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Tidslinje for covid-19 

Nedenstående tidslinje skal ses som vejledende. Den er baseret på data fra Statens Serum Instituts 
dashboards, dataset og artikler samt på TestCenter Danmarks data. Derudover er der medtaget 
information fra forskellige danske medier, Sundhedsstyrelsen, Tænketanken Europas tidslinje over 
covid-19, EU, WHO samt fra Johns Hopkins University, der overvåger covid-19 på verdensplan. 

 

2020 

5. jan. WHO oplyser om et udbrud af lungebetændelse med ukendt årsag i Kina. 

11. jan. Kina registrerer det første dødsfald som følge af coronavirus i Wuhan. 

15. jan. Sundhedsstyrelsen udsender information om ny coronavirus til 

sundhedspersonalet. 

23. jan. Wuhan i Kina lukker ned. 

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

27. jan. Tyskland registrerer sit første tilfælde af covid-19. 

30. jan. WHO erklærer virusudbruddet for en global sundhedskrise. 

31. jan. Italien registrerer sit første tilfælde af covid-19. 

2. feb. Første covid-19-relaterede dødsfald uden for Kina bekræftes i Filippinerne. 

4. feb. SSI og Sundhedsstyrelsen skærper beredskabet for at forebygge coronasmitte i 

Danmark. 

5. feb. 14 danskere evakueres fra Hubei-provinsen i Kina. Alle er testet negativ. 

21. feb. Italien registrerer sit første covid-19-relaterede dødsfald. 

22. feb. Danmark støtter WHO’s krisefond til globalt beredskab med 8 millioner kroner. 

25. feb. Sundhedsstyrelsen ændrer risikovurdering fra at ”der er lille sandsynlighed for, at 

sygdommen kommer til Danmark” til ”moderat risiko for, at vi i Danmark kommer 

til at se covid-19-tilfælde.” 

26. feb. Den første dansker testet positiv for covid-19. 

28. feb. Sundhedsstyrelsen holder den første pressebriefing om covid-19 i Danmark. 

3. mar. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle danskere, som har været i højrisikoområder 

(fx Kina, Iran og Norditalien) skal i karantæne i to uger. 

5. mar. Storbritannien registrerer første dødsfald som følge af covid-19. 
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6. mar. Statsministeren afholder sit første pressemøde, hvor hun opfordrer til at aflyse 

eller udskyde arrangementer med flere end 1000 deltagere. Håndtryk og kram 

frarådes også. Udenrigsministeriet ændrer rejsevejledninger, så alle grønne 

områder nu er gule. 

7. mar. Venedig, Milano og en stor del af Norditalien bliver sat i karantæne. 

10. mar. Man kan nu søge om kompensation for aflyste arrangementer med mere end 

1000 deltagere. Virksomheder får lov til at udskyde betaling af indkomstskatter, 

moms og arbejdsmarkedsbidrag. 

11. mar. Andet pressemøde med statsministeren afholdes, og Danmark lukkes ned i 

foreløbigt to uger. Skoler, institutioner og dagtilbud lukkes. Forsamlingsforbud for 

flere end 100 personer. Offentligt ansatte, der ikke har en kritisk funktion, sendes 

hjem. Den første dansker dør efter at have været smittet med covid-19. 

12. mar. Sundhedsstyrelsen skifter teststrategi: Kun de mest syge testes for covid-19. 

14. mar. Danmark lukker grænserne midlertidigt som et af de første lande. 

15. mar. Inddæmningsstrategien erstattes af afbødningsstrategien. Det betyder bl.a., at 

personer, der har været i smittekontakt, ikke længere opspores og 

karantænesættes. 

17. mar. Dronning Margrethe holder sin tale til den danske befolkning om covid-19-krisen. 

EU’s stats- og regeringschefer beslutter at lukke EU’s ydre grænser i 30 dage for 

ikke-nødvendige rejser til EU for ikke-EU-borgere. 1067 danskere har nu fået 

covid-19. 

