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1. Kontrolleret genåbning af klubber fra den 18. maj 2020 

 

1.1. Indledning og særlige opmærksomhedspunkter 

Den 7. maj 2020 indgik Regeringen og folketingets partier en aftale om anden fase af en kontrolleret 

genåbning. Af aftalen fremgår blandt andet:  

”6.-10. klasser i gang (18. maj) De større børn kommer i skole igen. Kommuner og skoler får lokal 

fleksibilitet til at tilrettelægge den nærmere organisering inden for de sundhedsfaglige retningslinjer, som 

aftales i sektorpartnerskab. Det gælder også klubtilbud.” 

For klubberne i Aarhus betyder dette en tilbagevenden til sædvanlig klubdrift fra og med den 18. maj 2020.  

Genåbningen af klubberne i Aarhus hviler på intentionen om at understøtte børn og unges trivsel, 

fællesskaber og sociale liv efter en tid med nedlukning og social isolation. 

Særlige opmærksomhedspunkter for klubbernes genåbning i fase 2 

I forbindelse med genåbningens fase 2 er der i klubberne følgende centrale opmærksomhedspunkter: 

 Klubben er åben for alle medlemmer fra 4. til 10. klasse. 

 Ungdomsskolen er åben for aktiviteter for elever i 0.-10. klasse. Der henvises til særskilt drejebog. 

 

 De pædagogisk ledede legepladser er åbne for alle – både indenfor og udenfor åbningstid. 

 MBU Gadeplan overgår til almindeligt beredskabsniveau, hvor gadeplansmedarbejderne opsøger og 

vedligeholder relationer til børn og unge i lokalområder i hele kommunen. Dette sker dels gennem 

runderinger og dels gennem igangsættelse af aktiviteter. 

 Nødpasning er ikke længere gældende. 

 Sundhedsstyrelsens generelle råd om håndhygiejne og afstand (som er uddybet i drejebogen) er 

helt centrale for afviklingen af klubdagen for både børn og voksne, og de er væsentlige 

forudsætninger for at hindre smittespredning af COVID-19 i Danmark. 

Denne drejebog for anden fase af genåbningen af klubberne i Aarhus, erstatter de tidligere drejebøger og 

supplerende materialer. Al aktuel information findes fortsat på AarhusIntra.  

 

1.2 Samarbejde om genåbningen 

Klubberne kan åbne for 6.-10. klasse, når ledelsen har sikret, at rammerne og hygiejnen er i orden, og der er 

mulighed for at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så forældre trygt kan sende deres børn og 

unge i klub, og medarbejdere trygt kan møde op på arbejde. Hvis der af forskellige grunde ikke kan leves op 

til de sundhedsfaglige retningslinjer, og en klub derfor ikke kan genåbne for de ældste elever den 18. maj, 

skal FU lederen så hurtigt som muligt give BU-chefen besked herom. 

Ansvaret for genåbningen og tilsynet ligger i ledelseslinjen. Det forventes således, at ledelseslinjen har 

kendskab til situationen omkring genåbningen i alle afdelinger som forudsætning for at godkende, hvorvidt 

børn og unges ophold i klubberne er sundhedsmæssigt og pædagogisk forsvarligt.  

Ledelse og medarbejdere har et særligt ansvar for at skabe en tryg og sundhedsmæssig forsvarlig hverdag 

for alle med en anerkendelse af de bekymringer, der kan være.  

Det er vigtigt, at der samarbejdes med de lokale MED-udvalg, med de tillidsvalgte og FU bestyrelserne om, 

hvordan vi bedst muligt kan bedrive klub i denne særlige situation, hvor en række sundhedsfaglige 

retningslinjer har betydning for, hvordan hverdagen i klubben kan afvikles. 

 

 

https://intranet.aarhuskommune.dk/group/7791/ledere-i-brn-og-unge/documents/57153
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2. Praktisk afvikling af klubdagen 

Klubberne skal være klar til at tage imod 4.-10. klasserne, når de har fri fra undervisning. Klubbernes 

åbningstid skal fra den 18. maj 2020 vende tilbage til det, der var gældende før nedlukningen, inklusiv 

klubtilbud om aftenen.  

Klubberne og skolerne aftaler nærmere med hinanden om, hvornår børnene og de unge har fri fra skole. 

Skole og klub finder sammen lokale og fleksible løsninger inden for de beskrevne rammer.  

