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Indledning 
Databasen for COVID-19 senfølger (DACOVID) er etableret i 2021 efter ønske i ledelseskredse og blandt klinikere om 
en fælles national platform for den nye sygdom, covid-19 senfølger. En tværfaglig og tværsektoriel klinisk 
styregruppe er i samarbejde med Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) er ansvarlig for 
etablering og udvikling af DACOVID.  
 
DACOVID er på nuværende tidspunkt i fase I i etableringen og har siden november 2021 afrapporteret på deskriptive 
data til regionernes ledelsesinformationssystemer. Det er forventningen, at databasen overgår fase II i etablering i 
2022 i forbindese med tilføjelse af kvalitetsindikatorer til datasættet.  
 
Nærværede rapport præsenterer de første præliminære resultater fra databasen på nationalt niveau. Rapporten 
viser ikke resultater for hele datasættet, idet der fortsat pågår validering. Dermed præsenterer rapporten kun 
resultater, der er på nuværende tidspunkt er validerede. Der er forbehold for mindre forskydninger i præcist antal, 
men tendensen i resultaterne er korrekte. 
 

Baggrund 
Formålet med databasen er at: 

 medvirke til et samlet overblik over omfanget af senfølger efter COVID-19. 
 understøtte standardiseret, høj kvalitet i udredning og behandling af patienter med COVID-19 senfølger på 

tværs af landet og på tværs af sektorer. 
 være ramme for videndeling, erfaringsudveksling, sparring og initiativer for den nye sygdom.  
 være med til at implementere forbedringer og evidensbaserede sundhedsfaglige indsatser i takt med at 

viden om og erfaringer med patientgruppen stiger. 
 

Det er et præmis for etableringen af databasen at anvende eksisterende registre som datakilder for at undgå 
dobbeltindtastninger og for ikke at øge registreringsbyrden i klinikken. Ligeledes er der behov for balanceret at 
imødekomme dels ønske om hurtig etablering af databasen for at få et nationalt overblik over patientgruppen og 
dels anerkende behov for tid til at samle erfaringer og viden om patientgruppen. Derfor er det besluttet, at etablere 
databasen i to faser, hvor fase 1 udelukkende rummer deskriptive data, mens fase 2 supplerer med 
kvalitetsindikatorer. 
 

Metode 
Datatrækket til nærværende rapport er foretaget den 1.2.2022 i Landspatientregisteret (LPR) på baggrund af 
databasens specifikke definitioner, algoriter og beregningsregler. Der er ikke afgrænset til en periode, hvorfor 
datatrækket inkluderer alle patienter i LPR, der opfylder kriterier for datatrækket.  
 
I fortolkning af resultaterne er det er væsentlig at være opmærksom på følgende metodiske forhold: 

 DACOVID inkluderer på nuværende tidspunkt kun patienter med COVID-19 senfølgediagnosen på 
hospitaler. Patientgruppen er også i almen praksis og i sundhedstilbud i kommunen, men det er på 
nuværende tidspunkt ikke muligt at få data fra primær sektor til databasen. Det betyder, at der formentlig 
er et større mørketal for det reelle antal patienter og deres karkateristika.  

 Således består DACOVIDs populationen af patienter med COVID-19 senfølger, som er registreret med en 
kontakt på et offentligt sygehus med diagnosekoden DB948A 'Følger efter COVID-19' i LPR som 
aktionsdiagnose (A diagnose) eller bi-diagnose (B diagnose).  

 Resultater i DACOVID er afhængig af registreringspraksis på hospitalerne. Det er forventelig, at der er en vis 
grad af manglende registrering og/eller fejlregistrering. 
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 COVID-19 senfølge diagnosen er oprettet i oktober 2020, hvorefter implementering af den er påbegyndt 
(COVID-19 debuterede i Danmark i februar 2020). Det har formentlig taget en vis tid inden implementering 
er slået igennem på hospitalerne, og inden koden er anvendt tilstrækkelig og korrekt. Det er ligeledes 
formodningen, at der har været en vis grad af efterregistrering efter oprettelse/implementering af koden. 