18. mar. Forbud mod at samles mere end 10 personer. Desuden lukker frisører, 

restauranter, storcentre med mere. Alle konfirmationer udskydes til efter 1. juni. 

19. mar. EU Kommissionen opretter det første rescEU-beredskabslager af medicinsk 

udstyr. 

20. mar. I Danmark er 19 personer døde efter at have været smittet med covid-19. 

23. mar. Alle tidligere indførte tiltag i Danmark forlænges til den 13. april. 

29. mar. 1074 har nu været indlagt med covid-19 på danske hospitaler. 

30. mar. På det ottende pressemøde med statsministeren meddeleles det, at Danmark 

genåbner efter Påsken – hvis den positive udvikling i Danmark fortsætter. 

31. mar. 110 danskere er døde efter at have været smittet med covid-19. 

1. apr. Sundhedsstyrelsen ændrer retningslinjer, så personer med milde symptomer også 

kan testes efter henvisning fra egen læge. 
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2. apr. Hastelov om coronakriminalitet, hvor man i Danmark nu kan komme i fængsel, 

hvis man fx stjæler håndsprit. 

6. apr. Forbuddet mod store forsamlinger forlænges, og alle festivaler og lignende aflyses 

derfor. 

8. apr. EU forlænger sit indrejseforbud mod alt ikke-essentiel indrejse frem til den 15. 

maj 2020. 

9. apr. 5995 danskere har nu fået covid-19. 

18. apr. Over hele landet sættes telte op, der skal bruges til PCR-tests. 

20. apr. Køreskoler, frisører, forskningslaboratorier og visse andre liberale erhverv samt de 

yngste klassetrin og udendørs sport uden kropskontakt får lov til at genåbne. 

21. apr. Ny teststrategi gør, at alle, der har symptomer på coronavirus, skal testes for 

smitte. Forsamlinger på mere end 500 personer forbydes frem til 1. september 

2020. PCR-testkapaciteten er 2.000 test/dag. 

27. apr. De danske domstole genåbner. 

30. apr. 463 personer er døde i Danmark efter at have været smittet med covid-19. 

7. maj Fase to af genåbning: Udendørs idræts- og foreningsliv, professionel idræt uden 

tilskuere og zoologiske haver, hvor gæsterne transporterer sig selv rundt i bil, 

genåbner. 

9. maj Ikke-nødvendige rejser til hele verden frarådes af Udenrigsministeriet til 31. maj. 

11. maj Indkøbscentre, arkader, stormagasiner og lignende får mulighed for at genåbne. 

PCR-testkapaciteten: 10.000 test/dag. 

12. maj Regeringen lancerer en ny teststrategi, hvor myndighederne opsporer alle, som 

har været i kontakt med en coronasmittet. De opsporede skal testes og isoleres. 

18. maj Kirker, trossamfund, restaurationer, cafeer og ind- og udlån på biblioteker 

genåbner. 6.-10. klasses elever og efterskoleelever kan vende tilbage til fysisk 

undervisning. Klubtilbud, EUD, FGU og STU åbner også. Alle over 18 år kan nu 

bestille en tid til at blive testet for covid-19. 

20. maj Museer, biografer, zoologiske haver og teatre kan åbne fra i dag. 

27. maj Højskoler, gymnasier, foreningsliv og fysisk tilstedeværelse i den offentlige sektor 

(undtagen Region Sjælland og Hovedstaden) genåbner. 

29. maj Turister fra Norge, Tyskland og Island kan rejse til Danmark, hvis de har booket 

minimum seks overnatninger uden for København. Udenrigsministeriet fraråder 

rejser til resten af verden indtil 31. august. 

30. maj 2523 har nu været indlagt med covid-19 på danske hospitaler. 
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1. jun. PCR-testkapaciteten: 20.000 test/dag. 

8. jun. Forsamlingsforbuddet hæves fra 10 til 50 personer. Fitnesscentre, svømmehaller 

og forlystelsesparker åbner. 

17. jun. Der bliver konstateret coronavirus i en minkbesætning i Nordjylland. 600 personer 

i Danmark er døde efter at have været smittet med covid-19. 

