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Denne vejledning er baseret på den danske sund-
hedsstyrelses retningslinjer for håndtering af den 
nye coronavirus tilpasset til de grønlandske for-
hold. 
 
Generelle forhold 
WHO navngav den nye sygdom som ”Coronavirus 
disease 2019 (COVID-19”), mens virus, der forår-
sager sygdom, benævnes ”severe acute respira-
tory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” 
 
Inkubationstiden for COVID-19 menes at være 
mellem 2-12 dage med en median omkring 5-7 
dage. Da SARS-CoV-2 er af coronafamilie, formo-
des virus at kunne overleve 48 timer på overflader 
og at være følsom over for desinfektion med 
ethanol. Virus inaktiveres af hypoklorit og varme-
desinfektion (>80 grader i 10 min.) 
 
SARS-CoV-2 smitter ved dråbesmitte og kontakt-
smitte ligesom andre humane coronavirus. I mod-
sætning til mere alvorlige coronasygdomme, som 
SARS og MERS, har den nye COVID-19-sygdom 
et meget bredt spektrum af sygdomsmanifestatio-
ner, hvor de fleste smittede kun har lette eller mo-
derate symptomer på øvre luftvejsinfektion. Meget 
tyder på, at personer med COVID-19 smitter selv i 
meget tidlige sygdomsstadier i modsætning til fx 
SARS, hvor patienter først blev smittefarlige sent i 
sygdomsforløbet. 
 
Omkring 15 % af de syge kan forventes at have be-
hov for sygehusbehandling, f.eks. under kortere el-
ler længere indlæggelse på medicinsk afdeling, 
mens ca. 5 % kan forventes at være kritisk syge 
evt. med behov for intensiv sygehusbehandling. 
Dødeligheden (case-fatality rate) er ifølge WHO 
omkring 0,3-1%. 
 
Klinisk billede 
COVID-19 kan vise sig ved alt fra milde symptomer 
på øvre luftvejsinfektioner til svære nedre luftvejs-
infektioner. Typiske symptomer er feber, hoste, 
ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og ånde-
nød. Sygdommen kan udvikle sig til acute respira-
tory distress syndrome (ARDS), sepsis (blodforgift-
ning) og multiorgansvigt med dødelig udgang. Der 
er beskrevet øget risiko for alvorlige sygdomsforløb 
hos ældre mennesker, immunsupprimerede og 
mennesker med kroniske sygdomme herunder 
hjertekar sygdom.      
 

Der findes ikke vacciner eller lægemidler til specifik 
behandling af COVID-19, og behandlingen er der-
for understøttende.    
 
 
Hvem kan være smittet? (Case definition)  
COVID-19 skal mistænkes hos personer, der opfyl-
der et af følgende kriterier: 
 
Kriterie 1. 

 Ophold inden for de sidste 14 dage før 
symptomdebut i områder, hvor der er bety-
dende transmission af SARS-CoV-2: 
https://nun.gl/Emner/Borgere/Coron-
avirus?sc_lang=da 

OG 
 Har symptomer på akut indsættende luft-

vejsinfektion med feber, hoste/ondt i hal-
sen, åndenød eller andre symptomer og 
kliniske fund, der kan give mistanke om 
COVID-19. 
 

Kriterie 2. 
 Har inden for de seneste 14 dage haft tæt 

kontakt med en person, som er mistænkt 
for, eller har fået påvist, COVID-19. 

OG 
 Har symptomer på akut indsættende luft-

vejsinfektion med feber, hoste/ondt i hal-
sen, åndenød eller andre symptomer og 
kliniske fund, der kan give mistanke om 
COVID-19. 
 

Kriterie 3. 
 Indlagte patienter med symptomer på 

svær, nedre luftvejsinfektion og som er 
svært klinisk påvirket, herunder behov for 
f. eks. ilttilskud, uden kendt ætiologi, uan-
set rejseanamnese. 
 
 

Diagnosen bekræftes ved påvisning af SARS-CoV-
2 i prøvemateriale fra relevant materiale - se afsnit-
tet ”Laboratoriediagnostik” nedenfor. 
 
Tætte kontakter defineres som: 

 Personer fra samme husstand, som er 
mistænkt for, eller har fået påvist, COVID-
19 

 Personer med direkte fysisk kontakt (fx gi-
vet hånd) til person, som er mistænkt for, 
eller har fået påvist, COVID-19    
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 Personer, som har haft ubeskyttet direkte 
kontakt med smittefarlige sekreter fra per-
son, som er mistænkt for, eller har fået på-
vist, COVID19, fx er blevet hostet på, har 
berørt brugt lommetørklæde m.v. 

 Personer med tæt kontakt “ansigt-til-an-
sigt” inden for 2 meter i mere end 15 minut-
ter, fx samtale, person, som er mistænkt 
for, eller har fået påvist, COVID-19 

 Personer, som har været i et lukket miljø fx 
et klasseværelse, mødelokale m.v. i mere 
end 15 minutter og med mindre end 2 me-
ters afstand fra person, som er mistænkt 
for, eller har fået påvist, COVID-19 

 Sundhedspersonale og andre, som har 
deltaget i plejen af en patient med COVID-
19 og ikke har benyttet værnemidler på de 
foreskrevne måder 

 Passagerer i fly siddende 2 sæder til alle 
sider inkl. modsatte side af gang fra per-
son, som har fået påvist COVID-19, samt 
personale, der har håndteret den pågæl-
dende sektion. 

