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Sundhedsstyrelsens gode råd 
 

Gode råd til dig, 
der er i øget 
risiko 
  
Sundhedsstyrelsen har samlet en række gode råd til dig og dine 
pårørende, hvis du er i øget risiko for at blive alvorligt syg med COVID-
19.  
De gode råd kan hjælpe dig og dine pårørende, så I kan beskytte jer 
mest muligt mod smitte med ny coronavirus. 

 
 
15.09.2020 
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COVID-19 er navnet på den sygdom, som man kan udvikle, 
hvis man smittes med ny coronavirus. 

 

Smitte 

 
 

 
 

 

 
Symptomer 

 
Tør hoste Ondt i halsen 

Feber Hovedpine 

Vejrtrækningsbesvær Muskelsmerter 

 
 

Forebyggelse af smittespredning 

 

 

 

 
 

 

 

Vigtigt at vide om 

ny coronavirus/COVID-19 
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1. Hvad betyder det at være i øget risiko? 
 
De fleste, som bliver smittet med ny coronavirus, vil få et mildt forbigående sygdomsforløb, hvor de 
mest almindelige symptomer er tør hoste, feber og almen utilpashed, som går over af sig selv uden 
behandling. Særligt yngre personer kan være smittet med ny coronavirus uden at få symptomer. 
Generelt ved vi, at de fleste, ca. 80 procent kun får milde symptomer, ca. 15 procent bliver alvorligt syge 
og må indlægges, mens ca. 5 procent får behov for indlæggelse på intensivafdeling.  

Vi ved, at nogle personer er i øget risiko for at udvikle mere alvorlig sygdom, hvis de smittes med ny 
coronavirus. Det gælder personer med visse tilstande og sygdomme.   

Personer, som bliver alvorligt syge, oplever typisk, at deres symptomer bliver værre på 4.-7.-dagen efter 
at de første symptomer er opstået med tiltagende vejrtrækningsbesvær og forværring af hoste og 
feber. De kan få behov for behandling på sygehus. De fleste vil blive udskrevet efter få dages 
indlæggelse, mens få vil have behov for mere intensiv behandling og måske også respiratorbehandling. 
Langt de fleste bliver dog raske igen, også personer der er i øget risiko for at blive alvorligt syge. 
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2. Hvem er i øget risiko for et alvorligt forløb ved 
COVID-19? 
 
Nogle kender allerede deres sygdom eller tilstand, så de selv kan vurdere, om de er i øget risiko. Hvis 
du har en sygdom og er i tvivl om du er i øget risiko, så bør du kontakte den læge som står for din 
behandling på sygehuset eller egen læge for at få en afklaring.  
Du kan se, hvem der er i øget risiko i boksen nedenfor.  
 

 
Personer som er i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19  
 

- Personer i alderen 80 år eller ældre Uanset om du er frisk og rask eller har kroniske 
sygdomme og tilstande, er du i øget risiko. 
 

- Personer i alderen 65-79 år: Mange friske og raske personer i aldersgruppen er ikke i øget 
risiko, men har du fx kroniske sygdomme eller mental og fysisk svækkelse m.v., så kan du 
være i øget risiko. 

 
- Personer under 65 år inkl. børn og unge: Meget få er i øget risiko, men personer i 

aldersgruppen med visse kroniske sygdomme, svært kontrollerbare kroniske sygdomme 
og/eller nedsat immunforsvar menes at være i øget risiko.    
 

- Personer med overvægt: Personer med BMI på 35 eller over og personer overvægt med BMI 
på 30 eller over og samtidig kronisk sygdom er i øget risiko 
 

- Beboere i plejebolig: Beboere i plejeboliger er i øget risiko, da de ofte er ældre og har 
kroniske sygdomme, dårlig funktionsevne og skrøbeligt helbred.  

 
- Socialt eller økonomisk udsatte:  Personer, der er socialt eller økonomisk udsatte kan være i 

øget risiko, da de ofte har et skrøbeligt helbred og kroniske sygdomme, og der eksisterer 
barrierer i forhold til deres adgang til sundhedsydelser. 
 

- Gravide: Gravide betragtes som værende i øget risiko ud fra et forsigtighedsprincip for at tage 
hensyn til den gravide og det ufødte barn.  
 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i øget risiko, kan du tale med din læge. 
 