27. jun. For danskere åbnes der nu for rejser til alle Schengenlande og Storbritannien, så 

længe smittetrykket er under 20 per 100.000 indbyggere. 

29. jun. På verdensplan har over 500.000 personer mistet livet som følge af covid-19 ifølge 

Johns Hopkins University. 

1. jul. Tre minkfarme er testet positive for covid-19. 

8. jul. Forsamlingsforbuddet bliver hævet fra 50 til 100 personer. 

29. jul. EU Kommissionen sikrer EU adgang til remdesivir til behandling af covid-19. 

31. jul. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bærer mundbind i offentlig trafik, hvis der er 

mange mennesker. 

10. aug. 15159 personer i Danmark har nu fået covid-19. 

22. aug. Passagerer over 12 år samt personale skal nu bære mundbind eller visir i al 

kollektiv trafik i Danmark. 

17. sep. Der indføres nye regler for natteliv og restaurationsbranchen i 

Hovedstadsområdet. 

18. sep. Forsamlingsforbuddet sænkes fra 100 til 50. Cafeer, restauranter og barer skal 

lukke for gæster klokken 22, og der skal bæres mundbind – medmindre ansatte og 

gæster sidder ned. Der er nu 30 millioner smittede på verdensplan, og mere end 

940.000 mennesker er døde som følge af covid-19 på verdensplan ifølge Johns 

Hopkins University. 

4. okt. 30.383 personer i Danmark har nu fået covid-19. 

7. okt. Regeringen oplyser, at den nationale testkapacitet skal udbygges i løbet af 

efteråret, så 70-80.000 mennesker kan blive testet om dagen. 

12. okt. PCR-testkapaciteten: 50.000 test/dag. 

14. okt. Der er registreret covid-19-tilfælde på 89 minkfarme i Nord- og Vestjylland. 

23. okt. Forsamlingsloftet sænkes fra 50 til 10 personer. 711 personer i Danmark er døde 

efter at have haft covid-19. 

24. okt. Regeringen forlænger mundbindskravet til 2. januar 2021. 
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29. okt. Der er indført krav om brug af mundbind i blandt andet biografer, butikker og på 

ungdomsuddannelser. 

 

31. okt. 

Sundhedsvæsnet indfører nyt corona-varslingssystem med risikoniveau fra 1 til 5. 

1 er ”Lav lokal smitte med mulighed for opblussen.” 5 er ”Udbredt samfunds-

smitte og risiko for, at behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges.” 

2. nov. 4216 har nu været indlagt med covid-19 på danske hospitaler. 

4. nov. Regeringen beslutter at aflive alle danske minkbesætninger på grund af en 

mutation af covid-19. 

6. nov. Syv nordjyske kommuner isoleres i fire uger. Med mindre man har et uopsætteligt 

formål må man ikke krydse disse syv kommuners kommunegrænser. 

9. nov. En covid-19-vaccine udviklet af Pfizer og BioNTech viser sig ved et fase tre studie 

at være 90 procent effektiv. 

11. nov. SSI oplyser, at vaccinen, som instituttet har udviklet, nu er klar til at blive testet på 

mennesker. 

Midt nov. Alfa-varianten bliver registreret i Danmark. 

24. nov. 797 personer i Danmark er døde efter at have haft covid-19. 

6. dec. 885 personer i Danmark er døde efter at have haft covid-19. 

7. dec. Testcentret i Aarhus åbner, og PCR-testkapaciteten er nu på 70.000 test/dag. 

8. dec. 100.725 personer i Danmark har nu fået covid-19. 

16. dec. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke fejrer jul og nytår med mere end 10 

personer. 

17. dec. Alle danske storcentre skal lukke, restauranter lukker for servering. 

19. dec. 7573 har nu været indlagt med covid-19 på danske hospitaler. 

21. dec. Alle skoleelever, der ikke er sendt hjem, skal undervises digitalt. Fritidstilbud og 

liberale erhverv lukker. EU Kommissionen autoriserer EU’s første vaccine mod 

covid-19, der er udviklet af Pfizer/BioNTech. 

