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Coronapandemien hos den ældre befolkning 
– risikofaktorer og dødelighed

Coronapandemien har især været 
hård ved den ældre del af den danske 
befolkning, både hvad angår indlæg-
gelser og med hensyn til dødelighed. 
Men et væsentligt spørgsmål er, om 
alderen i sig selv øger risikoen for 
hospitaliseringer og dødsfald, eller om 
det skyldes den øgede forekomst af 
komorbiditet og skrøbelighed blandt 
de ældre smittede? Det er emnet for 
denne artikel, hvor vi bruger forsk-
ningsresultater for den danske befolk-
ning til at besvare spørgsmålet.

Risikofaktorer for alvorlig infektion 
med COVID-19
I starten af coronapandemien udsend-
te verdens store folkesundhedsorga-
nisationer – WHO, ECDC (European 
Centre for Disease Prevention) og CDC 
(Center for Disease Control) i USA 
m.fl. – lister over risikofaktorer for at 
få alvorlige helbredskonsekvenser ved 
infektion med COVID-19 (Ahrenfeldt 

Et af de store spørgsmål om coronapandemiens negative virkninger har været:  
Hvor stor en rolle spiller alderen? Her gives nogle svar.

et al., 2021a). Selvom der sidenhen er 
opnået øget viden om risikofaktorerne, 
har det vist sig at være mere eller 
mindre de samme faktorer, der har 
indflydelse. Personer over 65 år, svært 
overvægtige, og personer med en eller 
flere af sygdommene diabetes, for højt 
blodtryk, hjertekarsygdom, lungesyg-
dom, kræft, leversygdom, nyresygdom 
og immunologisk sygdom, er i øget 
risiko for alvorlige helbredskonse-
kvenser ved COVID-19. 

I FIGUR 1 vises hyppigheden af risiko-
faktorerne for alvorlig COVID-19 i en 
række europæiske lande (Ahrenfeldt 
et al., 2021a). Figuren er baseret på 
data fra en stor europæisk under-
søgelse, SHARE (Survey of Health, 
Ageing and Retirement in Europe). 
Undersøgelsen viste, at 75% af be-
folkningen i Danmark havde mindst 
én risikofaktor for alvorlig COVID-19, 
og at personer i østeuropæiske lande 

havde flest risikofaktorer. Det er der-
for ikke underligt, at regeringerne i de 
europæiske lande var stærkt bekym-
rede for en overbelastning af deres 
sundhedssektor, da COVID-19 gjorde 
sit indtog i først Italien og Østrig og 
efterfølgende i resten af Europa.

I de europæiske lande er alder en af 
de væsentlige risikofaktorer for alvor-
lig COVID-19. Også i Danmark stiger 
risikoen for almindelig indlæggelse og 
indlæggelse på intensiv afdeling med 
alderen (FIGUR 2). Det er specielt 
ældre personer med andre sygdomme 
og ældre mænd, som har en øget 
risiko for indlæggelse (Statens Serum 
Institut, 2021). Men risikoen stiger 
ikke betydeligt med stigende alder, 
hvis man ikke har andre sygdomme 
(komorbiditet). Aldersstigningen skyl-
des derfor, at man med alderen får 
øget komorbiditet. Det er påfaldende, 
at indlæggelse på intensiv afdeling for 
COVID-19 falder for de ældste alders-

FIGUR 1. 
Procentdel af personer over 50 år med en eller flere risikofaktorer for alvorlig COVID-19 i en række Europæiske lande, baseret på data fra SHARE.
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grupper, således at personer over 80 
år ifølge undersøgelsen er i mindre 
risiko end de 70-79-årige. Dette kan 
dog skyldes, at de allerældste ofte dør 
på plejehjem, også dem, som kunne 
have haft brug for intensiv behandling.