 

Resultater  
Afsnittet præsenterer de fornuværende validerede resultater fra DACOVIDs deskriptive datasæt. Det drejer sig om 
antallet af patienter og fordeling af patienter på alder, køn og ko-morbiditet samt incidens. 
 

Antal senfølge patienter  
 
Tabel 1  

 Antal 

Region Hovedstaden 2.263 

Region Sjælland 383 

Region Syddanmark 922 

Region Midtjylland 1.245 

Region Nordjylland 417 

Danmark 5.230 

 
Tabel 1 viser antallet af patienter med kontakt til offentlige hospitaler med diagnosekode DB948A 'Følger efter 
COVID-19' til og med den 31.1.2022. Der er i alt godt 5.000 patienter med diagnosen 
 
Figur 1 
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Figur 1 er en tidsserie over udvikling over tid i antallet af patienter med første kontakt til offentlige hospitaler med 
diagnosekoden DB48A 'Følger efter COVID-19'. 
 

Fordeling af senfølge patienter på alder og køn 
 

Tabel 2 
Aldersgruppe 0-18 år 19-29 år 30-49 år 50-69 år Over 69 år I alt 
 Antal % Antal  % Antal  % Antal  % Antal  % Antal 
Region Hovedstaden 39 1,7 208 9,2 829 36,6 925 40,9 262 11,6 2.263 
Region Sjælland 9 2,3 22 5,7 148 38,6 167 43,6 37 9,7 383 
Region Syddanmark 9 1,0 53 5,7 325 35,2 390 42,3 145 15,7 922 
Region Midtjylland 36 2,9 132 10,6 471 37,8 514 41,3 92 7,4 1.245 
Region Nordjylland 14 3,4 34 8,2 151 36,2 175 42,0 43 10,3 417 
Danmark 107 2,0 449 8,6 1.924 36,8 2.171 41,5 579 11,1 5.230 

 

Tabel 2 viser patienternes fordeling i fem aldersgrupper, hvor aldersgrupperne 30-49 år og 50-69 år udgør de to 
største grupper. 
 
Patienternes gennemsnitsalder er hhv. 48 og 54 år for hhv. kvinder og mænd, mens median alderen er hhv. 48 og 55 
år for hhv. kvinder og mænd (range 0-96/94 år). 
 

Tabel 3 

Køn Kvinder Mænd I alt  

 Antal % Antal  % Antal 

Region Hovedstaden 1.349 59,6 914 40,4 2.263 
Region Sjælland 257 67,1 126 32,9 383 
Region Syddanmark 538 58,4 384 41,6 922 
Region Midtjylland 839 67,4 406 32,6 1.245 
Region Nordjylland 272 65,2 145 34,8 417 
Danmark 3.255 62,2 1.975 37,8 5.230 

 
Tabel 3 viser patienternes fordeling på køn, og at der er markant flere kvinder end mænd med første kontakt til de 
offentlige hospitaler med diagnosekode DB948A 'Følger efter COVID-19'.   
 

Fordeling af senfølge patienter på ko-morbiditet 
 
Ko-morbiditet er baseret på Charlson Comorbidity Index (CCI), som er baseret på oplysninger, om patienterne har 
specifikke diagnoser f.eks. hjerte-karsygdom, lungesygdom, cancer i LPR indenfor de sidste ti år. En CCI score på 0 
svarer til at patienterne ikke er registreret med en af diagnoserne i LPR de sidste ti år dvs. jo højere score på jo flere 
ko-morbiditet diagnoser.   
 
Tabel 4 
CCI CCI = 0 CCI 1 og derover I alt 
 Antal % Antal % Antal 
Region Hovedstaden 1.623 71,7 640 28,3 2.263 
Region Sjælland 298 77,8 85 22,2 383 
Region Syddanmark 628 68,1 294 31,9 922 
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Region Midtjylland 1.008 81,0 237 19,0 1.245 
Region Nordjylland 328 78,7 89 21,3 417 
Danmark 3.885 74,3 1.345 25,7 5.230 

 
Tabel 4 antyder at størstedelen af patienter med første kontakt til de offentlige hospitaler med diagnosekode 
DB948A 'Følger efter COVID-19' i det væsentligste er raske, idet de har CCI = 0. 
 