 

For en uddybende beskrivelse af hvem der er i øget risiko, se Personer med øget risiko ved COVID-19 – 
Fagligt grundlag. 
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3. Gode råd til dig der er i øget risiko 
 
Hvis du er i øget risiko for at blive alvorligt syg med COVID-19, kan du fortsat gøre mange af de samme 
ting, som du gjorde før COVID-19 epidemien. Du kan fx tage på arbejde, deltage i fritidsaktiviteter, passe 
børnebørn eller lign.  
 
Hvis du allerede før  COVID-19 epidemien tog særlige forholdsregler i din hverdag for at undgå at blive 
smittet med andre sygdomme, fx pga. et nedsat immunforsvar, så skal du fortsat gøre det.  
 

 

 
 

 

 

 

 

Sundhedsstyrelsens fem generelle råd  

Personer i øget risiko anbefales at være særligt opmærksomme på at overholde Sundhedsstyrelsens 
fem generelle råd til forebyggelse af smitte. 

1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 
 Du skal være meget opmærksom på håndhygiejne, når du har rørt ved kontaktpunkter, som 

mange personer berører i det offentlige rum. Det kan fx være dørhåndtag i butikker, 
elevatorknapper, dankortterminaler, hæveautomater, håndtag i busser, armlæn på restauranter 
og caféstole mv.  

 Vask altid dine hænder, når du kommer hjem udefra. 
 Undgå at røre din næse, mund og øjne, hvis ikke dine hænder er rene. Virus smitter typisk fra 

hænderne til slimhinderne i næse, mund og øjne, men kan ikke smitte gennem huden. 
 

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

3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt 
 Begræns tæt fysisk kontakt, fx kram, til en mindre gruppe af personer. Det kan være din partner, 

børnebørn og nogle få venner. Hold 2 meters afstand til alle andre. 
 Tal åbent med dine nærmeste pårørende om, hvem og hvor mange de ses med, under hvilke 

forhold osv., så du kender risikoen ved tæt kontakt med dem.  
 

4. Vær opmærksom på rengøring – både i dit hjem og på din arbejdsplads 
 Vær særlig omhyggelig med rengøring i dit hjem, især af kontaktpunkter, fx stikkontakter, 

dørhåndtag, knapper på kaffemaskiner og lignende. Gør rent som du plejer med almindelige 
rengøringsmidler, men gør det tit og vær ekstra grundig.  

 Skift og vask tøj når du kommer hjem, hvis du har været i kontakt med mange mennesker. Vask 
tøjet efter vaskeanvisningen.  

 
 

 
Gode råd til dig i øget risiko  

1. Overhold i særlig grad Sundhedsstyrelsens fem generelle råd og bed andre om at tage 
hensyn 

2. Brug mundbind, når det ikke er muligt at holde 2 meters afstand til andre personer i det 
offentlige rum  

3. Overvej, om der skal laves ændringer på din arbejdsplads. 
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5. Hold afstand og bed andre tage hensyn 
 Hold så vidt muligt 2 meters afstand til andre. Bed andre om at tage hensyn ved at holde 

afstand.  
Sundhedsstyrelsen arbejder på at udvikle badges til personer i øget risiko, der kan signalere til 
andre, at de skal tage hensyn ved at holde afstand.  

 Undgå at opholde dig på steder, hvor der er mange mennesker, f.eks.  i tog, bus eller metro i 
myldretiden, eller i butikker på tidspunkter, hvor der er mange mennesker,  

 Vær særligt opmærksom på at holde afstand til personer, som har symptomer, der kunne 
være COVID-19, eller som du ved er i risiko for at være smittet. 

 Tal med værter og arrangører af sociale arrangementer og fritidsaktiviteter, som du gerne vil 
deltage i, så de kan afholdes på en måde, hvor smitterisikoen mindskes, og du kan føle dig 
tryg. Det bør være muligt for dig og andre festdeltagere at holde afstand, gøre ekstra rent og 
have adgang til en håndvask eller håndesinfektion m.v. Det kan også være at lokalet indrettes 
særligt eller at festen kan holdes udendørs. 

 
Anvendelse af mundbind 

For personer i øget risiko gælder en anbefaling om, at både dem selv og andre holder minimum 2 
meters afstand.  Det vil dog ikke altid være muligt at holde 2 meters afstand i det offentlige rum, fritids- 
og arbejdsliv, 
uden at det begrænser hverdags- og sociallivet i uacceptabel grad.  

