
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 20. november stillet følgende spørgs-

mål nr. 353 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.  Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF). 

 

Spørgsmål nr. 353:  

”Vil ministeren redegøre for antallet af indlagte med anden etnisk baggrund end dansk 

som følge af corona-epidemien og i perioden fra marts 2020 til nu?” 

 

Svar: 

Til brug for besvarelse er der indhentet bidrag fra Statens Serum Institut.  

 

Statens Seruminstitut har pr. 1. december 2020 oplyst følgende som jeg kan hen-

holde mig til:  

 

”1329 personer med anden etnisk baggrund end dansk har i alt været indlagt med 

COVID-19 i Danmark fra d. . arts  til u”. Følgende definitioner ligger til grund 

for besvarelsen: 

 

En indlæggelse relateret til COVID-19 er defineret som en indlæggelse, hvor patienten 

blev indlagt inden for 14 dage efter prøvetagningsdatoen for den første positive 

prøve for COVID-19. Personer der testes positiv for COVID-19 under en indlæggelse, 

bliver også registret som en COVID-19-relateret indlæggelse. 

 

En person med anden etnisk baggrund en dansk er defineret som en borger, der op-

fylder ét af følgende fire forhold:  

 

1. Er født i Danmark og begge forældre er født i udlandet.  

2. Er født i Danmark, en forælder født i udlandet og en forælder ukendt.  

3. Er født i udlandet, mor og far født i udlandet.  

4. Er født i udlandet, mor og far ukendt.  

 

Nedenfor ses en opgørelse over, hvor mange personer med anden etnisk baggrund end 

dansk, der har været indlagt i forskellige måneder siden marts 2020, jf. tabel 1. 
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Side 2 

 Tabel 1 

Antal af personer indlagt med COVID-19 – i alt og med anden etnisk baggrund end dansk 

Måned 
Indlagte personer med anden 

etnisk baggrund end dansk 
Indlagte personer i Dan-

mark i alt 

Andel indlagte personer 
med en anden etnisk bag-

grund end dansk 

Marts 195 1.214 16% 

April 195 1.009 19% 

Maj 73 272 27% 

Juni 28 102 27% 

Juli 22 80 28% 

August 70 123 57% 

September 133 480 28% 

Oktober 245 757 32% 

November 368 1.015 36% 

Total 1.329 5.052 26% 
 

 

      
 Anm.: Data om indlæggelser er baseret på tal fra Landspatientregisteret. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne 

til Landspatientregisteret. Derfor suppleres opgørelser over COVID-19 indlæggelser med tidstro data 

indberettet dagligt fra regionerne. Kapacitetsindberetninger fra regionerne omfatter de daglige 

øjebliksbilleder fra regionernes IT-systemer, som sendes hver dag kl. 7 og 15. Indlæggelser omfatter 

patienter, der har været registreret i mindst ét øjebliksbillede eller som ifølge LPR er eller har været indlagt 

mere end 12 timer.  

Kilde: MiBa, CPR-registeret, LPR-registeret og regionale kapcaitetsindberetninger, Statens Serum Institut opgjort d. 

30. november 2020. 

 

 

 

Det bemærkes, at ovenstående opgørelse over antallet af indlagte personer med an-

den etnisk baggrund end dansk skal ses i lyset af en række forbehold. Bl.a. bør der ta-

ges højde for, at forhold som boligforhold og branchetilknytning kan have en afgø-

rende betydning for antallet af indlagte personer med en anden etnisk baggrund end 

dansk. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Magnus Heunicke      /      Sebastian Pehn Sloth 

 


