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Aktivitetsresumé Coronaopsporing 
Denne rapport indeholder resumé over aktiviteter i STPS Coronaopsporing.  Alle tal er baseret på data fra den database, som benyttes til at sagsstyre kontakten med smittede og deres nære kontakter samt rekvirering af test.  

Data er trukket den 15. oktober 2020 kl. 9.  

Data beskriver aktiviteten generelt fra 14. maj 2020 til og med 30. september 2020. Data opgøres med 14 dages forskydning for at sikre, at alle sager er færdigbehandlede (en sag kan stå åben i op til 14 dage). 

I perioden 14. maj – 9. juni 2020 varetog Den Myndighedsfælles Hotline smitteopsporing af smittede og deres nære kontakter. Den 10. juni 2020 overtog Styrelsen for Patientsikkerhed opgaven. Den Myndighedsfælles Hotline 
bistår styrelsen i smitteopsporingen. Data vedrører begge perioder. 

Data for udlandsophold og formodet smittekilde vedrører perioden fra 10. september til 30. september 2020. Årsagen er, at disse data først er blevet registreret fra den 10. september 2020. Registreringen er muliggjort af en 
teknisk ændring i databasen. Tabellerne 2a, 2b, 3 og 4 indeholder data fra denne periode. 

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. 

Næste månedsrapport vil indeholde data til og med 31. oktober 2020. 

Smittede 
Tabel 1 - Status på kontakt med smittede - Total 
Tabellerne viser antallet af registrerede smittede samt status for sagerne: 

 Lukket Lukket uden kontakt Takker nej Samlet 
Dato     
maj 105 1  106 
jun 752 74 1 827 
jul 948 121 1 1070 
aug 2759 596 3 3358 
sep 9343 2029 15 11387 
Samlet 13907 2821 20 16748 

 

Tabel 2A – Den smittedes bud på smittekilde  
Tabellen viser, om en smittet formoder at kende til sin smittekilde. 

Formodet smittekilde Antal 

Kendt 5073 
Ukendt 2263 
Uoplyst 273 
(tom) 1965 
Samlet 9574 

*Data baseres på sager med oprettelsesdato fra og med 10. september 2020 til 30. september 2020, da der indførtes ny variabel for formodet smittekilde. Tallene kan derfor ændres i takt med, at sagerne lukkes. 
 

Tabel 2B – Den smittedes bud på, hvor vedkommende er blevet smittet 
Tabellen viser, hvor den smittede selv formoder at være blevet smittet. 
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Anden formodet 
smittekilde 

Arbejdsplads/uddannelse 
(ungdomsuddannelse og 
opefter) Bekendtskabskreds Daginstitution Fritidsaktivitet Grundskole Husstand 

Større 
begivenhed 

Under transport 
(fx bus og lign.) Samlet 

245 1347 1199 60 168 294 1417 328 15 5073 
245 1347 1199 60 168 294 1417 328 15 5073 

*Data baseres på sager med oprettelsesdato fra og med 10. september 2020 til 30. september 2020, da der indførtes ny variabel for formodet smittekilde. Tallene kan derfor ændres i takt med, at sagerne lukkes. 

 

Tabel 3 – Udlandsophold 
Tabellen viser, hvor mange smittede, der har oplyst at have opholdt sig i udlandet i smitteperioden, og om den smittede mener at være blevet smittet i udlandet. 

Udlandsophold?   

Formoder 
den 

smittede 
at være 
smittet i 

udlandet? 
  Samlet Ja Nej 
Ja - Den smittede har oplyst at have været i udlandet inden for de sidste 14 
dage før debut/test 325 184 141 

Nej - den smittede oplyser ikke have været ude at rejse 14 dage før debut/test 6324     
Uoplyst (Hvis det ikke har været muligt at spørge den smittede, eller hvis den 
smittede ikke ønsker at oplyse noget om dette). 975     

Tom 1944     
Samlet 9568     

*Data baseres på sager med oprettelsesdato fra og med 10. september 2020 til 30. september 2020, da der indførtes ny variabel for formodet smittekilde. Tallene kan derfor ændres i takt med, at sagerne lukkes. 

Tabel 4 - Smittet med udlandsophold 
Har den smittede været i mere end ét land inden for de sidste 14 dage før debut/test, bliver det land, den smittede mener at være smittet i, registreret.  

Har den smittede ikke nogen formodning om smitteland blandt de lande, vedkommende har været i inden for de 14 dages inkubationstid, vælges det land, hvor den smittede har opholdt sig længst i perioden. 

Ja og nej er svar på spørgsmålet ”Formoder den smittede at være smittet i udlandet?” 

Ved værdier under 5 er angivet <5. 