25. dec. Alle butikker – med undtagelse af supermarkeder og apoteker – skal lukke. 

27. dec. De første danskere bliver vaccineret mod covid-19. De vaccineres med 

Pfizer/BioNTech-vaccinen. 

28. dec. PCR-testkapacitet: 90.000 test/dag. 

29. dec. På et pressemøde forlænger statsministeren restriktionerne til 17. januar 2021. 

Samtidig anbefales det, at man aflyser nytårsaften. 
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2021 

5. jan. Forsamlingsforbuddet sænkes til fem personer, og risikoniveauet hæves til højeste 

niveau i varslingssystemet. Afstandskravet ændres fra 1 til 2 meter. 

6. jan. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Kommissionen godkender 

Moderna-vaccinen. 1450 personer i Danmark er døde efter at have haft covid-19. 

8. jan. Alle udrejser til hele verden frarådes nu. 

9. jan. Indrejsende til Danmark skal nu fremvise en negativ covid-19-test. 

12. jan. Danmark modtager de første vaccinedoser fra Moderna. 

14. jan. Den første variant-PCR-test tages i brug. Den kaldes Delta PCR version 1.0. 

16. jan. Betavarianten – oprindeligt opdaget i Sydafrika – er for første gang opdaget i 

Danmark. 

28. jan. Nedlukningen af Danmark, der trådte i kraft i december, forlænges til 28. februar. 

31. jan. 200.759 personer i Danmark har nu fået covid-19. 

6. feb. Vaccinen fra AstraZeneca ankommer til Danmark. 

8. feb. Eleverne i 0.-4. klasse kan vende tilbage til undervisning. 

17. feb. Regeringen præsenterer plan om flere kvikteststeder og øget brug af test (gerne 

to gange om ugen). 

23. feb. Den anden variant-PCR-test tages i brug. Den kaldes Delta PCR version 2.0. 

1. mar. Danmark genåbner delvist med genåbning af fx store dele af detailhandlen, 

udendørs kulturinstitutioner og del af udendørs idrætsliv nationalt. 

2. mar. PCR-testkapacitet: 170.000 test/dag. 

3. mar. Gammavarianten – der først blev opdaget i Brasilien – er blevet fundet i Danmark. 

4. mar. Danmark indgår samarbejde med Israel og Østrig om at etablere fabrikker, der 

blandt andet skal producere covid-19-vacciner. 

11. mar. En række lande i EU stopper midlertidigt med at bruge AstraZeneca-vaccinen. 

15. mar. Danmark åbner yderligere med blandt andet efterskoler og tilladelse til flere 

kunder i butikkerne. 

18. mar. Forsamlingsloftet hæves fra 5 til 10 personer. 

19. mar. 11608 har nu været indlagt med covid-19 på danske hospitaler. Over 5 procent af 

den danske befolkning er nu færdigvaccineret. 

25. mar. Danmark forlænger pausen af AstraZeneca med tre uger. 
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26. mar. Hver 10. dansker er nu begyndt på vaccinen. 

6. apr. Liberale erhverv, uddannelser mm åbner som led i genåbningsplanen. 

14. apr. Danmark dropper brugen af covid-19-vaccinen fra AstraZeneca helt pga. sjældne 

tilfælde af blodpropper. 

19. apr. Deltavarianten begynder at sprede sig i Danmark. 

20. apr. TestCenter Danmark har eksisteret i et år og har foretaget mere end 19 millioner 

PCR-tests. 

21. apr. Danskerne må nu forsamles op til 25 personer udendørs. Bl.a. værtshuse, 

restauranter og biblioteker åbner igen. 

26. apr. Den tredje variant-PCR-test tages i brug. Den kaldes Delta PCR version 3.0. 

27. apr. 251.696 personer i Danmark har nu fået covid-19. Over 10 procent af den danske 

befolkning er nu færdigvaccineret. 

3. maj Johnson & Johnson vaccinen fjernes fra det danske vaccinationsprogram. 