Klubberne har et særligt fokus på de sårbare og udsatte unge og på understøttelsen af de unges deltagelse i 

fællesskaber.  

2.1. Afstandskrav 

Kravet om afstand er lempet fra to meter til en meter, hvis der ikke er ansigt til ansigt kontakt eller risiko for 

dråbesmitte, som fx: 

• Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved 

normal tale, fx sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v. 

• Ved aktiviteter i bevægelse  

 

2.2. Kontakt mellem børnene og de unge 

Kriseledelsen har i forbindelse med genåbningsfase 1 besluttet den overordnede ramme for gruppeinddeling 

af børn i klubberne, der imødekommer Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Denne gruppeinddeling fastholdes 

i genåbningsfase 2. 

Der skelnes mellem faste børnegrupper (hvor børnene gerne må være tæt sammen) og aktivitetshold (hvor 

der skal være afstand mellem børnene på mindst 1 meter. Børn kan jf denne retningslinje indgå i nye 

aktivitetshold i fritiden).   

 Børnene kan indgå i fællesskaber i klubberne efter følgende ramme:  

• Der kan videreføres faste gruppeinddelinger fra skoletiden.  

Disse grupper er faste over tid, og der er her ikke et krav om afstand mellem børnene i gruppen, 

men mellem gruppen og de øvrige børn i klubben.  

• Der kan også dannes nye aktivitetshold i klubben. Det gælder her, at børnene skal opfylde 

afstandskriteriet på mindst 1 meters afstand. Der er ikke en grænse for børnegruppens størrelse.  

• En medarbejder kan godt, efter en lokal vurdering, holde opsyn med flere grupper. 

• Det er den lokale fritidsleder, der har ansvaret for, at retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen 

overholdes.  

• Tilsynet varetages i ledelseslinjen. 

Alle aktiviteter i klubben gennemføres så vidt muligt udendørs for at hindre smittespredning. I tilfælde af 

dårligt vejr skal der ved indeaktiviteter tages særlige hensyn, der sikrer afstand mellem børnene jf. denne 

udmeldte ramme.   

Indenfor den overordnede ramme er det en lokal vurdering, hvordan der bedst dannes og sammensættes 

børnefællesskaber, der med de medarbejdere, som er til rådighed i klubberne, lever op til 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

 

2.3. Rengøring 

Rengøring udføres med vand og sæbe og fortsætter i udgangspunktet som i første fase af genåbningen. 

Sundhedsstyrelsen påpeger, at hyppig rengøring af kontaktpunkter er særligt vigtigt. Kontaktpunkter er fx 

håndtag, armlæn, bordkanter vandhaner mv. Almindelig rengøring (med vand og sæbe) er i de fleste tilfælde 

tilstrækkelig, men kan suppleres med efterfølgende desinfektion ud fra et forsigtighedsprincip Se afsnittet 

”Sundhed og hygiejne” nedenfor for mere information om retningslinjer for hygiejne og rengøring. 
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Der kompenseres fortsat for ekstra udgifter til rengøring, der skal udføres for at kunne leve op til 

myndighedernes anbefalinger. 

 

Et vigtigt opmærksomhedspunkt er, at den nye gruppe af børn og unge, der nu kommer ind i klubberne, har 

brug for hjælp til at efterleve de skærpede krav til hygiejne, håndvask og afstand. Der opfordres derfor til, at 

der de første dage efter genåbningen afsættes tid til at oplære børnene og de unge i, hvordan de overholder 

retningslinjerne. 

 

3. Hvem må møde i klub 

Alle børn og unge fra 4.-10. klasse (og medarbejdere) kan som udgangspunkt møde i klub medmindre de er 

syge, deler husstand med Covid-19-smittede familiemedlemmer og/eller tilhører en særlig risikogruppe. Se 

mere om særlige risikogrupper i afsnittet for Sundhed og hygiejne. 

