
2020 11. jan: Kina: første
covid-19-dødsfald.

24. jan: Frankrig: første
tilfælde af covid-19 i Europa.

27. jan: Tysklands før-
ste covid-19-tilfælde. 30. jan: WHO:

virus-udbruddet
er en global
sundhedskrise.

4. feb: Sund-
hedsstyrelsen
og SSI skærper
beredskabet.

5. feb: 14 dan-
skere evakueres
fra Hubei, Kina.

25. feb: Sundhedsstyrelsen:
”Moderat risiko for covid-19-
tilfælde i Danmark.”

15. jan: Der udsendes info om
coronavirus til sundhedspersonel.

26. feb: Første dansker testet
positiv for covid-19.

28. feb: Sundheds-
styrelsen holder
pressemøde.

17. mar: EU lukker ydre
grænser i 30 dage.

18. apr: PCR-
telte opsættes.

Midt nov: Alfa-varianten
bliver registreret i Danmark.

5. jan: WHO: lunge-
betændelse med 
ukendt årsag i Kina.

6. mar: Første covid-
19-pressemøde med
statsministeren.

14. mar: Danmark
lukker sine grænser.

17. mar: Dronning
Margrethe taler til
Danmark.

18. mar: Forbud mod
at samles >10 personer.
Frisører mm. lukker.

2. apr: Hastelov om coro-
nakriminalitet indføres.

20. apr: Dele af
landet åbner igen.

21. apr: Ny teststrategi:
Alle med symptomer på
covid-19 skal testes.

7. maj: Fase 2
af genåbning.

9. maj: Alle ikke-
nødvendige udlands-
rejser frarådes.

12. maj: Ny strategi
med corona-opsporing.

7. mar:
Dele af
Italien
sættes
i karan-
tæne.

11. mar: Andet
pressemøde. Første
covid-19-relaterede
dødsfald i Danmark.

8. jun: Forsamlings-
forbud hæves fra 10
til 50 personer.

17. jun:
Covid-19
fundet
i mink-
besæt-
ning.

31. jul: Anbefaling af
mundbind i tætte
forsamlinger.

8. jul: Forsamlings-
forbud hæves fra 50
til 100 personer.

22. aug: >12 år skal
nu bære mundbind i
kollektiv trafik.

18. sep: Krav om
mundbind: cafeer,
restaturanter mm

14. okt: 89 mink-
farme har covid-19. 29. okt: Krav

om mundbind:
biografer,
butikker og
uddannelser.

31. okt: Coronavarslings-
system på 1-5 indføres.

4. nov: Regeringen beslut-
ter at aflive alle mink.

6. nov: Syv nordjyske
kommuner isoleres i
fire uger.

17. dec:
Alle stor-
centre
lukker
og
restau-
ranter
lukker
for ser-
vering.

21. dec: Skoleelever
skal nu undervises
digitalt.

25. dec: Alle butikker
(- supermarkeder og
apoteker) skal lukke.

27. dec: De første danskere
vaccineres mod covid-19 med
Pfizer/BioNTech-vaccinen.

Tidslinjen er baseret på SSI’s dashboards og artikler, TestCenter Danmarks data, samt Sundhedsstyrelsen, 
Tænketanken Europa, danske medier, EU, WHO og Johns Hopkins University. Tidslinjen skal ses som vejledende.



2021

5. jan: Afstands-
krav hæves fra 1
til 2 meter.

9. jan: Indrejsende skal frem-
vise negativ covid-19-test.

5. jan: Danmark
modtager første
Moderna-vacciner.

16. jan: Betavarianten
er nu fundet i Danmark.

14. jan: Første variant-
PCR-test tages i brug.

6. feb: Vacci-
nen fra Astra-
Zeneca kommer
til Danmark.

17. feb: Regering-
en præsenterer 
plan om flere
kvikteststeder.

1. mar: Danmark genåbner
delvist med detailhandlen 
og udendørs idræt.

3. mar: Gammavarianten
er nu fundet i Danmark.

11. mar: Pause i brug 
af AstraZeneca i flere 
EU-lande og Danmark.

18. mar: Forsamlings-
loftet hæves fra 5 til
10 personer.

26. mar: Hver 10. er nu
begyndt på vaccinen.

14. apr: 
Danmark
dropper
brug af
Astra-
Zenecas
vaccine.