4. maj Forsamlingsloftet hæves til 25 personer indendørs, 30-minutter-reglen til 

bordreservation på restauranter mm. ophæves, og spillesteder kan nu have op til 

2.000 siddende gæster. 

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

14. maj 2499 personer i Danmark er døde efter at være smittet med covid-19. 

19. maj Sundhedsstyrelsen bekendtgør, at det nu er muligt at tilvælge covid-19-vacciner 

uden for vaccinationsprogrammet (AstraZeneca og Johnson & Johnson). 

21. maj Alt i Danmark er nu åbent i et eller andet omfang – med undtagelse af diskoteker 

og natklubber. 15443 har nu været indlagt med covid-19 på danske hospitaler. 

23. maj 20 procent af den danske befolkning er nu færdigvaccineret. 

28. maj Den danske coronapas-app kan nu downloades i App-store. 

4. jun. Vaccination af de 16-19-årige er nu begyndt. 

7. jun. Den fjerde variant-PCR-test tages i brug. På grund af WHO's beslutning om at 

navngive covid-19-varianter efter græske bogstaver, skifter testen navn og kaldes 

nu Variant-PCR-Test-4. 

8. jun. Over halvdelen af den danske befolkning over 16 år har modtaget første stik (ca. 

2,5 mio. danskere). 

9. jun. EU’s Parlament godkender EU’s digitale covid-19-certifikat. 

10. jun. En ny politisk aftale betyder, at der nu er flere steder, hvor mundbind ikke 

længere er et krav. Det er dog stadig et krav i kollektiv trafik. 

11. jun. 291.059 personer i Danmark har nu fået covid-19. 
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24. jun. Over 30 procent af den danske befolkning er nu færdigvaccineret. 

29. jun. Danmark køber af Rumænien 1,17 mio. doser Pfizer-BioNTech covid-19-vacciner. 

1. jul. Det digitale EU-coronapas kommer i brug. 

5. jul. Delta-varianten dominerer nu i Danmark. Før dette dominerede alfa-varianten. 

12. jul. Over 40 procent af den danske befolkning er nu færdigvaccineret. 

21. jul. Alle gravide og ammende kan nu også blive vaccineret mod covid-19. 

22. jul. Over 200 millioner voksne europæere er nu vaccineret med to stik. 

24. jul. Over 50 procent af den danske befolkning er nu færdigvaccineret. 

28. jul. Vaccinationen af de 12-15-årige påbegyndes i Danmark. 

9. aug. Over 60 procent af den danske befolkning er nu færdigvaccineret. 

14. aug. Der er ikke længere afstandskrav ved arrangementer med siddende publikum. 

25. aug. Over 70 procent af den danske befolkning er nu færdigvaccineret. 

31. aug. I EU er 70 procent af den europæiske, voksne befolkning nu færdigvaccinerede. 

1. sep. Kapaciteten for PCR-test nedskaleres fra 170.000 til 100.000 daglige tests. 

6. sep. 298.420 personer i Danmark har nu fået covid-19. 

9. sep. Revaccination begynder med vaccination af plejehjemsbeboere. 

10. sep. Covid-19 betegnes ikke længere som en samfundskritisk sygdom i Danmark. 

13. sep. Hurtigtestkapaciteten nedskaleres fra 200.000 til 100.000 daglige tests. 

16. sep. Danske borgere kan fremover selv vælge, hvilken covid-19-vaccine, de vil have. 

1. okt. Vaccination mod influenza begynder i dag. 

5. okt. Krydsvaccinerede får nu tilbud om et tredje vaccinestik. 14.973 har nu været 

indlagt med covid-19 på danske hospitaler. 

6. okt. Alle ældre på 85 og derover er nu inviteret til revaccination. 

9. okt. Hurtigtestcentrene lukker. 

14. okt. Over 75 procent af den danske befolkning er nu færdigvaccineret. 

15. okt. Igangsættelse af revaccination, hvor primære vaccination er seks måneder siden. 