 

 

3.1. Symptomer på sygdom 

Børn og voksne (medarbejdere, forældre m.v.), som møder op i klubben, skal være raske. Børn og voksne 

med symptomer på COVID-19 skal hjem omgående og blive hjemme, indtil de har været symptomfri i 48 

timer eller er blevet testet negativ for COVID-19. (Formulering ændret 18-05-2020) 

 

Symptomer på COVID-19 kan være: 

 Tør hoste 

 Feber 

 Vejrtrækningsproblemer 

 Hovedpine 

 Muskelømhed 

 Ondt i halsen  

 

Børn og voksne med kendte, længerevarende tilstande og lettere symptomer, fx høfeber/allergi, må gerne 

komme i klub. Det vil sige, at hvis barnet (eller den voksne) lider af en kendt, anden sygdom, som kan 

forklare symptomerne, og egen læge vurderer COVID-19 som usandsynlig, må man gerne komme i klub. 

Det er op til egen læge at vurdere, om der bør testes for COVID-19. 

 

 

4. Sparring til ledere 

Med en øget genåbning kan der opstå spørgsmål om børnenes reaktioner, og der kan være forældre, der er 

usikre eller medarbejdere, som kommer i tvivl om, hvordan de kan/skal agere i en tid hvor Coronaepidemien 

fortsat dominerer. Det er en opgave, der kræver særligt fokus fra lederne, og der kan naturlig nok opstå brug 

for sparring.  

PPR tilbyder at bidrage til at understøtte ledelsen i disse ledelsesmæssige udfordringer, hvis der er brug for 

sparring udefra. Med dette tilbud bliver det muligt at drøfte konkrete spørgsmål eller få sat perspektiver på de 

dilemmaer og udfordringer, der opstår i den kommende tid. Yderligere information om tilbuddet findes på 

AarhusIntra. 

 

 

5. Tilsynsforpligtelsen i kommunale dagtilbud, skoler og FU 

Tilsynet med de kommunale tilbud ligger i ledelseslinjen, og det forventes desuden, at ledelseslinjen har 

indsigt i situationen omkring genåbningen i alle afdelinger som forudsætning for at kunne godkende, hvorvidt 

børn og unges ophold i dagtilbud, skoler og klubber er sundhedsmæssigt og pædagogisk forsvarligt. 

 

Nedenfor er de forskellige sundhedsfaglige retningslinjer og de nationale, faglige krav til nød- og 

fjernundervisningen opstillet skematisk, som I kender det fra drejebogen for første fase af genåbningen. Der 

er mulighed for, at I kan notere jeres lokale udmøntning af de nationale retningslinjer i skemaet.  

 

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/57158#mcetoc_1e61gre2c454
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Kriseledelsen i Børn og Unge har besluttet, at I kan opfylde jeres journaliseringsforpligtelse ved, at I noterer i 

skemaet, men hvis I har lokale drejebøger, logbøger, excelark eller andet, som fungerer bedre for jer, og 

som kan journaliseres elektronisk, så benyt gerne dem.  

 

6. Sundhed og hygiejne 

Hovedprincippet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer er: Beskyt dig selv og andre. 

 

Grundelementerne i forebyggelse af smittespredning er i prioriteret rækkefølge: 

 Isolation af personer med symptomer f.eks. i eget hjem eller på sygehus 

 Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter 

 Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barriere 

 

Sundhedsstyrelsens fem generelle råd er: 

1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 

2. Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder 

3. Undgå håndtryk, kindkys eller kram - begræns den fysiske kontakt 

4. Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen 

5. Hold afstand - bed andre tage hensyn 
 

Disse grundelementer og generelle råd er helt centrale for afviklingen af klubdagen for både børn og voksne, 

og de er væsentlige forudsætninger for at hindre smittespredning af COVID-19 i Danmark. 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan hentes via dette link: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-

19-Forebyggelse-af-smittespredning 

 

 

7. Lokal udmøntning 

Drejebog for fase 2  
Lokal udmøntning i egen praksis i 
fritidstilbuddene  

Organisering af hverdagen  
Vær opmærksom på at koordinere klubbens 
åbningstid med tidspunktet for afslutningen af 
undervisning i skolen 
  
Få overblik over, hvordan klubbens arealer inde og 
ude kan benyttes, så Sundhedsstyrelsens 
retningslinjer kan overholdes 
 
Lav plan for, hvordan I håndterer opstået 
sygdom/udvisning af symptomer i løbet af dagen. 
Se vejledningen fra Sundhedsstyrelsen  
 
Ophænge div. materiale fra 
sundhedsmyndighederne, jf. vejledning 
Sundhedsstyrelsen 
  
Planlægge instruktion i hygiejne af medarbejdere 
og børn. 
 