Dødelighed og risikofaktorer  
for død af COVID-19
Siden første nedlukning er vi løbende 
blevet oplyst om det daglige antal 
døde med COVID-19. Definitionen af, 
hvad det vil sige at dø af COVID-19, va-
rierer dog noget mellem de forskellige 
lande. I Danmark opgøres et corona-
relateret dødsfald som et dødsfald, 
hvor der foreligger en positiv CO-
VID-19 PCR-test inden for 30 dage før 
dødsdatoen (Statens Serum Institut, 
2022), uanset om dødsårsagen faktisk 
skyldes følger af COVID-19 eller anden 
dødsårsag. Opgørelsen har den fordel, 
at det dagligt har kunnet registreres 
og dødeligheden derfor kunne moni-

Den øgede risiko for indlæggelse og 
død af COVID-19 hos den ældre del af 
befolkningen kan enten skyldes alde-
ren i sig selv eller en øget forekomst 
af komorbiditet og skrøbelighed med 
stigende alder. Vi dokumenterer i denne 
artikel, at den med alderen stigende 
komorbiditet er den væsentligste faktor, 
mens alder i sig selv kun spiller en 
mindre rolle. Blandt de allerældste var 
der en betydelig overdødelighed, men på 
trods af det overlevede en del af de al-
lerældste smitte med COVID-19, endda 
også blandt dem, der var over 100 år.
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toreres uden tidsforsinkelse, men har 
også den ulempe, at personer, der dør 
af andre årsager end COVID-19 tæl-
les med (fx personer, der dør ved et 
trafikuheld eller af kræft, og som også 
har været smittet inden for 30 dage). 
Det blev især en ulempe, da omicron-
varianten ved tredje bølge dominerede 
pandemien, da op mod halvdelen af de 
PCR-testpositive indlagte og døde var 
indlagte og døde af andre årsager end 
følger af COVID-19.  

De væsentligste risikofaktorer for at 
dø af COVID-19 er de samme som for 
alvorlig indlæggelse. Igen er alder den 
væsentligste risikofaktor (Ahrenfeldt 
et al., 2021b), og mænd har en øget 
risiko for at dø af COVID-19 i forhold 
til kvinder. Men her ændrer billedet 
sig i forhold til alvorlige indlæggelser, 
idet den større risiko for at dø blandt 
mænd falder med stigende alder 
(FIGUR 3). Således er der 2-4 gange 
øget risiko for at dø af COVID-19, hvis 

C O R O N A PA N D E M I E N  H O S  D E N  Æ L D R E  B E F O L K N I N G 
–  R I S I KO FA K T O R E R  O G  D Ø D E L I G H E D

R U N E  L I N D A H L-J A C O B S E N
B E R N A R D  J E U N E 

FIGUR 2. 
Indlæggelser på hospital ved COVID-19 i Danmark i perioden februar 2020 til Januar 2022.
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man er en mand under 60 år i forhold 
til en kvinde under 60 år. Den risiko 
falder til mindre end to gange højere 
for mænd over 80 år. Dette skyldes 
sandsynligvis, at de mænd, der har 
overlevet til 80-års alderen, har andre 
faktorer, der beskytter dem, så deres 
risiko i forhold til kvinder mindskes 
med alderen.

Ifølge forskere fra Johns Hopkins 
Universitetet i USA, som har fulgt den 
globale pandemi, siden den startede, 
er lidt over 5 millioner mennesker i 
verden døde af COVID-19-relaterede 
sygdomme fra pandemiens start i 
december 2019 og frem til den 14. 
marts 2022 (Dong et al., 2020). Men 
spørgsmålet er, om COVID-19 har 
været skyld i langt flere dødsfald, end 
der kunne forventes, idet mange af 
især de ældre, som er døde af CO-
VID-19, alligevel ville være døde af 
andre årsager i samme tidsrum, hvis 
COVID-19 pandemien ikke havde gjort 
sit indtog. Da vi i Danmark, ligesom 
i andre højindkomstlande, hvert år i 
gennemsnit øger vores levetid med 
omkring 3 måneder, fordi vi lever 
længere, kan man ikke bare sammen-
ligne direkte med dødeligheden før 
pandemien. I stedet kan man beregne, 
hvor mange ekstra dødsfald, der har 
været i fx hele år 2020 (Islam et al., 
2021), eller estimere, hvor stor en 

betydning det har haft for ændringen 
i vores forventede levealder (Aburto 
et al., 2022). Faktisk viser det sig, 
at for alle aldersklasser i Danmark 
er der ikke sket flere dødsfald, end 
hvad der kunne forventes (FIGUR 4a). 
Det samme er ikke tilfældet i vores 
naboland, Sverige, hvor der i starten 
af pandemien blev satset på flokim-
munitet, hvorfor samfundet først blev 
lukket ned på et noget senere tids-
punkt end i Danmark og Norge. I New 
Zealand, som i starten håndterede 
smitten med effektive nedlukninger, 
var der færre døde end forventet, fordi 
man også undgik andre dødsårsager 
end COVID-19, som fx influenza og 
andre infektionssygdomme, samt fald- 
og trafikulykker. 

