash=6E92709FBCE9FD302F214D14FC8E84A5B066B500
https://coronasmitte.dk/-/media/mediefiler/corona/tiltag-29-dec-2020/forlaengelse-291220-nkc-pjece.pdf?la=da&hash=6E92709FBCE9FD302F214D14FC8E84A5B066B500
file:///C:/Users/ingjac/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B4X179GG/nationale_tiltag-pdf.pdf%20(coronasmitte.dk)


 

   coronasmitte.dk 

 

 

Anbefalinger fra sundheds-

myndighederne 

Indsatsgruppen for COVID-19, herunder sundhedsmyndighe-

derne, har udtrykt bekymring for smittesituationen i Danmark. I 

lyset af, at cluster B.1.1.7 udgør en betydelig risiko for, at smitten 

eskalerer i den kommende tid, vurderes det nuværende smitteni-

veau fortsat at være for højt. Risikoniveauet bibeholdes på 5 for 

hele landet. 

Selvom smittetallene i Danmark ser ud til at være faldet en smule i den seneste 

uge, er det fortsat nødvendigt at tage en række forbehold. Smittetallene skal ta-

ges med væsentlige forbehold, da der har været store udsving i testadfærden 

hen over jul og nytår, hvilket skaber stor usikkerhed i tallene. Desuden er posi-

tive prøver foretaget i private testcentre ikke inkluderet i tallene. Statens Serum 

Institut vurderer, at det er svært at konkludere entydigt på, hvordan smitte-

spredningen i samfundet har udviklet sig siden 22. december 2020. 

 

Der vurderes dertil fortsat at være tiltagende samfundsmitte med cluster B.1.1.7 

i Danmark. Frem til udgangen af uge 1 er der indtil nu fundet i alt 208 tilfælde af 

cluster B.1.1.7 i Danmark, heraf 107 tilfælde alene i uge 52 og 53. Ser man på 

udviklingen over tid, finder man et tydelig stigende antal tilfælde gennem de-

cember (Figur 1). Andelen af sekventerede prøver med B.1.1.7 steg fra 0,2 pct. 

i uge 49 til 2,4 pct. i uge 53 og i de prøver, der foreløbigt er sekventeret fra uge1 

er 3,6 pct. med B.1.1.7. Da det endnu ikke er alle positive PCR-test, som se-

kventeres, forventes det reelle antal smittede med cluster B.1.1.7 at være bety-

deligt højere. 

 

Figur 1.  Figur 2. 

Antal smittede med cluster B.1.1.7 efter prø-

vetidspunkt 

 
Antal smittede med cluster B.1.1.7 efter re-

gion 

 

 

 

Kilde: SSI. 

* For uge 1 er data ikke fuldstændige . 

   

 

Undersøgelser tyder ikke på, at virusvarianten cluster B.1.1.7 giver mere eller 

mindre alvorlige sygdomsforløb end de hidtidige virusvarianter. Der er heller ikke 

på nuværende tidspunkt indikationer på, at virusvarianten er mindre følsom over 
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for vaccine. Derimod er virusvarianten markant mere smitsom end de virusvari-

anter, som hidtil har cirkuleret i Danmark.  

 

Idet cluster B.1.1.7 har en højere smitterate, estimeres det på det foreliggende 

grundlag, at denne virusvariant vil blive den dominerende virusvariant i Danmark 

i midten af februar 2021. Det skal dog bemærkes, at fremskrivninger altid vil 

være behæftet med væsentlig usikkerhed, og at udbredelsen af vacciner, virk-

ningen af restriktioner mv. kan påvirke den forventede udvikling. 

 

 

Scenarier for smitteudviklingen 

På baggrund af den nuværende viden forventer Statens Serum Institut på baggrund af beregnin-

ger at se en kraftig vækst i det samlede smittetal i midten af februar 2021, medmindre kontakt-

tallet kommer under 0,8.  

 

Såfremt kontakttallet kan nedbringes til 0,85 i hele perioden for de almindelige varianter, peger 

beregningerne på, at der kan opnås en halvering af smittetallet, inden det igen begynder at stige 

kraftigt med eksponentiel vækst i marts 2021. Hvis kontakttallet kan nedbringes til 0,7, vil smitte-

tallet falde betydeligt og ikke stige i februar og marts 2021. Beregningerne er behæftet med be-

tydelig usikkerhed, da den nuværende andel af cluster B.1.1.1.7 og vækstraten endnu er behæf-

tet med væsentlige usikkerheder på grund af de forholdsvis få observationer. 

  

Statens Serum Institut forventer, at cluster B.1.1.7 bliver dominerende i midten af februar 2021, 

hvilket i tre af de fire scenarier (kontakttal for de gamle varianter på hhv. 0,96, 0,85, 0,8 og 0,7) 

fortsat vil resultere i eksponentiel vækst af covid-19. Dette vil dog blive påvirket af udrulningen af 

vaccinationsprogrammet samt en forventet årstidseffekt, som forventes at reducere smittetryk-

ket. 

 
På baggrund af de generelle smittetal og den usikkerhed, som det umiddelbare 

fald i smitteniveauet er behæftet med, såvel som risikoen for eksponentiel vækst 

grundet spredningen af cluster B.1.1.7, anbefaler Indsatsgruppen, herunder 

sundhedsmyndighederne, at samtlige skærpede tiltag forlænges til og med 7. 

februar 2021. Risikoniveauet bibeholdes på 5 for hele landet. 

 

Regeringen har valgt at følge Indsatsgruppens anbefalinger.  

 

 

I sine anbefalinger hæfter Indsatsgruppen sig særligt ved, at:  

 Indikationen på, at smittespredningen i de seneste uger har været aftagende i Dan-

mark, er behæftet med usikkerhed. 

 Antallet af daglige nye indlæggelser har kun været svagt faldende, mens antallet af ind-

læggelser særligt på intensiv ser ud til at være stagneret. 

 Det vurderes, at der også i Danmark er tiltagende samfundssmitte med cluster B.1.1.7. 

 Cluster B.1.1.7 vurderes at være markant mere smitsom end de virusvarianter, som 

hidtil har været til stede i Danmark. 

 Kontakttallet for cluster B.1.1.7 er aktuelt ca. 1,4 gange højere end for hidtidige virusva-

rianter i Danmark. 

 

 

Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen i lyset af den aktuelle smittesituation, at 

kosmetisk behandling ikke bør udføres på offentlige og private sygehuse og kli-

nikker med henblik på yderligere at mindske smittespredningen. Dog bør der 

stadig udføres kosmetisk behandling, når det er som et led i en behandling, hvor 

det samlede formål er sundhedsfagligt. 
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