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Baggrund
• Læge, egen virksomhed

• 35 år I Falck som Korpslæge/ Group Medical Officer 

- 12 år I international  krise styrings gruppe ( medical & security)

• 35 år I Forsvaret som Flyverlæge på Redningshelikopterne

• KN(R), INTERFORCE Ambassadør for Forsvaret

• Associate Professor (adj), Edith Cowan University, Perth, WA, AUS

• Tidl. medlem af en række centrale arbejdgrupper

- for f.x. SUM/SST/BRS/POL/

- Akutbetjening, masseskader, sikkerhed, CBRNE beredskab, epidemiberedskab m.v.

• Arbejder i dag med:

-Sundhedsrådgivning/ Krisestyring/ Strategisk Sikkerhed/  Cyber sikkerhed/ 
Team udvikling Direktioner /bestyrelses rådgivning/advisory boards



Covid-19 
- Taler kun på vegne af mig selv ☺

- Kilder

- Historik

- Hvad ved vi i dag d. 11MAR2020 ?

- Hvilke sygdomme / symptomer giver den 

- Hvordan smitter den?

- Hvor farlig er Virus

- Myndighedernes råd og anvisninger

- Hvad kan virksomhederne gøre for at følge disse 

- Hvad sker der i den kommende tid?

- Forretningsrejser 

- Spørgsmål



EPIDEMIER

FRYGTEN spredes HURTIGERE 

end 

SMITTEN



Covid-19 Historik
• Siden DEC 2019 har der været en meget omfattende virus betinget epidemi i 

Kina med udgangspunkt i Wuhan i Hubei provinsen i Kina.

• Det har så spredt sig udenfor Kina og senest til Europa og nu Danmark over et 
forløb på omkring 3 måneder.

• Virus er nyt selvom det kommer fra samme familie som kendte virus der før har 
givet epidemier f.x. MERS og SARS.  Kommer fra flagermus via anden art til os. 

• Da det er nyt er der ingen forudgående immunitet i befolkningerne.

• Det var initialt vanskeligt at få eksakte informationer ud af Kina.

• Men 24 FEB udsendte WHO en rapport fra en fælles Kinesisk /WHO 
arbejdsgruppe som havde afdækket en betydelig viden om forløbet i Kina. Den 
er koblet sammen med viden der er indhentet fra epidemien udenfor Kina. 

• Man har ikke al viden om virus endnu men man har derfor alligevel  en solid 
viden om Virus som Sundhedsstyrelsen (SST) og Statens  Serum Institut (SSI) 
skriver om – og løbende følger.

• Virus har til nu vist sig ikke at være så farlige som tidligere MERS og SARS 
epidemier.  Men det opfører sig anderledes end influenza virus.



Covid-19 – hvad ved vi d.d.
Hovedindtrykket af virus,  sygdom og risiko er p.t. følgende:

Virus smitter let  og opfører  sig på en anden måde end influenza

Virus smitter tilsyneladende ved dråbeinfektion ( som sekret ved et nys eller hoste) med 
indånding eller hvis sekretet overføres indirekte via berøring af hænderne til luftvejene.

Virus har tilsyneladende endnu  ikke ændret sig ( muteret ) i perioden. Det  betragtes som et 
godt tegn. 

Der er smittede som har så lette symptomer at de ikke er klar over at de er smittede.

Langt de fleste smittede føler sig kun lidt  syge eller har lette symptomer som ( feber, tør hoste 
m.v.) WHO vurderer at det p.t. ca er 80% af tilfældene. 

Det er et mindre antal der bliver mere syge pt. ca. 15 % af dem – og endnu færre som bliver 
alvorligt syge – og WHO vurderer det p.t. til ca. 5 % . Særligt ældre og svækkede synes at blive 
ramt hårdere.

Dødeligheden har svinget meget som følge af usikre data. Men over tid er data mere præcise 
og den  synes at bevæge sig ned på under 1 % - formentlig  mindre- og  på vej mod promillerne. 
Men det er fortsat de ældre og svage det går ud over.

Den aktuelle virus kan påvirke mange mennesker (smitter let)  selvom mange ikke bliver særligt
syge. Så der kan blive talmæssigt  langt flere syge end vi er vant til i vinter epidemierne.