Hvis vi ser på effekten af COVID-19 
på vores forventede levealder og 
opgør ændringen på, hvor mange må-

neder eller år vi har mistet på grund 
af COVID-19, og hvor mange vi har 
vundet på grund af mindre dødelighed 
af andre sygdomme, viser det sig, at 
vi i Danmark i 2020 har øget vores 
levetid med ca. 0,05 år (knap 20 dage) 
for både mænd og kvinder. Bag dette 
ligger, at vi har mistet ca. 0,2 leveår 
(ca. 2½ måned) på grund af coronare-
lateret dødelighed og vundet 0,25 år (3 
måneder) på grund af mindre dødelig-
hed af andre årsager (FIGUR 4b). Til-
svarende gør sig gældende for Norge, 
mens fx USA har haft en nedgang i 
den forventede levealder på ca. 1,7 år i 
2020, Italien og Storbritannien hver på 
ca. 1 år, og Frankrig på ca. ½ år. 

Overdødeligheden blandt 
de allerældste
Følgerne af pandemien var ikke 
mindst i begyndelsen værst hos de 

Men spørgsmålet er, om COVID-19 har været skyld i langt flere døds-
fald, end der kunne forventes, idet mange af især de ældre, som er 
døde af COVID-19, alligevel ville være døde af andre årsager i samme 
tidsrum, hvis COVID-19 pandemien ikke havde gjort sit indtog. 
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FIGUR 3. 
Mænds øgede risiko for at 
dø af COVID-19 i forhold til 
kvinder i en række europæi-
ske lande for hhv. personer 
under 60 år og over 80 år.
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ældste og mest skrøbelige personer, 
herunder især plejehjemsbeboere, 
trods alle forsøg på at beskytte dem 
(Guerini et al., 2021; Marcon et al., 
2020; Poulain et al., 2021; Siopis, 2021; 
Zatz et al., 2022). I begyndelsen af 
pandemien i Italien var medianalderen 
for coronarelaterede dødsfald 83 år, 
hvilket var 35 år højere end medianal-
deren for de coronasmittede (48 år), 
og den var højere for kvinder (86 år) 
end for mænd (80 år) (Guerini et al., 
2021).

I Lombardiet, hvor pandemien i 
Europa startede, var der tre gange 
flere dødsfald (24.330) i 2020, sam-
menlignet med et årligt gennemsnit 
på 8.492 dødsfald for årene 2015-2019. 
Langt de fleste indlagte og døde med 
COVID-19 var ældre personer, og 
overdødeligheden steg med stigende 
alder, men med betydelige kønsfor-
skelle. Hos mænd steg overdødelig-
heden nærmest eksplosivt fra 50 til 
80-årsalderen for derefter kun at stige 
langsommere, mens overdødelighe-
den for kvinder var lavere end hos 
mænd på næsten alle alderstrin, men 
jævnt stigende til over 100 år, dog kun 
lidt lavere hos halvfems- og hundred-
årige kvinder end hos mænd (Marcon 
et al., 2020). De allerældste mænd 
syntes således at have være relativt 
beskyttede, men også meget mere 

selekterede, da forholdet mellem 
mænd og kvinder blandt hundredårige 
i Lombardiet i 2020 var en til 10. 

Til trods for denne stærkt sti-
gende coronarelatererede dødelighed 
med stigende alder, er det vigtigt at 
understrege, at adskillige italienske 
hundredårige overlevede COVID-19, 
og at enkelte hundredårige på pleje-
hjem, hvor smitten var udbredt, ikke 
blev smittet. Det synes således ikke at 
være alderen i sig selv, men graden af 
skrøbelighed og komorbiditet, som er 
afgørende. Nogle hundredårige havde 
tilsyneladende bevaret et tilstræk-
keligt adaptivt immunforsvar, som be-
skyttede dem mod alvorlige følger og 
for enkelte endda mod smitte (Guerini 
et al., 2021; Marcon et al., 2020).   