Vurdere om I med de nuværende 
rengøringskontrakter og ressourcer i øvrigt kan 
gennemføre den nødvendige rengøring med de 
nødvendige frekvenser. 
 

 

Medarbejdere  
Det anbefales, at kendte medarbejdere tager sig af 
den pædagogiske opgave med børn og forældre, 

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
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og evt. indkaldte vikarer tager sig af opgaver af 
mere praktisk karakter omkring rengøring mv. 
 
Der skabes tryghed for medarbejdere ved, at de 
orienteres og forberedes på opgaven omkring 
genåbning, så de både er klædt på i forhold til den 
sundhedsmæssige opgave samt den pædagogiske 
opgave. 
 

Forældrekommunikation og -samskabelse  
I skal sikre at informationsmateriale fra 
Sundhedsstyrelsen og de kommunale retningslinjer 
er synligt tilgængelige for alle forældre ved ind- og 
udgange.  
 
Overvej hvordan I kommunikerer med forældre 
forud for opstart, så de føler sig trygge på egne og 
deres børns vegne.  
 
Overvej hvordan I kommunikerer med sårbare 
familier eller med forældre, der ikke taler dansk. 
  
FU-områderne opfordres til dialog og samarbejde 
med FU-bestyrelserne, forældreråd og ungeråd om, 
hvordan man bedst muligt kan lave fritidstilbud i 
denne særlige situation.  
 

 

Kørsel og befordring 
Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning og 
præcisering overfor KL: 

 Transport fra institution og skole skal 
arrangeres således, at børnene kan 
placeres i bussen med et dobbeltsæde 
hver 

 De ændrede retningslinjer gælder også 
skolebusser 

Dette kan betyde: 

 Transporten skal ske i flere busser end 
normalt 

 Offentlig transport undgås ved eventuelle 
ture væk fra institutionen 

 

 

 

 

Sundhedsfaglige opmærksomhedspunkter  
Lokal udmøntning på egen praksis i 
fritidstilbuddene 

Håndtering af kost 
Medarbejdere (og ikke børn) har ansvar for håndtering af 
kost i forhold til anretning, borddækning, afrydning m.v. 
 

 Alt mad skal være portionsanrettet - der må ikke 
være buffet 

 Alle skal vaske hænder grundigt før og efter, der 
anrettes, tilberedes og spises mad 

 Alle skal sidde med god afstand til hinanden, når 
de spiser 
 

Håndtering af portionsanretning af maden 
 

 Når mad tilberedes i et fælleskøkken og derefter 
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transporteres ud til en institution, må 
anretterkøkkenet i institutionen gerne anrette 
maden. 

 Pædagoger må gerne servere både varm og kold 
mad på tallerkener fra fade og smøre madder til 
det enkelte barn.  

 Pædagoger må gerne hælde drikkevarer op til 
børnene.  

 Pædagogerne skal vaske deres hænder med vand 
og sæbe inden anretning af maden. 
 

 Derudover skal de sikre, at børnene ved servering 
ikke stimler sammen og står for tæt omkring 
maden. 
 

Som altid skal hygiejnereglerne omkring opvarmning, 
nedkøling og varmholdelse af maden overholdes. 
 
Fødevarestyrelsens retningslinjer for køkkener i 
institutioner og skoler 
 
Uddeling til fødselsdage og lignende 
Der må ikke deles ud af kage, slik, frugt el. lign., som 
barnet har med hjemmefra – heller ikke selvom det er 
”portionsindpakket”.  
 

 

Rengøring 
Rengøring skal ske med vand og sæbe. 
Overflader (borde og kontaktpunkter) rengøres med vand 
og sæbe mindst to gange dagligt. 
Sundhed har udarbejdet en vejledning, som beskriver brug 
af vand og sæbe til rengøring i forbindelse med 
bekæmpelse af COVID-19-vira i dagtilbud, skoler og FU. 
(Kopiér link og indsæt i browser, hvis det ikke åbner): 
https://intranet.aarhuskommune.dk/api/documents/59370/data?inline=true 
 
Legetøj 

 Alt legetøj, både til indendørs og udendørs brug, 
afvaskes med vand og sæbe eller sprit ved 
dagens afslutning. 

 Legetøj som ikke tåler afvask med vand og sæbe 
eller sprit, skal pakkes væk, til efter COVID-19 
epidemien er overstået. 

 Legetøjet opdeles i to dele, så noget anvendes 
henholdsvis formiddag og eftermiddag. 