 Formodet smittet i udlandet?  
Land Ja Nej Samlet 
Afghanistan <5  <5 
Argentina <5  <5 
Bosnien-Herzegovina  <5 <5 
Britisk Vestindien (UK/England/Storbritannien)  <5 <5 
Bulgarien <5  <5 
Californien <5  <5 
Cypern <5  <5 
Forenede Arabiske Emirater inkl Dubai  <5 <5 
Frankrig 12 <5 13 
Grækenland inkl. øer (Kreta, Rhodos m fl) 9 9 18 
Guinea Bissau  <5 <5 
Holland/Nederlandene 5 6 11 
Indien <5  <5 
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Irak <5  <5 
Island  <5 <5 
Israel <5  <5 
Italien 17 9 26 
Mexico <5  <5 
Montenegro <5  <5 
Norge <5 <5 <5 
Polen 35 10 45 
Portugal inkl. Madeira <5 <5 <5 
Rumænien 9 <5 11 
Rusland <5  <5 
Schweiz  <5 <5 
Spanien <5 <5 5 
Storbritannien og Nordirland/Skotland/UK/England 8 8 16 
Sverige 15 25 40 
Tjekkiet/Den Tjekkiske Republik 7 <5 9 
Tyrkiet 13 7 20 
Tyskland 19 45 64 
Ukendt, Europa <5  <5 
Ukraine 6 <5 9 
Ungarn <5  <5 
Østrig <5 <5 <5 
Samlet 184 141 325 

*Data baseres på sager med oprettelsesdato fra og med 10. september 2020 til 30. september 2020, da der indførtes ny variabel for formodet smittekilde. Tallene kan derfor ændres i takt med, at sagerne lukkes. 

Tabel 5 - Flysager 
Status samt antal flysager oprettet siden 23. juni 2020. En flysag er defineret ved, at mindst én smittet har været med det pågældende fly. Et fly kan have én eller flere smittede tilknyttet. 

Dato Lukket 
jun 8 
jul 42 
aug 170 
sep 111 
Hovedtotal 331 

Tabel 6 - Nære kontakter 
Nedenfor fremgår data for oprettelse af nære kontakter. Beskrivelse af de forskellige typer fremgår nedenfor. 

A) Nære kontakter m smitteID Antal  B) Nære kontakter m flyID Antal  
C) Nære kontakter, der har kontaktet 
Coronaopsporing  Antal  

D)Nære kontakter den smittede selv vil 
kontakte Antal 

Maj 69  jun 19  maj 2  maj 458 
Jun 1125  jul 421  jun 308  jun 2637 
Jul 1575  aug 3078  jul 1167  jul 2291 
Aug 5759  sep 1584  aug 7197  aug 5966 
Sep 4938  Hovedtotal 5102  sep 23335  sep 23017 
Hovedtotal 13466     Hovedtotal 32009  Hovedtotal 34369 
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A) Antal Nære kontakter m smitteID: Antallet af nære kontakter, en smittet beder Coronaopsporingen om at tage kontakt til. Tallet siger ikke noget om, hvorvidt der opnås kontakt eller ej, dette opgøres nedenfor. 

B) Nære kontakter med flyID: Antallet af nære kontakter, som er tilknyttet et fly. En nær kontakt kan godt være registreret både med flyID og fremgå som A) nær kontakt med smitteID. Tallet siger ikke noget om, hvorvidt der 
opnås kontakt eller ej. 

C) Nære kontakter, der har kontaktet Coronaopsporing: Antallet af nære kontakter, som selv kontakter Coronaopsporingen. Typisk nære kontakter, der selv henvender sig til Coronaopsporingen i forbindelse med rekvirering af 
test og/eller rådgivning. 

D) Antal nære kontakter den smittede selv vil kontakte: Det antal nære kontakter, som de smittede oplyser, at de selv vil kontakte. En del af disse vil også kunne findes andre steder i data, fx som C) Nær kontakt, der selv har 
kontaktet Coronaopsporing. 

Grundet registreringspraksis er det ikke muligt at udlede antallet af unikke nære kontakter, da en nær kontakt kan gå igen i flere af ovenstående kategorier. En nær kontakt kan fx fremgå af flere kategorier, hvis den nære kontakt 
bliver orienteret af smittet (D), og efterfølgende ringer ind og får rådgivning og rekvireret en test (C). Coronaopsporingen har ikke CPR-nr. på alle nære kontakter. 

Nære kontakter styrelsen kommer i dialog med eller forsøger at kontakte 
A. Der ringes ud til de nære kontakter, som er oplyst af en smittet som nær kontakt 
B. Der ringes til nære kontakter, der har været passager på et fly med en smittet. 
C. Nære kontakter ringer til Coronaopsporingen, eksempelvis for at få rådgivning og/eller rekvireret en test  

 

Tabel 7A- Status på kontakt til nære kontakter, som STPS skal kontakte for den smittede (A) nære kontakter m SmitteID 
Datoen baserer sig på den dag, som den nære kontakt er registreret i systemet. 

Dato Lukket - Kontaktet og informeret Lukket - Uden kontakt Samlet 
maj 66 3 69 
jun 1044 81 1125 
jul 1416 159 1575 
aug 5418 341 5759 
sep 4501 437 4938 
Samlet 12445 1021 13466 

 

Tabel 7B – Status på kontakt til nære kontakter med FlyID (B) 
Dato Lukket - Kontaktet og informeret Lukket - Uden kontakt Samlet 
jun 1 18 19 
jul 219 202 421 
aug 1920 1158 3078 
sep 945 639 1584 
Samlet 3085 2017 5102 

Samlet antal nære kontakter, som Coronaopsporing har været i kontakt med i perioden maj til og med 30. september er 47.539 (Tabel 7A + 7B + Tabel 6C). 
Samlet antal nære kontakter, som er blevet oplyst til Coronaopsporing i perioden maj til og med 30. september er 52.937 (Tabel 6A + 6B + 6D). 

Rekvirering af test 
Tabel 8 - Antal rekvireringer total 
Antallet af test, som STPS har rekvireret til nære kontakter: 

Dato Er rekvireret 
maj 3 
jun 374 
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jul 1445 
aug 8245 
sep 22196 
Hovedtotal 32263 

 