I Belgien, som var et af de hårdest 
ramte lande i Europa, døde 127.407 
personer i hele 2020, hvoraf 56.258 
var dødsfald blandt 85+årige. Sam-
menlignet med tiårsperioden før 
pandemien, dvs. 2009-2019, var 
overdødeligheden i alt 18,3%, men 
den var næsten det dobbelte blandt 
de 85+årige (35,7%). Blandt de halv-
fems- og hundredårige var overdøde-
ligheden endnu større, stigende fra 
omkring ca. 40% for 90-årige til ca. 
50% blandt de 100-årige (Poulain et 
al., 2021). Det viste sig dog, at døde-
ligheden var lavere blandt de ældste 

hundredårige på lidt mere end 101 år, 
som var født før den spanske syge, 
der startede i juli 1918. En mulig år-
sag kunne være en vis beskyttelse af 
en livslang immunitet, som infektion 
med den influenzavirus (H1N1), der 
forårsagede den spanske syge, havde 
fremkaldt (såkaldt krydsimmunitet).

En undersøgelse af dødeligheden 
på plejehjem i 14 europæiske lande, 
som bygger på det tidligere omtalte 
SHARE-projekt (Aalto et al., 2022), 
viser, at indtil oktober 2021 fandt 37% 
(991 af i alt 2708), af alle coronarela-
terede dødsfald i Danmark sted på 43 
plejehjem (med i alt 40.500 sengeplad-
ser), mens kun 10% (4072 af 381.000) 
af alle smittede var plejehjemsbebo-
ere i samme periode. For at relativere 
det lidt, må det dog også fremhæves, 
at antallet af disse coronarelaterede 
dødsfald 'kun' udgjorde 2,4% af antal-
let af benyttede plejehjemssenge i 
Danmark, mens denne andel var tre 
gange større i lande som Belgien, 
England, Spanien, Sverige og Tjekkiet. 
Derudover må man formode, at den 
store andel af coronarelaterede døds-
fald på plejehjemmene i Danmark, 
som jo især omfattede de 80+-årige, 
har været noget mindre siden oktober 
2021, dvs. under den tredje bølge, hvor 
vaccinationsgraden hos disse al-
lerældste hurtigt steg.

FIGUR 4. 
Ekstra døde og ændring i 
vores forventede levealder 
for udvalgte lande (Data fra 
Islam et al., 2021 og Aburto 
et al., 2021).
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Under første bølge i foråret 2020 blev 
mindst 252 personer, som var 105 år 
eller mere, rapporteret testet positive 
for coronavirus i hele verden (Siopis, 
2021). I alt 100 af disse overlevede i 
første omgang COVID-19, hvoraf 12 
var 110 år eller mere – heriblandt 
nonnen Lucille Randon, der lige var 
fyldt 117 år, og nu er den længstleven-
de person i Europa. Få andre overle-
vede COVID-19 i meget høje aldre på 
114 og 115 år. Også dette tyder på, at 
nogle længelevere stadig besidder et 
immunforsvar, som beskytter dem, 
hvilket kan hænge sammen med visse 
genetisk betingede vævstyper og im-
munmekanismer (Guerini et al., 2021). 

Konklusion
Vi kan således konkludere, at coro-
napandemien især forårsagede en 
meget høj hospitalisering og døde-
lighed blandt den ældre befolkning. 
Men det er også vigtigt at fremhæve, 
at dette ikke bare hang sammen med 
alderen i sig selv, men hovedsageligt 
skyldtes den meget hyppigere fore-
komst af komorbiditet og skrøbelig-
hed hos ældre personer. På trods af 
den meget højere coronarelaterede 
dødelighed hos de allerældste (op 
mod 50% blandt de hundredårige), så 
overlevede den anden halvdel af disse 
længelevere trods alt, også blandt 
dem over 105 og 110 år, heriblandt 
Europas længstlevende, nu 118-årige 
franske nonne.  
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