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Forlængelse af skærpede tiltag 
og restriktioner 

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, er fortsat bekym-
rede over smittesituationen i Danmark. Selvom der er positive tegn i for-
hold til generelt faldende smittetal og en positiv effekt af de nuværende 
tiltag og restriktioner, er der fortsat væsentlig usikkerhed om udviklin-
gen i februar måned. Det skyldes særligt væksten i den smitsomme virus-
variant cluster B.1.1.7. For at bevare kontrollen med epidemien forlænges 
alle skærpede tiltag til og med 28. februar 2021. 

Smittetallene i Danmark fortsætter med at falde, ligesom der er en forbedring ift. det 
samlede niveau af indlæggelser. Det er dog fortsat vanskeligt at forudsige, hvordan 
smittespredningen vil udvikle sig resten af vinteren 2021.  
 
Der ses fortsat en tiltagende andel af de sekventerede prøver med virusvarianten clu-
ster B.1.1.7, ligesom også andre virusvarianter er konstateret i Danmark. Sundheds-
myndighederne vurderer, at B.1.1.7. er markant mere smitsom end tidligere kendte 
COVID-19-varianter i Danmark. Smitten med cluster B.1.1.7 er fortsat på et relativt lavt 
niveau, men kontakttallet er estimeret til over 1 og smitten ser således ud til at stige 
på trods af de nuværende tiltag og restriktioner.  
 
Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, vurderer fortsat, at B.1.1.7-virus-
varianten udgør en særlig risikofaktor for epidemikontrollen. Samtidig er vinteren en 
årstid, hvor virus typisk har gode betingelser for at sprede sig. Den gunstige udvikling 
i de overordnede smittetal kan potentielt vende igen til stigende smitte i en situation, 
hvor B.1.1.7 bliver den dominerende variant.  
 
På baggrund af den forsatte fremvækst i B.1.1.7-varianten, usikkerheden om udviklin-
gen i den kommende tid og indvirkningen på den samlede smitteudbredelsen vurde-
res risikoniveauet til 5 nationalt og for alle regioner.  
 
På den baggrund anbefaler Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, at 
fastholde alle gældende skærpede nationale tiltag i løbet af februar.  
 
Regeringen har valgt at følge Indsatsgruppens anbefalinger. Myndighederne er sam-
tidig blevet bedt om at vurdere muligheden for at åbne de mindste klasser tidligere. 
 
På den baggrund forlænges alle skærpede tiltag. Det indebærer, at alle nationale til-
tag og restriktioner i Danmark gælder foreløbigt til og med 28. februar 2021: 
 Alle skærpede nationale tiltag. 
 Alle tiltag for at imødegå cluster B.1.1.7. 
 Alle øvrige nationale tiltag for begrænse smitte med COVID-19. 
 
Samtidig fastholder sundhedsmyndighederne den sundhedsfaglige vurdering, som 
blev foretaget i forbindelse med regeringens udmelding den 8. januar 2021 om skær-
pede rejserestriktioner. På den baggrund forlænger regeringen de skærpede rejsere-
striktioner foreløbigt til og med den 28. februar 2021. 
 
Se den fulde oversigt over alle tiltag og restriktioner på www.coronasmitte.dk.   
Hjælpepakkerne søges forlænget parallelt med de skærpede tiltag.  
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Beregning af mulighed for tidli-
gere start af 0.-4. klasse 

Mens alle tiltag og restriktioner forlænges til og med 28. februar 2021, vil 
det blive vurderet, om der er mulighed for, at de mindste klasser vil kunne 
komme tidligere tilbage til skolen. 

Den faglige referencegruppe tilknyttet varslingssystemet har peget på, at en åbning 
af grundskolens 0.-4. klasse har højeste prioritet for en kommende genåbning. Gen-
åbning af skolernes mindste klasser har mindst effekt på smittespredning og har 
samtidigt stor betydning for børnenes trivsel. 
 
Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, er blevet bedt om yderligere 
vurdering af effekten af en genåbning af grundskolens 0.-4. klasse ift. smittetal, be-
lastning af sundhedsvæsenet i de kommende måneder samt hensyntagen til udvik-
lingen af B.1.1.7 og udrulning af vaccinationsprogrammet. Vurderingen vil tage afsæt i 
beregninger fra Ekspertgruppen for matematisk modellering i forbindelse med CO-
VID-19. 
 
Det vil således blive vurderet, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at de mindste 
skolebørn kan komme tilbage til skolen tidligere end 1. marts 2021. Resultatet af be-
regningerne og vurderingen af tidspunkt og forhold for genåbning af skolerne for de 
mindste klasser vil blive udmeldt hurtigst muligt. 
 

