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VORES TRADITIONELLE OPFATTELSE AF LUFTBÅREN 

INFEKTION ER (STADIG) UDFORDRET…

Superspredningsevents fortolkes som luftbåren 

smitte (Lone Simonsen, DR Deadline 4. maj 2022)

Globalt – og i Danmark - har der været en ret 

voldsom tøven – og nogle gange direkte modstand -

fra diverse sundhedsfaglige myndigheder mod at 

erkende at SARS-CoV-2 er luftbåren (delvist 

beskrevet her (Lewis, 2021b)). Modstanden syntes 

ofte at skyldes en blanding af manglende bred 

faglighed, ideologiske overbevisninger, og modstand 

mod de praktiske og (relativt) kostbare 

foranstaltninger det ville medføre at stemple SARS-

CoV-2 smitte som luftbåren – … (Astrid Iversen, 

Baggrundspapir 2 (materialer fra ekspertgruppen 

15.9.2021)

”At the time, Li didn’t think that ventilation would

substantially reduce infection from a virus that he 

suspected was airborne only over short distances —

an assumption that he later disproved.” (Lewis 2022)
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Lewis 2022
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VIDEN OM SMITTE OG AEROSOLER

SARS-CoV-2 Influenza

Infektiøse virus overlever i 

eksperimentel aerosol

Ja Ja

Genetisk materiale fra virus påvist i 

aerosol fra udåndingsluft

Ja Ja

Genetisk materiale fra virus påvist i 

aerosol i luft

Ja Ja

Infektiøse virus påvist i aerosol fra luft Ja Ja

Infektion efter aerosoleksposition hos 

forsøgsdyr

Ja Ja

Infektion efter aerosoleksposition i 

observationsstudie/udbrud

Ja Ja

Infektion efter aerosoleksposition hos 

forsøgsperson 

-* Ja
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Opsummering v/ C-J Fraenkel, Skånes Universitetssygehus/Lunds Universitet

*Killingley 2022: Eksperimentel infektion med intranasal inokulation
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VIRUSPARTIKLER I LUFTEN – BETYDER DET (ALTID) 

RISIKO FOR SMITTE/INFEKTION?
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Virus’ egenskaber Infektionens

karakteristika

Miljøfaktorer Smittekilden Den udsatte 

person

Nøgent eller 

kappebærende -

kan påvirke 

overlevelse

Match med 

receptorer i 

luftvejene, fx 

spikeprotein

Mutationsrate/

variant 

Inkubationstid 

Smitteperiode

Smitte uden el. 

før symptomer

Symptomer (host, 

nys, løbende 

næse)

Lokalisation (øvre 

el. nedre luftveje)

Sygdommens

sværhedsgrad kan 

påvirkes af 

smittemåde

Inokulum

R0

Temperatur

Luftfugtighed 

UV-lys

Sæsonvariation

(forskel ml. 

tempererede og 

tropiske zoner)

Overfladetype

Hvornår i 

sygdomsforløb

Aktivitet, fx sang, 

råben, fysisk 

aktivitet

Adfærd, fx 

hosteetikette, 

afstand,

håndhygiejne

Immunforsvar

Aktivitet, fx

vejrtrækning (øget 

inhalation?)

Adfærd, fx 

afstand, 

håndhygiejne

Disse faktorer kan 

påvirke evt. 

infektionsrisiko

Den aerobiologiske

vinkel: Partikler og 

deres bevægelse i 

luften…

Figur fra Ai, ZT & Melikov, AK, 2018; DOI: 10.1111/ina.12465
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SMITTE GENNEM LUFT –

FÆLLES TERMINOLOGI SAVNES
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Koncentration 

af potentielt 

nfektiøse

partikler        

Partikelstørrelse Alle partikler > 0 µm En 

fordeling, der strækker sig 

fra dråber til mikrodråber.

Afhængig af lufthastighed 

og -retning, luftfugtighed, 

temperatur og smittekilde 

(inkl. infektionens natur)

Partikler (overvejende < 100 

µm)

Partikler (overvejende < 5 µm)

Afstand fra smittekilde 

i praksis

Nærfelt Fjernfelt

Typisk op til 1.5-2 m > 1.5-2 ≤ 8 m inden for det 

samme rum med personer, 

som smitter

> 8 m uden for det rum hvor en 

person, der smitter, befinder 

sig.

Evt. gennem ventilationsanlæg 

og/eller i store rum.

Aktuelle benævnelser -

ventilationssektor

Luftbåren smitte

Dråbesmitte Mikrodråbesmitte

Aktuelle benævnelser -

sundhedssektor

Dråbesmitte Aerosolsmitte* Dråbekernesmitte eller

luftbåren smitte

Fælles forslag Kortdistance-smitte Mellemdistance-smitte Langdistance-smitte

*tentativt forslag fra CEI 2021 Fremtidens håndtering af smittespredning i bygninger (realdania.dk)
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https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/danvak---fremtidens-haandtering-af-smittespredning-i-bygninger


VIRUSPNEUMONI – STATUSARTIKEL 2021

5. maj 2022 6UgeskrLæger 2021;183:V11200833

Fagligt Forum afholdt 5. maj 2022



HVAD SKRIVER VI OM TRANSMISSION?

