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Tæt på 
COVID-19

Tekst: Louise Dissing Schiøtt
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VIRUSSET
Det virus, som forårsager COVID-19, kaldes ”Severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2” (SARS-CoV-2). CoV er navngi-
vet efter de krone-lignende pigge, der findes på virussets overfla-
de. Virusset har 80 pct. slægtskab med SARS. 

Human coronavirus (CoV) er en familie af RNA-vira, der tæller i alt 
seks typer, som kan smitte mennesker. Herunder SARS og MERS. 
CoV ses typisk hos pattedyr og fugle, men kan mutere og på den 
måde ramme mennesker. COVID-19 er dermed en zoonose. 

Studier peger på, at SARS-CoV-2 er sensitiv over for ultraviolet 
stråling, varmepåvirkning ved mindst 56 grader i 30 minutter, 
ether, 75 % ethanol, desinficerede midler med klorin, pereddike-
syre samt kloroform. Klorhexidin har ikke vist sig effektivt til at de-
aktivere virusset.

BEHANDLING
Der findes endnu ingen be-
handling af COVID-19. Man 
tester aktuelt effekten af 
forskellige antivirale læge-
midler. Desuden undersøger 
man, om malariamedicinen 
clorokin kan bruges i behand-
lingen.

VACCINE
41 forskergrupper på verdensplan er lige 
nu, ifølge WHO, i gang med at udvikle en 
vaccine mod det nye coronavirus – heri-
blandt en forskergruppe på Københavns 
Universitet. Der spås gode muligheder for at 
udvikle en vaccine, men den vil formentlig 
tidligst  være klar til brug i løbet af næste år.

OPRINDELSE
Sygdommen opstod første gang i 
Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i no-
vember 2019. Det første tilfælde af 
sygdommen i Danmark blev registreret 
den 27. februar. 
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NAVNET
WHO navngav den 11. februar 
2020 sygdommen ”Coronavirus 
disease 2019 (COVID-19)”. I fol-
kemunde bliver sygdommen 
ofte blot kaldt ”corona”. 

DØDELIGHED
WHO vurderede den 19. februar 2020, at dødelig-
heden af COVID-19 er ca. 0,3-1 procent, hvis man med-
tager alle smittede i en befolkning. For ældre og kronisk 
syge er dødeligheden noget højere. Man skelner i for-
bindelse med dødelighed mellem CFR (case fatality ra-
tio) og IFR (infection fatality ratio). Førstnævnte dækker 
over antallet af dødsfald blandt de konstaterede smit-
tede. CFR var i Danmark er pr. 18. marts 2020 0,38. IFR 
dækker over antallet af dødsfald blandt det samlede an-
tal smittede, dvs. også dem, der ikke har fået konstate-
ret sygdommen hos lægen. Fordi man ikke tester alle, 
kan denne være svær at fastslå, og man anslår derfor 
IFR ud fra beregninger. Det er disse beregninger, der har 
ført til WHO’s vurdering af dødeligheden på 0,3-1 pro-
cent. 

SYGDOMMEN
COVID-19 er en luftvejsinfektion. Et typisk forløb 
vil ofte begynde med symptomer fra svælget og de 
øvre luftveje såsom ondt i halsen og nys. Andre symp-
tomer kan være muskelsmerter, alment ubehag og evt. 
let tør hoste. I alvorlige tilfælde rammer sygdommen 
også de nedre luftveje og kan give åndenød. Inkubati-
onstiden er mellem 2 og 12 dage. 80 % af smittede 
personer oplever kun milde symptomer, som kan for-
veksles med influenza eller forkølelse. 

PANDEMI
Den 30. januar 2020 fastslog WHO, at ud-
bruddet er en Public Health Emergency of In-
ternational Concern (PHEIC), ligesom ebola i 
2014 og zika i 2016. WHO klassificerede den 11. 
marts 2020 COVID-19 som en pandemi. En 
pandemi bliver typisk defineret som en epide-
mi, der har spredt sig ukontrollerbart til en hel 
eller flere verdensdele.  

>

SMITTE
Den oprindelige smittekilde for SARS-CoV-2 er ikke påvist. Vi-
russet er blevet overført til mennesker en gang, hvorefter vedkom-
mende har smittet andre mennesker. Virusset smitter ved dråbe- el-
ler kontaktsmitte, det vil sige gennem host og nys eller fysisk berø-
ring af hud eller overflader, hvor der sidder virus. Virus kan måske 
også smitte via afføring. WHO regner med, at SARS-CoV-2 kan over-
leve på overflader op til flere døgn, afhængig af luftfugtighed, tem-
peratur samt overfladematerialet. En rapport om COVID-19 udbrud-
det i Kina viser, at antallet af mennesker, som hver patient kan for-
ventes at smitte, er mellem 2 og 2,5. Derudover vurderer rapporten, 
at børn ikke er væsentlige smittespredere, ligesom de også typisk 
rammes mildere af sygdommen. Man betragter patienter som smit-
tefri 48 timer efter, at symptomerne på sygdommen er væk. Det 
gælder uanset sygdomsforløb, og om patienten er mistænkt eller 
bekræftet smittet. 
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