
 

 

 

 

Folketingets Sundhedsudvalg har den 19. juli 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 1537 

(Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Lars Boje Mathiesen (NB). 

 

Spørgsmål nr. 1537:  

”Vil ministeren oplyse, hvor mange af de nyindlagte med covid-19 den seneste må-

ned, der havde så alvorlige symptomer, at det krævede indlæggelse? Med andre ord 

ønskes der klarhed over, hvor mange, der reelt er indlagt på grund af covid-19, og 

hvor mange der er indlagt på grund af andre ting, men samtidig har covid-19.” 

 

Svar: 

Til brug for besvarelsen har mit ministerium indhentet nedenstående bidrag fra Sund-

hedsstyrelsen: 

 

”Under COVID-19 epidemien er indlagte patienter blevet testet for SARS-CoV-2. 

Det betyder, at nogle indlagte patienter med positivt svar er indlagt pga. COVID-19 

sygdom, mens andre er indlagt pga. anden sygdom/skade, men samtidig testet posi-

tiv. 

 

En gennemgang af data fra Sundhedsdatastyrelsen fra maj 2021 viser, at cirka 56% af 

de patienter, der på daværende tidspunkt havde været indlagt med positivt prøve-

svar for SARS-CoV-2 inden for et tidsvindue fra 14 dage før indlæggelse, ved udskri-

velse havde haft en aktionsdiagnose for COVID-19. Aktionsdiagnose betyder, at det er 

den primære diagnose, som patienten behandles for. Herudover er der en gruppe pa-

tienter, hvis indlæggelse, med en vis sandsynlighed, har relation til COVID-19. Det er 

blandt andet personer med aktionsdiagnoser omfattende respiratoriske diagnoser 

(4,6%), kredsløbsorganer (4,6%) og uspecifikke tilstande og symptomer – f.eks. feber 

og væskemangel (16,2%). Det peger på, at godt 80 % af indlagte patienter med posi-

tiv test for SARS-CoV-2 må forventes på daværende tidspunkt at have været indlagt 

pga. COVID-19 sygdom. 

 

Der er også en gruppe af patienter med patientforløb med aktionsdiagnoser, der med 

stor sandsynlighed ikke betyder, at patienterne er indlagt pga. COVID-19, men pga. 

anden sygdom/skade. De udgjorde cirka 10% af indlæggelserne, hvor der samtidig er 

en positiv test for SARS-CoV-2. Dette gælder bl.a. psykiatriske indlæggelser (1,3%), 

indlæggelser for ondartede svulster (1,4%) og indlæggelser i forbindelse med gravidi-

tet (0,1%). 

 

Herudover vil der være patienter, hvor det ikke datamæssigt kan afgøres, hvorvidt 

patienten er indlagt med eller pga. COVID-19. 
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Side 2 

Ud fra dataopgørelsen fra Sundhedsdatastyrelsen vurderer Sundhedsstyrelsen, at det 

er cirka 10% af indlagte patienter med positiv test for SARS-CoV-2, som på nuvæ-

rende tidspunkt er indlagt med COVID-19 og ikke pga. COVID-19. 

 

Sundhedsstyrelsen har af flere omgange forespurgt regionerne om, hvilken andel af 

patienter med et positivt prøvesvar for SARS-CoV-2, som vurderes som værende ind-

lagt med eller pga. deres COVID-19. Regionerne vurderer, at andelen, som indlægges 

med og ikke pga. deres COVID-19 svinger over tid, men generelt er det et sted mel-

lem 5-20% af patienterne, hvor den primære indlæggelsesårsag er andet end COVID-

19. I visse tilfælde har der også været tale om smittekæder på hospitalet, hvor pati-

enter indlagt med andre sygdomme efterfølgende er blevet smittet med COVID-19 og 

udvikler alvorlige symptomer, som yderligere forværres af deres 

primære diagnose. ” 

 

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens bidrag og desuden oplyse, at der pr. 23. 

september 2021 er 87 personer indlagt med COVID-19.  Jeg kan desuden oplyse, at 

Statens Serum Institut er ved at undersøge, om det på baggrund af registerdata er 

muligt at lave estimater af, hvorvidt indlæggelsesårsagen er covid eller ej.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Magnus Heunicke      /      Sophus Them Serup 

 