 Der må ikke medbringes legetøj hjemmefra. 
 

Redskaber på legeplads 
Gynger, klatrestativer og andre kontaktpunkter på 
legepladsen skal ikke længere rengøres med vand og 
sæbe mindst én gang dagligt, som tidligere anvist. 
Ved kontaktpunkter udenfor, som bruges af mange, skal 
børn og voksne have fokus på god håndhygiejne. For 
eksempel skal børn og personale vaske hænder, når de 
har pudset næse eller nyst/host i hænder, og som 
minimum når de kommer ind fra legepladsen. 
 
Gaming 
Se denne vejledning om brug af vand og sæbe til 
rengøring (kopiér link og indsæt i browser, hvis det ikke 
åbner): 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/K%C3%B8kkener-i-institutioner-og-skoler.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/K%C3%B8kkener-i-institutioner-og-skoler.aspx
https://intranet.aarhuskommune.dk/api/documents/59370/data?inline=true
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https://intranet.aarhuskommune.dk/api/documents/59370/data?inline=true  

 
Tablets og skærme samt tastaturer på PC’ere og 
elektroniske spil må gerne anvendes. De skal blot deles af 
så få som muligt, og de skal rengøres mellem hver bruger 
med en sæbeklud. 
 

Håndhygiejne 

 
God håndhygiejne er en effektiv metode til at forebygge 
kontaktsmitte via genstande, hænder 

og ansigt. 

 
God håndhygiejne forudsætter intakt hud. Det er vigtigt at 
pleje hænderne med f.eks. fugtighedscreme for at huden 
holdes intakt, modvirke tørre hænder og udvikling af 
eksem. 

 

Anbefalinger til håndhygiejne: 
• Udfør hyppig håndhygiejne, som tilpasses situationer 

fx ved ankomst til og afgang fra hjem, klub og mellem 
forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning eller 
efter host/nys. 

• Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog 
anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, 
ved fugtige hænder, efter toiletbesøg og før håndtering 
af madvarer. 

• Der skal være let adgang til hånddesinfektion hvor der 
færdes mange mennesker og er mange 
kontaktpunkter 

• Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller 
sæbestykker 

 

Se mere om håndvask og håndhygiejne på Aarhus Intra. 

 

 

 

Særligt vedr. COVID-19 og risikogrupper  
Lokal udmøntning egen praksis i 
fritidstilbuddene 

Når børn/unge eller voksne er testet negative 
for Covid-19 
 
Medarbejdere eller børn og unge, der er testet 
negative for COVID-19, og ikke har symptomer på 
anden sygdom, må gerne møde op i klubben. 
 
Det vil sige at: 
• Hvis børn/unge eller voksne er testet negative 

for COVID-19 og ikke har symptomer, må de 
gerne møde i klubben, også selvom der er gået 
under 48 timer, siden man havde symptomer.  

• Ved kronisk/kendt sygdom må man gerne 
komme i klubben inden 48 timers 
symptomfrihed, hvis egen læge har vurderet, at 
man er i sædvanlig tilstand. Det er op til egen 
læge at vurdere, om man bør testes for COVID-
19. 

• Børn, som bor sammen med en person, der er 
testet positiv for COVID-19, må ikke komme i 
klub, selvom barnet selv er testet negativ. 

 
Skulle der opstå nye symptomer, skal barnet/ den 

 

https://intranet.aarhuskommune.dk/api/documents/59370/data?inline=true
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/58361#mcetoc_1e6tp95t33d
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unge/ medarbejderen naturligvis straks hjem. 

Når børn/unge eller voksne er testet positive for 
Covid-19 

 
Når et barn/en ung eller en voksen er testet positiv 
for COVID-19, skal klubben sørge for at informere 
personale, samt forældrene til børn, som har været 
i nær kontakt med den smittede. 
 
Hvis man har symptomer på sygdom, må man først 
komme tilbage i klub, når man har været 
symptomfri i 48 timer. 
 
Hvis man ikke har symptomer og alligevel testes 
positiv for COVID-19, skal man blive hjemme i 7 
dage og holde ekstra godt øje med, om man 
udvikler symptomer. Hvis man i løbet af de 7 dage 
skulle få symptomer, som kan give mistanke om 
COVID-19, anses man som først smittefri 48 timer 
efter, at symptomerne er forsvundet.  