I disse situationer kan mundbind være et supplerende smitteforebyggende tiltag, når der ikke kan 
holdes tilstrækkelig afstand. Dette gælder både, hvis du selv er i øget risiko, eller i situationer hvor dine 
pårørende skal i særlig tæt kontakt med dig, fx ved behov for pleje og omsorg. 
 
Mundbindet kan fungere som et ekstra beskyttende lag og kan også have den ekstra effekt, at det 
sender et signal til folk omkring dig om, at du gerne vil passe ekstra på dig selv.  
 
Hav altid et mundbind med dig, når du bevæger dig i det offentlige rum, så du kan tage det på, hvis det 
bliver nødvendigt. Anvend altid et fabriksfremstillet CE-mærket engangsmundbind.  
Læs mere om korrekt anvendelse af mundbind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside [link: 
sst.dk/mundbind]. 
  

 
Hvornår skal du bruge mundbind som person i øget risiko?  

Personer som er i øget risiko skal være opmærksomme på så vidt muligt at holde 2 meters afstand, 
og alle andre skal vise særlig hensyn til personen. 

Brug mundbind hvis du er i øget risiko og færdes steder, hvor der er mange mennesker. Typiske 
eksempler vil være: 

- I forretninger eller indkøbscentre 
- Ved fejringer eller familiesammenkomster 
- På museer eller ved kulturbegivenheder 
- På apoteket eller hos lægen 
- Hvis du skal være sammen med personer, der har svært ved at holde 2 meters afstand 

Du behøver ikke bruge mundbind hjemme i dit eget hjem 

Hvis du er gravid, anbefales du ikke at bruge mundbind, men mundbind kan anvendes ved behov 
for at skabe tryghed. 
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Som person i øget risiko bør du altid anvende et type I fabriksfremstillet CE-mærket engangsmundbind, 
da de har en dokumenteret høj filtreringsgrad.  

I tilfælde af du ikke kan bruge mundbind, så kan du anvende et visir.  Du skal være opmærksom på at et 
visir ikke giver den samme beskyttelse, som et mundbind gør. Hvis du ikke kan bruge mundbind bør du 
derfor overveje om du skal søge at opretholde afstand og fx undgå myldretid mv. Det kan være at 
mundbindet giver dig betydeligt ubehag, fx fordi du har vejrtrækningsbesvær, det ikke kan slutte tæt til 
ansigtet, du ikke selv kan fjerne mundbindet, på grund af nedsat bevidsthedsniveau eller fysiske eller 
mentale svækkelser, I disse tilfælde anbefales du ikke at bære mundbind.  

 
Særlige tiltag på arbejdspladsen 
 
Langt de fleste personer i øget risiko kan gå på arbejde, som de plejer, hvis Sundhedsstyrelsens råd til 
forebyggelse af smitte kan overholdes.  
Du behøver derfor ikke som udgangspunkt at blive flyttet til en anden funktion eller arbejde hjemmefra, 
heller ikke selvom du til hverdag har kontakt med mange mennesker. Det er dog vigtigt, at du taler med 
din arbejdsgiver om, hvorvidt der skal foretages nogle ændringer ift. dine arbejdsopgaver eller 
arbejdsforhold, så smitte forebygges mest muligt, og du kan føle dig tryg, når du går på arbejde. 

Din arbejdsgiver har ansvar for at arbejdsmiljøet på din arbejdsplads generelt er sikkert, herunder at du 
og dine kollegaer er informeret om mulige smittekilder, fx kontaktpunkter, og at det muligt at følge 
Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning. Din arbejdsgiver skal derudover sørge for, 
at du og dine kollegaer ved, at I skal gå hjem og blive hjemme, hvis I udvikler symptomer på COVID-19, 
og at I kender til symptomerne. I arbejdssituationer hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af mundbind 
og andre barrierer, skal din arbejdsgiver stille disse til rådighed. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
Gode råd til din arbejdsgiver 

 Sørg for, at det er muligt for medarbejderen at holde 2 meters afstand til 
kollegaer/klienter/kunder/borgere, eller at der opsættes barrierer, fx en skærm af plastic 
eller glas ved en betalingsdisk eller at det er muligt at bruge mundbind.  