Sundhedsstyrelsens rapport 
10MAR20- virkeligt læseværdig



SST strategi
Pas på 

-SUNDHEDSVÆSNET

-De ÆLDRE 

-De KRONISK SYGE

-De SVÆKKEDE

&

-SAMFUNDET



Covid-19  - hvor farligt?
I Danmark vurderer SSI at der i sæsonen 2017/18 døde ca. 2800 ( 
alvorlig influenza virus) og i 2018/19 ca. 800 af influenza. 
https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-
forskning/sygdomsovervaagning/i/influenzasaesonen---opgoerelse-over-sygdomsforekomst-
2018-19

WHO anfører 10MAR20  globalt 113.702 smittede og 4012 døde –
men det forholdsmæssige tal er mindre idet der vurderes flere 
smittede end der er registreret. Bevæger sig nedad med bedre data

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/i/influenzasaesonen---opgoerelse-over-sygdomsforekomst-2018-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/


Troværdige KILDER
DANSKE KILDER

*Fælles MYNDIGHEDS PORTAL      www.coronasmitte.dk

*Sundhedsstyrelsen ( SST) ; www.sst.dk

*Udenrigsministeriet (UM); https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

UDENLANDSKE KILDER

*EU Center Disease Control:         https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus

WHO: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

US Center Disease Control: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html

NAVIGER i Dem med * så I kender dem!

http://www.coronasmitte.dk/
http://www.sst.dk/
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html


Minimer FRYGT med FACTS
Frygten skaber grobund for store mængder MYTER

MYTER florerer på sociale medier.

Brug solide og troværdige kilder

Vi har VERDENS BEDSTE SAMLEDE BEREDSKAB i Danmark ☺☺

TRO på DEM og LYT TIL DEM

Brug dem som TROVÆRDIGE kilder 

Brug FÆLLES PORTALEN ( og de myndigheder der er linket)

Brug SUNDHEDSSTYRELSENS portal

DE GØR DET FANTASTISK GODT ☺☺☺ - FOR OS ALLE SAMMEN ☺



FÆLLES Myndigheds PORTAL 



Fælles PORTALEN



Arrangementer



Sundhedsstyrelsen



Sundhedsstyrelsen 



Sundhedsstyrelsen

ER DU SYG ? - Hvad er symptomerne?

•Coronavirus/COVID-19 kan vise sig med feber, 
hoste eller vejrtrækningsbesvær. 
•Symptomerne ses op til 14 dage, efter man er 
udsat for smitte. 
•Hvis du indenfor de sidste 14 dage har været i et 
land med coronavirus/COVID-19 smittespredning 
(se tabel  eller hvis du har været i tæt kontakt med 
en person med coronavirus/COVID-19, så ring til 
lægen hvis du er syg. 
•Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i 
venteværelset, da du kan smitte andre.



Sundhedsstyrelsen



Sundhedsstyrelsen



Sundhedsstyrelsen
Beskyt dig selv og andre mod coronavirus/COVID-19

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder

Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske 
kontakt

Giv rengøring en ekstra ”tand” – både hjemme og på 
arbejdspladsen

Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed 
andre tage hensyn



Bryd smittekæden
HÅNDHYGIEJNE
NYSE & HOSTE ETIKETTE
BEGRÆNS FYSISK KONTAKT – ”SPACING”
Gå forretnings modellen igennem for sårbarheder? & muligheder?
Gå hverdagen igennem – TÆNK ANDERLEDES / KREATIVT
Generelt RENGØRINGS focus alle steder - hjemme som 
arbejdsplads
Tag HENSYN til ÆLDRE , SVÆKKEDE  og KRONISK SYGE 



Udenrigsministeriet-
rejsevejledninger – FØLG dem
- Praktisk Vejledning

- Rejse forsikrings 
juridisk betydning

- Medarbejder hensyn 
& jura/ansvar

- HUSK Danskerlisten

- Check OFTE



WHO mission til Kina



EU Center Disease Control



EUCDC



EU CDC





EU CDC





Kina er på vej tilbage….

I flere store byer er livet 
på vej tilbage og 
produktionen på vej op
igen.

Og rigtigt mange er 
erklæret raske igen-også 
uden for Kina 



EPIDEMIER & krise styring
- Vær FORAN

- Frygt mindskes med FACTS

- FACTS og atter FACTS

- Brug solide kilder 

- Hurtig og ofte information til medarbejdere og 
interessenter

- Oplys om de anvendte kilder 

- Spred solid, relevant og konsistent information

- Spred enkle, målrettede  og operationelle anvisninger 



What to do today☺
• Foran med FACTS
• HÅND HYGIEJNE 
• NYSE & HOSTE ETIKETTE
• SPACING



What we all should do today☺
• Tag et ANSVAR for os ALLE SAMMEN i denne 

periode.

• SAMFUNDET
• SUNDHEDSVÆSNET
• PATIENTERNE
• ÆLDRE , SVÆKKEDE og KRONISK SYGE