21. okt. 2696 personer i Danmark er døde efter at have været smittet med covid-19. 

30. okt. De første hurtigteststeder genåbner. Kapaciteten for PCR-test hæves fra 100.000 

til 150.000 tests om dagen. 75,2 procent af befolkningen har gennemført det 

primære vaccineforløb. 
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5. nov. Kapaciteten for PCR-tests er opskaleret fra 100.000 til 150.000 daglige tests. 

6. nov. Invitationer til 3. stik sendes ud til ældre og sårbare. Senere inviteres alle 

vaccinerede over 18 år. 

11. nov. Covid-19 er igen samfundskritisk sygdom i Danmark. 

16. nov. Der afholdes kommunal- og regionalvalg. 

25. nov. Sundhedsstyrelsen anbefaler revaccination af alle over 18 år. 735.438 personer 

har fået tredje vaccinestik. 

26. nov. EU-Kommissionen godkender brug af Comirnaty® til 5-11-årige. Ny lov træder i 

kraft, hvor arbejdsgivere får mulighed for at kræve, at ansatte viser coronapas. 

28. nov. De første børn i alderen 5-11 år er denne dag blevet vaccineret. Omikron er 

kommet til Danmark via rejseaktivitet fra Sydafrika. 

29. nov. Den femte variant-PCR-test tages i brug. Den kaldes Variant-PCR-Test-5. 

7. dec. 7,4 procent af alle 5-11-årige har fået første vaccinestik. 

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

10. dec. Over 12 procent af 5-11-årige har fået første vaccinestik. Samlet har 78,6 procent 

af den danske befolkning fået to vaccinestik. 1280 er nu blevet smittet med 

omikron i Danmark. 

12. dec. 32.856 har fået tredje vaccinestik. 2471 er nu blevet smittet med omikron. 

13. dec. Det seneste døgn er der registreret 10625 smittetilfælde med covid-19. 

16. dec. Det seneste døgn er der registreret 10604 smittetilfælde. Der er registreret 9009 

omikron-tilfælde i Danmark. 77 procent af børn i alderen 12-15 år har nu fået 

første vaccinestik – eller har booket tid til vaccination. 

17. dec. Der er registreret 11.559 omikron-tilfælde. 

19. dec. Krav om coronapas indføres i fjernbusser og fjerntog. Teatre, museer, højskoler 

mm lukkes. Arealkrav i butikkerne. 

20. dec. Kun et repræsentativt udsnit af prøver testes nu for omikron. Over to millioner 

danskere har fået tredje vaccinestik. 23.038 omikron-tilfælde er nu fundet. 

22. dec. Kapaciteten for PCR-tests er opskaleret fra 170.000 til 190.000 daglige tests. 

23. dec. Smittede kan nu give oplysninger på nettet og undgå telefonkøen hos 

smitteopsporingen. Det seneste døgn er der registreret 13.229 covid-19-tilfælde. 
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2022 

Jan. Kapaciteten for PCR-tests er opskaleret fra 190.000 til 200.000 daglige tests. 

1. jan. Cirka 2,8 millioner danskere har fået tredje vaccinestik. Det svarer til 48,4 procent 

af den danske befolkning. 

2. jan. 77,9 procent af befolkningen har fået mindst to vaccinestik nu. 

7. jan. Over 90 procent af covid-19-tilfælde i Danmark er nu omikron. 

11. jan. WHO annoncerer, at over halvdelen af Europas befolkning får omikronvarianten i 

løbet af de næste 6-8 uger. 

13. jan. I dag er der registreret 25.588 covid-19-tilfælde via PCR-tests. I alt er 1.093.860 

danskere blevet inficeret eller reinficeret i løbet af covid-19. 

19. jan. Subvarianten af omikron BA.2 tæller nu for 45 procent af alle danske 

omikrontilfælde. 

21. jan. Blodbankerne og SSI indgår samarbejde for at undersøge mørketallet for covid-19-

smittede. 

24. jan. I dag er der registreret 57.491 covid-19-tilfælde via PCR-tests. 