 Sørg for at afholdelse af møder sker under hensyn til personer i øget risiko, herunder med 
overholdelse af min. 2 meters afstand, kortest mulig mødevarighed samt med mulighed for 
deltagelse via video. 

 Sørg for let adgang til håndvask med vand og flydende sæbe, evt. hånddesinfektion samt 
adgang til engangshåndklæder.  

 Sørg for at alle medarbejdere er informeret om at holde god håndhygiejne, herunder at 
vaske hænder, når de møder op og inden de går hjem, og eventuelt flere gange i løbet af 
dagen afhængigt af aktiviteten. 

 Sørg for opmærksomhed på daglig og regelmæssig rengøring og evt. desinfektion af 
overflader som borde og stole, samt kontaktpunkter fx toiletter, dørhåndtag, kontakter, 
kaffemaskine. 

 Sørg for, at medarbejderne har mulighed for brug af personlige redskaber og remedier, som 
ikke deles med andre, fx telefon og tastatur mv., og at de har mulighed for at rengøre dem 
ofte. 

 Sørg for at alle medarbejdere er instrueret i at gå hjem og blive hjemme, hvis de udvikler 
symptomer, som kunne give mistanke om COVID-19 og kender til symptomerne 

Tal med din arbejdsgiver, hvis du oplever udfordringer med at ovenstående anbefalinger 
overholdes. 
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Du skal drøfte og aftale de konkrete tiltag med din arbejdsgiver. Der kan være begrænsede muligheder 
for omplacering på nogle arbejdspladser, men det må ikke være en hindring for at du bliver omplaceret 
hvis du har behov for det. Eventuelt begrænsede muligheder for at omplacere medarbejderen til anden 
opgave eller funktion skal løses lokalt, og må ikke være en hindring for omplacering.  
 
Du kan ved behov kontakte din behandlende læge på sygehus eller egen læge for en konkret vurdering 
af din risiko på arbejdspladsen. 
Hvis man er i tvivl om forhold på arbejdspladserne og ens rettigheder mv., kan man ved behov opsøge 
rådgivning i fagpolitiske organisationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hvis du bliver syg  

Hvis du er i øget risiko og får symptomer, som kunne være COVID-19, skal du kontakte din læge ligesom 
alle andre. Læs mere i Sundhedsstyrelsens informationsmateriale Til dig, der har symptomer på COVID-
19 og Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus. 

Hvis du bliver syg med COVID-19, er det vigtigt at du kontakter din læge, hvis symptomerne forværres 
hurtigt eller over flere dage, f.eks. ved høj feber, vejtrækningsbesvær, smerter eller utilpashed. Uden for 
åbningstid skal du ringe til lægevagten eller akuttelefonen i din region. 
Du kan altid kan kontakte din læge, hvis du er bekymret, også for anden sygdom end COVID-19. 

 

  

 
Gode råd til dig i øget risiko, som arbejder i visse funktioner 
 

 Hvis du er er ansat i sundheds-, social- eller ældresektoren, skal du ikke varetage opgaver 
eller funktioner i dit arbejde, hvor du deltager i pleje, omsorg eller behandling af eller har tæt 
kontakt med personer med mistænkt eller bekræftet COVID-19. 

 Hvis du er gravid og ansat i sundheds-, social- og ældresektor eller i dagtilbud 0-6 år, og hvis 
du har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, skal du 
omplaceres til andre arbejdsopgaver, hvor du ikke har tæt kontakt med andre fra 
graviditetsuge 28 og resten af graviditeten. Hvis omplacering eller hjemmearbejde ikke er 
muligt skal du fraværsmeldes. 
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4. Er du pårørende til personer i øget risiko? 
 

Hvis du er pårørende til en person der er i øget risiko for at blive alvorligt syg med COVID-19, er det 
naturligt, du kan blive bekymret for at tage smitte med hjem.  
Men det er vigtigt huske på, at risikoen for at smitte andre, når du ikke selv har symptomer, er lille, og 
højst sandsynligt sker via berøring af kontaktoverflader, som eksempelvis dørhåndtag.  