 
Visitation 
Personer, hvor COVID-19 overvejes jf. ovenstå-
ende kriterier, bør visiteres telefonisk, med indhent-
ning af oplysninger om  

 rejsemål 
 smitterisiko 
 symptomdebut  
 symptomer, herunder temperatur 

 
Den behandlingsansvarlige læge skal kontakte 
Landslægen (vagttelefon 55 35 61) som vil råd-
give vedr. undersøgelse og evt. transport. Er det 
ikke muligt at få forbindelse kontaktes medicinsk 
bagvagt i Nuuk, tlf. 55 95 57. 
 
Personer, hvor COVID-19 overvejes og som har 
milde symptomer, kan undersøges ambulant i for-
håndsudpegede prøvetagningsrum og udskrives til 
observation i hjemmeisolation. 
Upåvirkede patienter kan selv transportere sig til en 
af de ambulante udredningsfaciliteter, men skal in-
formeres om at undlade at benytte offentlig trans-
port. 
Hvis der er patienter, der vurderes at være behand-
lingskrævende, skal de visiteres direkte til indlæg-
gelse. 
 
Modtagelse 
Ved evt. modtagelse i Sundhedscentre, Regions-
sygehuse mv. af patienter, som opfylder ovenstå-
ende kriterier, skal der foretages følgende hygiejni-
ske forholdsregler: 
 

 Patienter, som ud fra den telefoniske visi-
tation kan være i hjemmeisolation, visite-
res til det sted, som den lokale ledelse har 
udpeget som undersøgelsessted. 

 Patienter, som skal indlægges, skal isole-
res i enestue, gerne direkte fra terræn, hvis 
muligt. 

 Patienter skal kun besøges af nødvendigt 
personale. 

 Der udleveres almindelig kirurgisk maske 
uden udåndingsventil, som patienten selv 
påsætter. 

 Sygehistorie og almentilstand vurderes på 
afstand. 

 Ved stabile patienter skal personalet så 
vidt muligt undgå tæt kontakt. 
 

Ved behov for håndtering af patienten, bør perso-
nalet bære smittebeskyttelsesudstyr i form af hand-
sker, væskeafvisende, langærmet engangsover-
trækskittel, FFP3- maske og ansigtsdækkende vi-
sir/beskyttelsesbriller. 
Før og efter kontakt med patienten udføres hånd-
hygiejne med alkoholbaseret hånddesinfektions-
middel, forudgået af håndvask med vand og sæbe. 
 
Til patientbehandling anvendes optimalt engangs-
udstyr, alternativt personbundet udstyr, som brin-
ges til skyllerum i plastpose med henblik på rengø-
ring og desinfektion i varmedekontaminator. Ved 
kemisk desinfektion anvendes klorholdigt desinfek-
tions- middel (minimum 1000 ppm). 
 
Nuuk:  
Patienten modtages i prøvetagningsrummet ved 
DIS, vurderes klinisk og der udtages prøver fra luft-
vejene (jf. laboratoriediagnostik). 
 
Hvis patienten vurderes indlæggelseskrævende 
skal den behandlingsansvarlige læge kontakte me-
dicinsk forvagt (tlf. 34 43 40) og visiteres til direkte 
indlæggelse.  
 
Indlæggelseskrævende patienter som opfylder 
ovenstående kriterier, men som ikke er intensiv-
krævende, skal isoleres i enestue på medicinsk af-
deling. 
 
Patienter med behov for indlæggelse på intensiv 
afdeling skal isoleres i enestue direkte fra terræn, 
så vidt det er muligt. Denne isolationsmulighed fin-
des på intensiv afdelingens stue 4.  
 
Patienten må IKKE komme ind via Skadestuen. 
 
Ambulancetransport 
Ved behov for ambulancetransport af patient med 
mistanke om 2019-nCoV-infektion bør: 

 Patienten iføres almindelig kirurgisk ma-
ske uden udåndingsventil. 

 Båren beklædes med et ikke-permeabelt 
engangsplastunderlag eller lignende 

 Ikke- nødvendigt udstyr i ambulancen fjer-
nes eller overdækkes med plastik. 
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 Såfremt forholdene tillader det, bør patien-
ten selv gå ind og ud af ambulancen. 
 

Ambulancepersonale med direkte patientkontakt 
bør bære smittebeskyttelsesudstyr i form af hand-
sker, væskeafvisende, langærmet engangsover-
trækskittel, FFP3- maske og ansigtsdækkende vi-
sir/beskyttelsesbriller. 
Håndtering af patienten begrænses til så få perso-
ner og så få procedurer, som det er fagligt forsvar-
ligt. 
Efter transporten rengøres ambulancen med vand 
og sæbe og der foretages desinfektion med et klor-
holdigt produkt (minimum 1.000 ppm). 
 