19. apr: Delta-
varianten begynder 
at sprede sig i Danmark.

3. maj: Johnson & John-
son vaccinen �ernes fra 
vaccineprogrammet.

10. maj: 55-59-
årige inviteres
til vaccination.

19. maj: Mulighed for
at tilvælge de to drop-
pede vacciner.

21. maj: Alt er nu gen-
åbnet (undtagen disko-
teker og natklubber).

28. maj: Coronapas-
appen kan nu down-
loades i App-store.

4. jun: Vac-
cination af 
16-19-årige
begyndt.

19. jun: EU’s parlament 
godkender EU’s digitale 
covid-19-certifikat.

29. jun: Der købes 1,17 mio. 
doser Pfizer-BioNTech 
af Rumænien.

1. jul: Det digitale
EU-coronapas tages
i brug.

21. jul: Gravide og
ammende må nu
også vaccineres.

28. jul: Vaccination af 
12-15-årige begyndt.

9. sep: Revaccination
af plejehjemsbeboere
begynder.

10. sep: 
Covid-19
er ikke
længere
en sam-
funds-
kritisk 
sygdom.

16. sep: Frit valg 
mht. hvilken covid-19-
vaccine, man vil have.

9. sep: Krydsvacci-
nerede får tilbud om 
tredje vaccinestik.

6. okt: Alle 85-årige 
og ældre nu inviteret
til revaccination. 

9. okt: Hurtigtest-
centrene lukker.

15. okt: Revaccination
af personer vaccineret
> 6 måneder siden.

30. okt: Før-
ste hurtig-
teststeder 
genåbner.
Daglig PCR-
testkapacitet 
hæves.

11. nov: Covid-19 er igen 
en samfundskritisk sygdom.

26. nov: EU-Kommissionen
godkender brug af Pfizer-
BioNTech til 5-11-årige.

28. nov: De første 5-11-
årige vaccineres i Danmark.
Omikron er fundet i Danmark.

8. dec: Coronapassets
gyldighed ændres fra 12 til 
7 måneder for vaccinerede.

19. dec: 
Corona-
pas i 
�ern-
busser
og -tog.
Teatre,
museer,
højskoler
lukkes.

20. dec: Kun udsnit af PCR-
prøver testes for omikron.

20. dec: Smittede kan give op-
lysninger på nettet og undgå kø
hos Smitteopsporingen.

Tidslinjen er baseret på SSI’s dashboards og artikler, TestCenter Danmarks data, samt Sundhedsstyrelsen, 
Tænketanken Europa, danske medier, EU, WHO og Johns Hopkins University. Tidslinjen skal ses som vejledende.



2022

Jan: Kapaciteten 
for PCR-test er på 
200.000 daglige tests.

1. jan: Cirka 2,8 millioner har fået tredje 
vaccinestik (48,4% af befolkningen).

2. jan: 77,9% af befolk-
ningen har fået mindst
to vaccinestik nu.

7. jan: Over 
90% af covid-
19-tilfælde er
nu omikron.19. jan: BA.2 (subvariant

af omikron) tæller nu 45%
af alle omikrontilfælde.

21. jan: Blodbankerne
og SSI indgår samarbejde
for at undersøge mørketallet.

1. feb: Alle restriktioner
�ernes og covid-19 er ikke
længere samfundskritisk.

6. mar: Lyntestcen-
trene lukker ned.

10. mar: Der 
anbefales kun 
PCR-test til 
personer med 
symptomer 
og risiko for 
svært forløb.

16. mar: Danmark donerer
250.000 doser Moderna
(Spikevax) til Bhutan.

29. mar: Ingen restriktioner
for at indrejse i Danmark fra
EU-lande og ikke-EU-lande.

11. jan: WHO: Over halv-
delen af Europas befolkning 
får omikron i løbet af 6-8 uger.

9. apr: I alt har 50.236 været indlagt 
med positiv PCR-test siden pande-
miens start 1. marts 2020.

1. apr: 70% af voksne danskere
vurderes at have haft covid-19 
fra november 2021 til nu.

Tidslinjen er baseret på SSI’s dashboards og artikler, TestCenter Danmarks data, samt Sundhedsstyrelsen, 
Tænketanken Europa, danske medier, EU, WHO og Johns Hopkins University. Tidslinjen skal ses som vejledende.
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