28. jan. I dag er der registreret 38.296 covid-19-tilfælde via PCR-tests. I alt er 1.699.281 

danskere blevet inficeret eller reinficeret i løbet af covid-19. 

30. jan. I dag er der registreret 34.976 covid-19-tilfælde via PCR-tests. I alt er 1.764.257 

danskere blevet inficeret eller reinficeret i løbet af covid-19. 

1. feb. Restriktionerne fjernes, og covid-19 ændres til ikke længere at være en 

samfundskritisk sygdom. Krav om test ved indrejse til Danmark beholdes. 

28. feb. PCR-testkapaciteten nedskaleres fra 200.000 til 140.000 daglige tests. 

6. mar. Lyntestcentrene lukker. 

7. mar. PCR-testkapaciteten nedskaleres fra 140.000 til 100.000 daglige tests. 

10. mar. Sundhedsstyrelsen anbefaler nu kun PCR-test til personer med symptomer, hvor 

personen samtidig er i øget risiko for et alvorligt forløb. 

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

29. mar. Der gælder ikke længere restriktioner for at indrejse i Danmark for hverken 

personer inden for eller uden for EU. 

1. apr. Det vurderes via bloddonorstudiet, at op mod 70 procent af den voksne danske 

befolkning har haft covid-19 fra november 2021 til nu. 
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4. apr. PCR-testkapaciteten nedskaleres fra 100.000 til 40.000 daglige tests. I forbindelse 

med nedskaleringen reduceres antallet af teststeder. Åbningstiderne for 

testcentrene justeres ligeledes. 

9. apr. Der har i Danmark fra marts 2020 til 9. april 2022 været 50.236 indlæggelser, hvor 

den indlagte havde fået en positiv PCR-test inden for 14 dage af sin indlæggelse, 

eller den indlagte havde fået en positiv PCR-test under sin indlæggelse. 

14. apr. Der har nu været over 500 millioner covid-19-tilfælde i verden. 

28. apr. Besøgende og personale behøver ikke længere at bære mundbind på fx plejehjem, 

sygehuse og hos lægen. Personer med luftvejssymptomer anbefales fortsat at 

bruge mundbind.  

2. maj 1,1 millioner overskydende covid-19-vacciner bliver destrueret, efter at Danmark 

uden held har kontaktet 70 lande i forsøget på at finde en aftager. 

3. maj Statens Serum Institut udkommer med ny risikovurdering af opstart af minkavl i 

Danmark. 

5. maj Tre nye undervarianter af omikron er fundet i Danmark: BA.2.12.1 er fundet hos 

50 danskere fra uge 14 til uge 17. For BA.4 er fundet hos 14 danskere og BA.5 hos 

2 danskere. 

6. maj WHO vurderer, at covid-19-epidemien fra 1. januar 2020 til 31. december 2021 på 

verdensplan har kostet mellem 13,3-16,6 millioner mennesker livet. Tallet er en 

vurdering af det samlede antal dødsfald knyttet direkte eller indirekte til covid-19. 

11. maj Krav om mundbind i europæiske lufthavne og fly ophører. 

15. maj Sundhedsstyrelsen vil ikke længere sende invitationer til covid-19-vaccination ud 

til borgere. Fremover skal man selv bestille en covid-19-vaccine, hvis man ønsker 

den. Vaccinationsprogrammet kan dog startes op igen, hvis det bliver nødvendigt. 

15. maj 6.287 personer i Danmark er døde efter at have været smittet med covid-19 eller 

efter at have været reinficeret. 

18. maj Statens Serum Institut har sammen med Danske Regioner igangsat et nyt 

overvågningsstudie af covid-19-smitten kaldet "PCR Hjemmetest Studie." 

26. maj Danmark donerer 1,2 millioner covid-19-vacciner til Thailand. 

30. maj Der er i Danmark nu givet over 4,92 millioner første stik, over 4,83 millioner andet 

stik, over 3,67 millioner tredje stik og i alt 39.197 fjerde stik. 
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1. jun. I Danmark er der nu 5.456.705 personer, der er blevet PCR-testet. I alt er der 

foretaget 5.609.028 PCR-tests. Knap 3 millioner danskere har på et tidspunkt fået 

en positiv PCR-test, og i alt er der registreret 3.138.159 positive PCR-tests. 