 
Forholdsregler hvis du bor sammen med en person i øget risiko 

Selvom du bor i husstand med en person, der er i øget risiko, kan du godt deltage i sociale 
sammenhænge, gå på arbejde, komme i skole eller i børnehave mv., som du plejer. 
Er du ansat på sundheds-, social- eller ældreområdet, og bor sammen med en person i øget risiko, skal 
du ikke deltage i pleje, omsorg eller behandling eller have tæt kontakt med personer med mistænkt 
eller bekræftet COVID-19, og du bør omplaceres til anden opgave eller funktion.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Brug af mundbind når du er sammen med en person i øget risiko  

Hvis du skal være sammen med en person i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, 
som du ikke deler hustand med og ikke på anden måde har vanlig tæt kontakt med, og du ikke kan 
holde 2 meters afstand til vedkommende, fx fordi der er behov for pleje og omsorg, kan du overveje at 
tage et mundbind på for at beskytte personen. Se eksempler i boksen nedenfor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gode råd til dig, som bør sammen med en person i øget risiko  

 Hav særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens generelle råd til 
smitteforebyggelse. Hjælp også din pårørende og andre medlemmer i husstanden med at 
huske på dette, herunder børn. 

 Hold ekstra godt øje med symptomer, der kunne være COVID-19. Personer med 
symptomer, som kunne være COVID-19, skal isolere sig fra andre, også personen i øget 
risiko, og ringe til lægen med henblik på vurdering og eventuel henvisning til test. Det 
gælder også, hvis man har milde symptomer, eller man er nær kontakt til en person, som er 
smittet med coronavirus. 

 

 
Hvornår skal du bruge mundbind, når du skal besøge en person i øget risiko?  

Som udgangspunkt bør du altid så vidt muligt holde 2 meters afstand, når du er på besøg hos 
personer i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. 

Hvis dette ikke er muligt, må du vurdere den enkelte situation, hvor du kommer tæt på personen og 
dennes situation (dvs. graden af øget risiko) og vurdere, om du bør bruge mundbind ved besøget. 
Det betyder, at du skal bære mundbind i situationer, hvor du skal besøge en pårørende på et 
plejehjem eller i eget hjem, hvor du fx vil give et kram til din bedstemor eller skal hjælpe hende med 
at sætte hår eller lignende. Derimod kan du godt besøge din friske og selvhjulpne bedstefar uden 
kroniske sygdomme, hvor I kan kramme uden at du bærer mundbind. 

Du bør også tage hensyn til personen i øget risikos egne ønsker i forhold til om andre skal bære 
mundbind. 

Du behøver ikke bruge mundbind hjemme i dit eget hjem, hvis du deler hustand med en person i 
øget risiko. 
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Husk at leve livet i hele sin længde  

Det er vigtigt at huske livet i hele sin længde, og samtidig passe på ikke at blive smittet med ny 
coronavirus. Hvis du er i øget risiko for at blive alvorligt syg med COVID-19 og samtidig er i sidste del af 
dit liv, er det vigtigt, at få det bedste ud af den sidste tid med dine pårørende. Hér kan dit behov for 
livskvalitet være vigtigere end at risikere at blive syg med COVID-19. Overvej kun at følge de råd, som 
ikke går ud over den personlige kontakt mellem dig og dine pårørende.  
 
 

5. Vil du vide mere? 
 

Har du spørgsmål om din sygdom eller brug for en konkret vurdering af din egen situation, så ring til din 
læge på sygehuset eller til din egen læge. 

Mange patientforeninger har også information og rådgivning om COVID-19.  
 
Når du er en person i øget risiko har du også mulighed for at blive vaccineret mod influenza og 
pneumokokker.  
 
Du kan læse mere i Sundhedsstyrelsens udgivelser:  
 
Personer i øget risiko ved COVID-19 – fagligt grundlag. Beskriver det faglige grundlag for definitionen 
af, hvilke sygdomme og tilstande, der vurderes at kunne medføre øget risiko.  
https:/www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Personer-med-oeget-risiko-ved-COVID-19 

 
Sundhedsstyrelsens gode råd ved brug af mundbind Giver gode råd til hvornår og hvordan man skal 
anvende mundbind, samt hvilke typer der er egnede i det offentlige rum. 
sst.dk/da/Udgivelser/2020/Sundhedsstyrelsens-gode-raad-Brug-af-mundbind 

 
COVID-19: Forebyggelse af smittespredning. Beskriver en række generelle anbefalinger for 
forebyggelse af smittespredning, som har ligget til grund for anbefalingerne i dette 
informationsmateriale.  
sst.dk/da/udgivelser/2020/covid-19-forebyggelse-af-smittespredning  
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