 Sundhedsmyndigheder-
nes aktuelle vurdering 
af skolernes mindste 
klasser. 

 Med udgangspunkt i den faldende incidens og at kontakttallet er 0,8 (0,6-1,0) vurde-
rer Statens Seruminstitut i en ny status på epidemien, at man kan begynde at over-
veje, om der er grundlag for en forsigtig lempelse af restriktionerne.  Der er dog be-
hov for yderligere beregninger af effekten af en genåbning af grundskolens 0.-4. 
klasse ikke alene på smittetal, men også i forhold til ny belastning af sundhedsvæ-
senet i de kommende måneder under hensyntagen til udviklingen af B.1.1.7 og udrul-
ning af vaccinationsprogrammet.  
 

 Det er uvist, hvordan kontakttallet vil udvikle sig i den kommende periode. Dette vil 
bl.a. være afhængig af adfærden i befolkningen, en eventuel stigning i samfundsak-
tiviteten, samt udvikling af B.1.1.7. Udgangspunktet for at opretholde tilstrækkelig 
epidemikontrol forudsætter, at effekten af de øvrige restriktioner kan opretholdes 
ved en gradvis lempelse af restriktionerne, sådan at kontakttallet kan fastholdes, og 
helt generelt bør en genåbningsstrategi ledsages af skærpet opmærksomhed på 
smitteforebyggende tiltag, herunder en effektiv kontaktopsporing. 
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Anbefalinger fra sundhedsmyn-
dighederne 

Indsatsgruppen for COVID-19, herunder sundhedsmyndighederne, har 
udtrykt fortsat bekymring for smittesituationen i Danmark. I lyset af, at 
cluster B.1.1.7 stiger, vurderes det, at udviklingen i smittetal igen potenti-
elt kan vende til stigende smitte under de gældende restriktioner. Risiko-
niveauet bibeholdes på 5 for hele landet. 

Selvom smittetallene i Danmark er faldet den seneste tid, er det fortsat nødvendigt 
med tiltag til at begrænse smitten. Det skyldes særligt, at der er tiltagende sam-
fundsmitte med cluster B.1.1.7 i Danmark.  
 
B.1.1.7 virusvarianten udgør på nuværende tidspunkt 13,5 pct. af alle sekventerede prø-
ver i uge 3 i forhold til 7,4 pct. i uge 2. Dette skyldes, at B.1.1.7 har et større sprednings-
potentiale, og seneste estimeret kontakttal for B.1.1.7 vurderes at være ca. 1,07 på 
trods af det nuværende restriktionsniveau. Det betyder, at situationen lige nu er, at 
smitten med cluster B.1.1.7 forventes at stige. Det forventes – dog med betydelig usik-
kerhed – at virusvarianten B.1.1.7 kan dominere smitten med COVID-19 i Danmark i 
medio til ultimo februar. 
 
Derfor vurderes det, at tiltag og restriktioner fortsat er vigtige for at nedbringe den 
samlede samfundssmitte med COVID-19 og for at imødegå en potentiel eskalering af 
smitten med B.1.1.7 i løbet af februar. 
 
Indsatsgruppen har på baggrund af bl.a. usikkerheden om udviklingen i B.1.1.7-varian-
ten i den kommende tid vurderet risikoniveauet til fortsat at være på niveau 5 ud af 5 
på landsplan. 
 
På den baggrund har Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, anbefalet 
at forlænge de gældende nationale skærpede tiltag og restriktioner, der hidtil var ud-
meldt til at gælde til og med 7. februar 2021.  
 
Regeringen har valgt at følge Indsatsgruppens anbefalinger. 
 

 I sine anbefalinger hæf-
ter Indsatsgruppen sig 
særligt ved, at:  

 B.1.1.7-virusvarianten udgør en særlig risikofaktor for epidemikontrollen. 
 Forekomsten af B.1.1.7 virusvarianten er fortsat stigende og udgør en stigende andel 

af sekventerede prøver. I uge 3 udgør den foreløbigt 13,5 pct. af alle sekventerede 
prøver i forhold til 7,4 pct i uge 2.  

 Samtidig er der en række usikkerheder vedr. B.1.1.7, herunder uvisheder om udvik-
ling i kontakttallet i den kommende periode. 

 Den gunstige udvikling i de overordnede smittetal kan potentielt vende igen til sti-
gende smitte under gældende tiltag i en situation, hvor B.1.1.7 bliver den domine-
rende variant. 
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