
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 18. september 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 1816 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besva-

res.  Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF). 

 

Spørgsmål nr. 1816:  

”Vil ministeren oplyse, hvor mange borgere, der aktuelt anslås at være i risikogrup-

pen for at blive alvorligt syge af covid-19, hvis de bliver smittet?” 

 

Svar: 

Sundhedsstyrelsen beskriver i pjecen Gode råd til dig, der er i øget risiko, hvilke per-

soner der er i øget risiko. En uddybende beskrivelse findes i Sundhedsstyrelsens pub-

likation Personer med øget risiko ved COVID-19 – Fagligt grundlag, som senest blev 

opdateret den 23. september 2020. Det drejer sig om: 

 

- Personer over 80 år, uanset om vedkommende har kroniske sygdomme og 

tilstande eller ej. 

- Personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske syg-

domme. 

- Personer med visse kroniske sygdomme, svært kontrollerbare kroniske syg-

domme og/eller nedsat immunforsvar. 

- Personer med overvægt: Personer med BMI på 35 eller over og personer 

overvægt med BMI på 30 eller over og samtidig kronisk sygdom. 

- Beboere i plejebolig, da de ofte er ældre og har kroniske sygdomme, dårlig 

funktionsevne og skrøbeligt helbred. 

- Personer, der er socialt eller økonomisk udsatte kan være i øget risiko, da de 

ofte har et skrøbeligt helbred og kroniske sygdomme, og der eksisterer barri-

erer i forhold til deres adgang til sundhedsydelser. 

 

Derudover betragtes gravide, ud fra et hensyn til den gravide og det ufødte bare og   

alene ud fra et forsigtighedsprincip, som værende i øget risiko. 

 

Sundhedsstyrelsen fremhæver, at det er væsentligt at være opmærksom på, at de an-

førte sygdomme og tilstande skal gøre den enkelte og dennes læge opmærksom på, 

at der kan være en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19. Men at 

der altid skal foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte person og 

dennes samlede situation. 

 

Beregninger af hvor mange personer, der er i øget risiko, vil derfor i sagens natur 

være behæftet med betydelig usikkerhed.  

 

Sundhedsstyrelsen estimerer, at:  

- der i alt er knap 233.000 personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med 

COVID-19 grundet alvorlige tilstande, fx KOL, hjerteinsufficens, diabetes, 
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Side 2 

overvægt, cancer, fedme BMI>40 og andre alvorlige tilstande. Dette estimat 

inkluderer alle aldersgrupper.1 

- der er omkring 275.000 personer over 80 år2 

- der er omkring 60.000 gravide3 

 

Sundhedsstyrelsen bemærker, at ovenstående tal er behæftet med betydelig usikker-

hed, da det i nogle tilfælde er vanskeligt at skaffe data for relevante tilstande, og da 

det altid vil bero på en konkret lægefaglig vurdering, om en person vurderes at være i 

øget risiko. Dertil kommer, at det antages i beregningerne af antal personer med de 

relevante kroniske sygdomme, at blot en tredjedel af de personer, der har en syg-

dom, som potentielt kan inkludere dem i risikogrupperne, reelt er i øget risiko. De re-

sterende to tredjedele antages at være velbehandlede og derfor ikke i øget risiko for 

et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19. Dette estimatet kan således både være 

væsentligt højere og lavere. Herudover er der et overlap mellem de forskellige opgø-

relser, og det samlede estimat risikerer derfor at tælle visse personer med flere 

gange.  

 

Med forbehold for ovenstående usikkerheder vil et skøn for antal personer i øget ri-

siko således være summen af personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb 

med COVID-19, ældre over 80 år og gravide. Dette svarer til knap 568.000 personer. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Magnus Heunicke      /      Kirstine Friis Børsting 

 

                                                                 
1 Antallet af personer med kronisk sygdom er estimeret ud fra data om antallet af personer i 

øget risiko for influenza. Der er et væsentligt, men ikke fuldstændigt overlap mellem risiko-

grupperne for influenza og COVID-19. Disse data er suppleret med data fra Register for Ud-

valgte Kroniske Sygdomme (KOL, diabetes I og II og astma). Antallet af personer med BMI over 

35 er estimeret på baggrund af data fra Folkesundhedsundersøgelserne fra 2017. Antallet af 

personer med BMI over 30 og kronisk sygdom baserer sig på en vurdering foretaget af Sund-

hedsstyrelsen. Antallet af personer uden fast bopæl er estimeret på baggrund af VIVE-rappor-

ten Hjemløshed i Danmark 2019 – National kortlægning. Endelig er det et væsentligt forbe-

hold, at det antages i beregningerne, at blot en tredjedel af de særlige risikogrupper reelt er i 

risiko, da de øvrige borgere vil være velbehandlede. 

2 Antallet af personer over 80 år er udregnet pba. borgere i Danmark fra Danmarks Statistik.  

3 Antallet af gravide er baseret på data fra Danmarks Statistik. 