Incidens  
 
Incidens af COVID-19 senfølger er beregnet udfra befolkningstal i Danmarks Statistik, mens andelen med COVID-19 
senfølger i forhold til antal bekræftede smittede med COVID-19 er beregnet på baggrund af Overvågningsdata fra 
Statens Serum Institut. Da der typisk går 3-6 måneder fra bekræftet positiv test for COVID-19 til første kontakt 
grundet COVID-19 senfølger på hospitalet, er smittetallet hentet 3 måneder før skæringsdatoen for antallet af 
senfølger.   
 
Tabel 5 

  Antal første kontakter 
med COVID-19 senfølger 
pr. 1.1.2022 

Antal bekræftede 
smittede med COVID-19  
pr. 1.10.2021 

% 

Region Hovedstaden 2.263 169.470 1,3 
Region Sjælland 383 46.039 0,8 
Region Syddanmark 922 50.821 1,8 
Region Midtjylland 1.245 65.105 1,9 
Region Nordjylland 417 27.095 1,5 
Danmark 5.230 358.530 1,5 

 
Tabel 6 

  Antal første kontakter 
med COVID-19 senfølger 
pr. 1.1.2022 

Befolkningstal  
pr. 1.1.2022 

Incidens  
pr. 100.000 indbyggere 

Region Hovedstaden 2.263 1.867.948 121 
Region Sjælland 383 843.513 45 
Region Syddanmark 922 1.228.362 75 
Region Midtjylland 1.245 1.341.857 93 
Region Nordjylland 417 591.740 70 
Danmark 5.230 5.873.420 89 

 
På landsplan er 5.230 registreret med COVID-19 senfølger 3 måneder efter, de er bekræftet smittet med COVID-19, 
hvilket svarer til en andel på 1,5 %. Mellem regionerne er en variation på 0,8 - 1,9  %. I Region Sjælland har den 
laveste andel med COVID-19 senfølger i forhold til antal smittede, hvilket ligeledes afspejles i incidensen, hvor 45 pr. 
100.000 indbyggere er registreret med COVID-19 senfølger. Region Hovedstaden har den højeste incidens af 
bekræftede smittede med 121 pr. 100.000 indbyggere, men andelen af bekræftede tilfælde, der er registreret med 
COVID-19 senfølger er lavere end landsgennemsnittet (hhv. 1,3 % og 1,5 %). 
 

Afslutning 
Resultaterne er gengivet i flere brede nyhedsmedier herunder bl.a. i en TV2 nyhed den 7.2.2022 , hvor resultaterne 
er kommenteret at styregruppens formand.  
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Kvinder bliver hårdere ramt af senfølger end mænd – det kan skyldes deres immunforsvar, siger forsker - TV 2  
 

Referencer 
 
Dokumentation af DACOVID: 
Dokumentation - RKKP 
 
Indberetning til DACOVID: 
Indberetning - RKKP 
 
Nyhed om etablering af DACOVID: 
Data skal sikre patienter med senfølger efter COVID-19 bedre behandling - RKKP 
 
 

Bilag 1: Overordnet tidsplan for etablering af DACOVID  
 November 2021: Implementering af fase 1, løbende deskriptive data leveret i KKA til præsentation i 

regionernes ledelsesinformationssystemer. Der vil i denne fase ikke blive målt på kvalitet, men 
udelukkende afrapporteret beskrivende om populationen. 

 December 2021 – April 2022: Evaluering af fase 1 (det deskriptive datasæt) og planlægning af fase 2 
(tilføjelse af kvalitetsindikatorer) 

 April 2022 – Maj 2022: Udarbejdelse af evidensrapport 
 Maj 2022 – Juni 2022: Høring af databasen i regioner og blandt øvrige interessenter 
 Endelig fastsættelse af indikatorsæt og udarbejdelse af evidensrapport (forventelig i december-marts 

2022). 
 August 2022: Implementeringsmøder i regionerne.  
 September 2022: Implementering. 
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