5. maj 2022 7NIR Supplerende, tabel 1 og 6.2
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BEGREBER, SOM MAN KAN ARBEJDE MED?

5. maj 2022 8CDC 7. maj 2021
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/sars-cov-2-transmission.html


SKAL VI ÆNDRE VORES TERMINOLOGI OG 

DEFINITIONER?

I hvilken udstrækning har det betydning for retningslinjer?

- Ansigtsværnemidler: kirurgisk maske eller åndedrætsværn?

- Placering af patient: Almindelig isolationsstue (enestue) eller stue med 

undertryksventilation?

- Betydning kun for covid-19 – eller også for en række andre virale

luftvejsinfektioner?

• Influenza, RSV, rhinovirus m.fl.

• Næste emerging disease/pandemi…

- Ventilation/luftrensere o.l.

Målgruppe: Skal anbefalinger harmonere mellem  

- Hospitaler - hvor de mest sårbare/syge/mest smitsomme (?) befinder sig

- Andre institutioner (børne-, undervisnings-, pleje) samt (offentlige) arbejdspladser

- Fritid (kultur, sport o.l.)

Forskellige agendaer og buzz-words

- Ventilation  vs. CO2

- Økonomi
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ARGUMENTER I FORBINDELSE MED ÆNDRING I 

RETNINGSLINJER FOR VIRALE LUFTVEJSINFEKTIONER

Pro

De eksisterende retningslinjer 

fungerer (sundhedssektor)

Studier med supersprednings-

events er ikke alle overbevisende 

i forhold til belysning af andre 

smitteveje (fx kontakt) eller andre 

ekspositioner

Relativt få studier har påvist 

levende SARS-CoV-2 i luft

Con

Kontinuum af dråbestørrelser, 

hvor smitterisiko er størst inden 

for 1-2 m

Det er ikke størrelsen, der er 

afgørende, det er afstand og tid

Andre metoder til luftsampling vil 

måske kunne påvise levende 

virus

Påvisning af genmateriale i 

partikler er ikke nødvendigvis 

ensbetydende med smitterisiko
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COVID-19: SUNDHEDSPERSONALE SÆRLIGT UDSAT?

Nærkontakt med en person, der var smittet 

med Corona virus, var en af de vigtigste 

risikofaktorer for at være smittet med 

COVID-19.

De øvrige mest væsentlige smittefaktorer 

var relateret til borgernes primære 

beskæftigelse. Særligt var personer i 

sundhedssektoren og ansatte i institutioner 

såsom skoler og plejehjem. Ligeledes var 

studerende og offentligt ansatte i overrisiko 

for at teste positiv for COVID-19.

To tredjedele af cases kunne rapportere 

om et formodet smittested. De hyppigste 

selvrapporterede formodede smittesteder 

var arbejdsplads (27%), husstand (23%) 

og nær bekendtskabskreds (19%).
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COVID-19: Du bliver smittet af din familie, venner og kolleger (nordsjaellandshospital.dk);

ugentlige-tendenser-covid19-andre-luftvejs-uge17-2022_rt67 (ssi.dk)
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https://www.nordsjaellandshospital.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/smittet-af-famile-og-venner.aspx
https://files.ssi.dk/covid19/tendensrapport/rapport/ugentlige-tendenser-covid19-andre-luftvejs-uge17-2022_rt67


LUFTRENSERE SOM SUPPLEMENT?

(CEI-NOTAT UNDER UDARBEJDELSE)

Overveje formål

Fjernelse af partikler?

- Virus

- Allergener

- Røg, støv o.l.

Fjernelse af CO2?

Fjernelse af VOC (volatile organic

compounds)

Overveje fordele og ulemper

Er der dokumentation (teoretisk 

og/eller praktisk effekt?)

Dannes der biprodukter?

Kan luftrenseren det hele?

Anskaffelse, drift og vedligehold

Pladsforhold, rengøringsvenlighed

Støj- og trækgener

Typer

Hepafiltrering

Kulfilter

UVC

Ioniserende

Kombinationer
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PLAN FOR OPFØLGNING

Fortsat arbejde med emnet i denne kreds (infektionshygiejne, 

infektionsmedicin, SST m.fl.)

Indarbejde ændringer i forbindelse med revision af NIR Generelle og NIR 

Supplerende (planlagt revision forår 2023)

Samarbejde med nordiske (og andre europæiske) infektionshygiejniske 

kolleger

Samarbejde med eksperter i indeklima og ventilation m.fl. inkl. relevante 

myndigheder

Følge udmeldinger fra WHO, ECDC, CDC
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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

145. maj 2022

etj@ssi.dk

Fagligt Forum afholdt 5. maj 2022




