
 

 

Folketingets Epidemiudvalg har den 3. juni 2021 stil let følgende spørgsmål nr. 220 

(Alm. del) ti l  sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgsmålet er sti l let efter 

ønske fra Martin Geertsen (V). 

 

Spørgsmål nr. 220:  

”Kan ministeren oplyse, hvor mange af de smittede i  Aalborg der kan henføres ti l  op-

hold i  Jomfru Ane Gade?” 

 

Svar: 

Til  brug for besvarelsen er der indhentet bidrag fra Styrelsen for Patientsikkerhed 

som oplyser følgende: 

 

”Styrelse  for Patie tsikkerhed spørger i  ko takte  ti l  de  s ittede bl.a. de  s it-
tede, om vedkommende har en formodning om smittekilde samt om opholdssted i  

smitteperioden. Når flere personer er testet positive for Covid-19, hvor smittekæ-

derne ikke kan følges, men hvor der er en anden sammenhæng, f.eks. en geografisk 

afgrænsning, registrerer styrelsen smittebegivenheden som et udbrud af Covid-19. 

Nedenstående tal er udtryk for sådanne registreringer.  

 

Med henblik på at få et retvisende og meningsfuldt overblik over smittetallene i  Aal-

borg, hvor smitten særligt skal kunne henføres ti l  ophold i  Jomfru Ane Gade, har Sty-

relsen for Patientsikkerhed foretaget en manuel gennemgang af styrelsens registre-

ringer i  udvalgte 4 sogne, nær centrum, hvor flest smittede er bosiddende (Budolfi  

Sogn, Vor Frelser Sogn, Vor Frue Sogn og Skt. Markus Sogn).  

 

Størstedelen af dem, der færdes i  Jomfru Ane Gade, er unge, der bor i  netop det 

sogn, hvori Jomfru Ane Gade er beliggende eller i  de ti lstødende sogne, hvor der også 

er konstateret høje smittetal.  

 

Tre af sognene ligger tæt på Jomfru Ane Gade- kvarteret, og Jomfru Ane Gade er be-

liggende i det sidste og 4. sogn.  

 

I de 4 sogne er der i  perioden fra 15. maj ti l  6. juni 2021 i alt 553, der er blevet testet 

positive, hvoraf Coronaopspori ngen har spurgt ind ti l , hvor disse mener, de er blevet 

smittede fra. Af de 553 med bopæl i  de 4 sogne 89 oplyst, at de formoder, at smitte-

kilden stammer fra Jomfru Ane Gade eller dennes sidegader. Styrelsen har ved søg-

ning i  styrelsens registreringssystem fremsøgt yderligere 31 personer – med bopæl 

andre steder end i de 4 sogne – som har angivet, at de formoder, at smittekilde stam-

mer fra Jomfru Ane Gade eller dennes sidegader.” 
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