21. jun. Omikronundervarianten BA.5 er nu dominerende i Danmark. 

22. jun. Statsministeren holder pressemøde om coronastrategien for de kommende 

måneder. 2,5 millioner danskere skal inden årsskiftet er omme modtage tilbud om 

revaccination med en coronavaccine. 

Slut jun. "Helt særligt sårbare" danskere tilbydes revaccination. 

29. jun. Nyt SSI-forskningsprojekt om, hvorfor nogle bliver meget syge af vira, får 52 

millioner kroner fra EU. 

1. jul. Personale i ældreplejen opfordres til selvtest to gange i ugen. 

1. jul. Personer under 18 kan ikke længere få første vaccinestik - medmindre de er i 

særlig risikogruppe. 

4. jul. Testkapaciteten nedskaleres til 10.000 daglige PCR-tests. 

1. sep. Personer under 18 år kan ikke længere få andet vaccinestik – medmindre de er 

særligt sårbare. 

1. sep. EU-Kommissionen har godkendt de første variantopdaterede covid-19-vacciner. 

15. sep. Plejehjemsbeboere og særligt sårbare ældre inviteres til fjerde stik. 

1. okt. Danskere over 50 år og udvalgte risikogrupper inviteres til fjerde stik. 

12. okt. AstraZeneca opgiver coronavirus i form af næsespray, da effekten ikke er god nok. 

20. okt. Første sending af coronapiller er ankommet til Danmark: Der er tale om 

lægemidlet Paxlovid, der er tabletbehandling mod coronavirus. I alt har Danmark 

købt 40.000 behandlinger af lægemidlet. 

27. okt. Danskudviklet covid-19-vaccine begynder at blive testet i blindforsøg med de 

første danske forsøgspersoner. Vaccinen er udviklet af Københavns Universitet og 

Bavarian Nordic. 

7. nov. Apoteker, læger m.fl. kan nu bestille covid-19-vacciner til at vaccinere personer 

udenfor vaccinationsmålgruppen. Personerne skal selv betale for vaccinen. 
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15. nov. Mod egenbetaling kan danske borgere nu købe en boostervaccination, hvis 

borgerne ikke er inkluderet i den nuværende vaccinationsmålgruppe. 

30. nov. Der er i Danmark nu givet over 4,93 millioner første stik, over 4,84 millioner andet 

stik, over 3,7 millioner tredje stik og i alt 1.871.665 fjerde stik. 

1. dec. I Danmark er der nu i alt 5.657.874 personer, der er blevet PCR-testet. I alt er der 

foretaget 5.865.169 PCR-tests. Over 3,1 millioner danskere har fået minimum en 

positiv PCR-test, og i alt er der registreret 3.356.125 positive PCR-tests. 

1. dec. 7.537 personer i Danmark er døde efter at have været smittet med covid-19 eller 

efter at have været reinficeret. 

1. dec. Et nyt eksperiment med superviseret PCR-selvtest sættes i gang på testcenteret i 

Valby. 

3. dec. WHO's chef, Tedros Adhanom Ghebreyesus, udtaler, at det estimeres, at 90 

procent af verdens befolkning nu har en vis immunitet overfor SARS-CoV-2. 

7. dec. På verdensplan er der givet 12,9 milliarder vaccinestik mod covid-19, og 5,4 

milliarder mennesker er blevet vaccineret mod covid-19 mindst én gang ifølge 

WHO. 

8. dec. Sundhedsstyrelsen informerer om, at det ikke længere er et krav at selvisolere ved 

positiv coronatest. Samtidig skal man ikke længere testes for covid-19, hvis man 

bliver akut indlagt. 

8. dec. Over 6,4 millioner personer er døde enten med eller på grund af covid-19 på 

verdensplan ifølge Johns Hopkins University. 

  

 


