
Er du i risikogruppe? 
 
Sundhedsstyrelsen skriver om personer i risikogruppe i ”Vejledning for gradvis, kontrolleret 
genåbning af ungdoms- og voksenuddannelser version 3.0” side 8-9: 
 
3. Særlige risikogrupper  
Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med ny coronavirus/ 
COVID-19. Det gælder:  
Ældre over 65 år (især over 80 år)  
Personer med følgende kroniske sygdomme:  
o Hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)  
o Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)  
o Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion  
o Kronisk leversygdom  
o Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger  
o Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller svært ved 
at komme af slim fra luftvejene  
o Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andre risikofaktorer også  
o Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer  
Personer med nedsat immunforsvar som følge af:  
o Blodsygdomme  
o Organtransplantation  
o Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i behandling 
af kræft  
o HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet  
Børn med kronisk sygdom (som ovenfor) eller som har følgetilstande efter at være født for 
tidligt  
Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (ud fra et forsigtighedsprincip)  
 
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i særlig risiko eller har brug for særlig rådgivning, anbefaler vi 
at du taler med den læge, som behandler dig.  
 
Hvis du er i en risikogruppe skal du generelt være opmærksom på at sikre god håndhygiejne, 
undlade at give hånd, sikre afstand og have fokus på rengøring. Du behøver ikke at blive omplaceret 
eller at arbejde hjemmefra. Det skyldes, at smitterisikoen ikke vurderes at være større i skoler end 
den er i den omgivende samfund. Elever i risikogruppe kan ligeledes gå i skole, men der skal være 
særlig opmærksomhed på at de skærpede forholdsregler efterleves af dem.  
 
I de særlige tilfælde, hvor der pga. særlige forhold kan være behov for omplacering eller 
hjemmearbejde, anbefales ledelsen på den enkelte skole at tage en dialog med forældre eller den 
enkelte medarbejder mhp. at lave en konkret og individuel vurdering for elever og medarbejdere, 
der tilhører en særlig risikogruppe.  
 



I vurderingen kan der lægges vægt på, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at den pågældende 
elev kommer i skole eller den pågældende medarbejder fortsat varetager sin vanlige funktion. I 
vurderingen for medarbejdere skal bl.a. inddrages hvilke muligheder, der er for omplacering til 
arbejdsforhold uden fysisk kontakt med andre, samt medarbejderens egen trygheds- og 
risikovurdering ved den vanlige arbejdsopgave/-funktion. Eventuelt begrænsede muligheder for at 
omplacere medarbejderen skal løses lokalt.  
Bor man i husstand med en person, der er i særlig risiko, kan man som udgangspunkt godt komme 
på arbejde eller i skole. Særlige forhold som fx igangværende kemoterapi-behandling, kan betyde, 
at der skal tages særlige hensyn.  
 
Det anbefales, at ledelsen på den pågældende skole iværksætter fortsat onlineundervisning af elever, 
der ikke kan komme i skole. Hjemsendt personale kan arbejde hjemmefra.  
 
Her kan du se hele vejledningen: Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af ungdoms- og 
voksenuddannelser version 3.0: 
 
 
  https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Dagtilbud/Vejledning-til-
dagtilbud.ashx?la=da&hash=2E646A262FAF85393FE4D652ADBB26C5BDD11D8D 
 