Laboratoriediagnostik 
Laboratoriediagnostik for SARS-CoV-2 skal som 
udgangspunkt udføres efter konkret vurdering ved 
Landslægen eller medicinsk bagvagt, eventuelt 
med inddragelse af eksterne specialister. 
 
Laboratoriediagnostik skal udføres på materiale fra 
øvre eller nedre luftveje, alt efter hvor patienten har 
symptomer fra. Dette kan være som en svælgpod-
ning eller trachealsekret. 
 
Ved alvorligt syge patienter foretages parallelt dif-
ferentialdiagnostiske laboratorietest for generelle 
luftvejsinfektioner for at øge specificiteten af en ne-
gativ SARSCoV-2 test. 
 
Svælgpodninger indsendes i UTM eller Eswab. 

  
 
Trakealsekret til PCR-diagnostik for SARS-CoV-2 
skal tages i almindelig trakealrør. 

 
 
Mikrobiologiske prøver mærkes  
”Alert COVID-19 obs”. 
 
Prøveglasset omvikles med en absorberende ser-
viet og anbringes i beskyttelsesrør af hård plast og 
sendes i plastforet kuvert mærket  
”Alert COVID-19 obs” 
 
Prøvematerialet sendes til Statens Serum Institut, 

afdeling for Virologi & Mikrobiologisk Specialdiag-
nostik, til påvisning af SARS-CoV-2. SSI undersø-
ger for SARS-CoV-2 med genetisk test (PCR ana-
lyser og microarray) som anbefalet af WHO. For-
sendelse af prøver håndteres konkret i den enkelte 
sag afhængig af, hvor i landet prøven er taget. 
 
Behandling 
Der findes ingen behandling mod COVID-19, men 
der gives understøttende behandling. Overflytning 
til Nuuk vil kunne ske efter nærmere aftale. 
 
Hjemmebehandling i isolation 
Observation under isolation for patienter uden be-
hov for sygehusbehandling er muligt både for pati-
enter, der er under udredning for COVID-19, fx 
mens prøvesvar afventes, eller hos patienter med 
bekræftet COVID-19.  
 
Beslutning om observation under hjemmeisolation 
vil basere sig på en individuel vurdering ved den 
behandlingsansvarlige læge i samarbejde med 
landslægen og forudsætter, at patienten er stabil 
og ikke har væsentlig underliggende sygdom, der 
øger risikoen for komplikationer. Behandlingsan-
svaret for patienter, der observeres under hjemme-
isolation, ligger hos den behandlingsansvarlige 
læge, som skal sikre, at der sker opfølgning. Læ-
gen sikrer, at patienten umiddelbart kan kontakte 
sundhedsvæsenet med henblik på vurdering og 
evt. indlæggelse ved evt. forværring. 
 
Konkret vurdering af observation i hjemmeisolation 
skal bl.a. baseres på patientens symptomer og hel-
bred, sociale situation samt evne til at forstå og ef-
terleve givne anvisninger. Der skal desuden tages 
hensyn til husstandens fysiske forhold, herunder 
separat værelse, separate toiletfaciliteter m.v., så-
ledes at det kan sikres, at den smittede ikke har 
kontakt til øvrige personer i husstand eller på ma-
trikel. Hvis husstanden omfatter personer, der kan 
være i risiko for kompliceret sygdom med COVID-
19, kan dette tale imod hjemmeisolation.   
 
Håndtering af tætte kontakter 
Landslægeembedet varetager opsporing og hånd-
tering af raske nære kontakter til patienter med be-
kræftet COVID-19, og iværksætter følgende: 
 

 Informerer om COVID-19 og hvilke symp-
tomer man skal være opmærksom på, her-
under feber og/eller tegn på luftvejsinfek-
tion, til og med 14. dag efter kontakt. 

 Etablere frivillig karantæne, f.eks. som 
hjemmekarantæne 

 Etablere aktiv overvågning med daglig op-
søgende kontakt fra sundhedspersonale i 
til og med 14. dag efter kontakt, mhp. sik-
ring af at råd og anvisninger følges, herun-
der daglig temperaturmålinger mv. 
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 Sikre at personen er tilgængelig for aktiv 
overvågning. 

 Fraråde tæt kontakt med andre menne-
sker, herunder også evt. husstandsmed-
lemmer. 
 

Såfremt personen har tæt kontakt med andre per-
soner i husstanden, vil alle i husstanden være om-
fattet af samme forholdsregler. 
 
Den daglige opsøgende kontakt varetages af regi-
onalt sundhedspersonale, med reference til Lands-
lægeembedet. 
 
 
 

Kangerlussuaq 
Der er udarbejdet en særskilt vejledning for Kan-
gerlussuaq.  
 
Nyttige links: 
Statens Serum Institut  
https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coron-
avirus  
Sundhedsstyrelsen 
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-syg-
domme/Smitsomme-sygdomme-A-
AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar 
Europæisk center for sygedomsforebyggelse og –
kontrol 
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-
china  
 

 
 

Landslægeembedet, den 8. februar 2020 
 
 
 

Henrik L. Hansen 
Landslæge