 

Særlige risikogrupper 
 
I forbindelse med genåbningens fase 1 var 
retningslinjen, at hjemsendelse af medarbejdere i 
særlig risiko ved smitte af Covid-19, skulle aftales 
mellem den lokale leder og den enkelte 
medarbejder. I forbindelse med genåbningens fase 
2 vurderer sundhedsstyrelsen, at det er ganske få 
personer i øget risiko, som behøver at blive 
omplaceret i deres arbejde eller at arbejde 
hjemmefra - også selvom de daglig har kontakt 
med mange mennesker. Det er derfor nu op til en 
lægefaglig vurdering, om en medarbejder kan være 
fysisk til stede på arbejdspladsen. 
 
Nedenfor beskrives, hvilke persongrupper, der 
ifølge Sundhedsstyrelsen, vurderes at være i øget 
risiko for et alvorligt sygdomsforløb med Covid-19 
smitte: 
 
Visse børn med kronisk sygdom 
Visse børn med kronisk sygdom eller særlige 
tilstande kan have en øget risiko for et alvorligt 
sygdomsforløb, hvis de smittes med Covid-19.  
 
Dette vil typisk være børn og unge, der før 
epidemien, også havde særlige forhold i forbindelse 
med at komme i klub. Børn og unge i særlig 
risikogruppe følges vanligt i specialambulatorier i 
sygehusregi og vil derfor modtage individuel 
vurdering og rådgivning herigennem. 
 
For yderligere information henviser 
Sundhedsstyrelsen til oversigt fra Dansk Pædiatrisk 
Selskab. 
 
Personer med høj alder 
Risikoen for ældre må ikke alene baseres på alder, 
da den i væsentlig grad afhænger af, hvor rask, 
frisk og rørig man er, og om man har andre 
kroniske sygdomme. Hvis man som ældre er i tvivl, 
er det vigtigt, at egen læge foretager en konkret og 
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individuel vurdering af den samlede situation i 
dialog med den ældre borger. 
 
Personer med overvægt 
Risikoen for overvægt skal også ses i 
sammenhæng med samtidige andre kroniske 
sygdomme. Ved overvægt kan det fx være diabetes 
eller hjertekarsygdom. Det er veldokumenteret, at 
følgende er i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb: 
Personer med svær overvægt med BMI over 35. 
Personer med svær overvægt med BMI over 30 og 
samtidig kronisk sygdom.   
 
Personer med visse sygdomme eller tilstande 
• Svær hjertekarsygdom 
• Svær lungesygdom 
• Lungekræft og udbredt (metastatisk) kræft 

uanset kræfttype 
• Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion 
• Kronisk leversygdom med komplikationer 
• Dårligt reguleret diabetes, uanset diabetes-type 

– især opmærksomhed ved samtidig svær 
overvægt, hjertekarsygdom eller svær 
nyresygdom 

• Tilstande med nedsat ernæringstilstand og 
påvirket almentilstand 

• Muskulære, neuromuskulære og 
neurodegenerative sygdomme og tilstande, der 
medfører nedsat hostekraft eller problemer med 
at komme af med slim fra luftvejene 

• Fremskreden demenssygdom og personer med 
let til moderat kognitiv svækkelse og samtidig 
høj alder og komorbiditet 

• Sygdomme med nedsat immunforsvar 
• HIV-positive med udtalt immundefekt 
• Immunhæmmende behandling 
• Transplantation foretaget inden for de seneste 

seks måneder 
 
Gravide 
Gravide kan være mere modtagelige over for 
infektioner. Når vi ser på COVID-19, tyder det dog 
på, at gravide har samme sygdomsmønster som 
den øvrige befolkning, og det ser ikke ud til, at 
gravide har øget risiko for at få et alvorligt 
sygdomsforløb med COVID-19. Tilsvarende er der 
heller ikke fundet øget risiko for abort, medfødte 
misdannelser eller anden sygdom hos det ufødte 
barn. Enkelte studier finder, at nogle gravide, der 
indlægges med COVID-19 i 3. trimester, forløses 
ved kejsersnit før tid, og at barnet hermed fødes før 
termin med de dertilhørende risici. Ud fra et hensyn 
til det ufødte barn, men også til den gravide, 
betragter Sundhedsstyrelsen derfor gravide som en 
risikogruppe i forhold til COVID-19.  

 


