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Udviklingen af pandemien med ny coronavirus 

Beskriv den nye coronavirus (SARS-CoV-2) og den sygdom (COVID-19), den forårsager. Redegør for, hvor-
dan virus bruger menneskets celler til at lave kopier af sig selv. Forklar, hvordan SARS-CoV-2 diagnostice-
res, og hvordan karantæne og vacciner kan begrænse spredningen af virus.  

Redegør for SIR-modellen og dens anvendelse til at beskrive epidemier. Beskriv en metode til numerisk 
løsning af de koblede differentialligninger i SIR-modellen. Anvend SIR-modellen på et selvvalgt datasæt fra 
det nuværende sygdomsudbrud af coronavirus og vurder modellens anvendelighed.  

Diskutér styrker og svagheder i SIR-modellen med særligt fokus på, hvorvidt de matematiske antagelser 
stemmer overens med de biologiske realiteter. Sammenlign COVID-19 pandemien med andre coronavirus-
epidemier og sæsonbetonet influenza, og vurder, om mediernes intense dækning er gavnlig eller skadelig. 

Opgaven skal have et omfang på 15-20 normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum), 
eksklusive forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller og bilag. 

Med aflevering i Netprøver erklærer jeg mig enig i, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt 
tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig 
hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven. 
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Resume 

Dette projekt undersøger den COVID-19 pandemi, der siden januar i år har spredt sig til store dele af verde-

nen. Dette gøres gennem litteratur og uddrag fra de nyeste forskningsresultater på området. SARS-CoV-2 er 

en positivt polariseret ssRNA-virus, som inficerer menneskets celler. Virus overtager cellens replikationssy-

stem, for at danne kopier af sit arvemateriale. Denne belastning giver sygdommen COVID-19, hvis sympto-

mer varierer fra feber og tør hoste til åndenød, lungebetændelse, blodforgiftning og nyresvigt.  Verden over 

arbejder forskere og regeringer på at inddæmme sygdommen. Dette gøres ud fra teoretiske forudsigelser 

om, hvordan sygdommens udbredelse vil forløbe i forskellige scenarier. Dette projekt inddrager SIR-model-

len, som et redskab til at undersøge pandemiens forløb. Der arbejdes med et datasæt fra den kinesiske 

Hubei-provins. Eulers metode anvendes som metode til numerisk at løse modellens koblede differentiallig-

ninger. Ud fra modelleringen vurderes det, at SIR-modellen med god tilnærmelse beskriver de registrerin-

ger man har gjort i Kina. SIR-modellen bygger på en lang række teoretiske antagelser. Til trods for dette er 

modellen et nyttigt redskab til at beskrive og overskueliggøre pandemiens biologiske realiteter. Afslutnings-

vist benyttes den biologiske og matematiske viden om virussen som grundlag for en diskussion om medier-

nes intense dækning af virusudbruddet. Diskussionen tager udgangspunkt i spørgsmålet, om vi skal frygte 

denne Corona virus? Projektet konkluderer, at der er grund til en samfundsmæssig frygt, og at medierne i 

den forbindelse har et vigtigt ansvar: De skal oplyse borgerne uden at skabe panik. 
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Indledning 

Siden januar i år har en ny virus spredt sig over hele verden. Virussen har fået det officielle navn SARS-CoV-

2, mens den sygdom, den forårsager, benævnes COVID-19. På verdensplan er der i skrivende stund registre-

ret i alt 145.995 smittetilfælde og 5440 dødsfald. To tal, der fortsat er stærkt stigende. Verden over har 

samfund efter samfund været nødt til at lukke ned for al aktivitet, som kan øge eller i sig selv udgøre en 

smitterisiko. Anbefalinger eller forbud mod store forsamlinger er blevet indført. Skoler, arbejdspladser og 

andre offentlige institutioner er lukket ned, og i flere lande bliver rejsende nu mødt af lukkede grænser.  

Verden over arbejder forskere på højtryk for at undersøge den nye coronavirus. Genomer kortlægges og 

analyseres, og modeller opstilles for at forudsige pandemiens forløb. På sidelinjen følger medierne intenst 

med i situationens udvikling med det primære formål at sælge overskrifter, men også for at videregive en 

hver information til den almene borger. Det store spørgsmål er, om denne dækning er gavnlig eller skade-

lig. Har vi overhovedet grund til at frygte denne nye coronavirus?   

For at kunne besvare projektets opgaveformulering beskrives først den nye coronavirus SARS-CoV-2. I den 

forbindelse vil virussens opbygning og oprindelse blive beskrevet. Herudover forklares det, hvordan virus 

benytter menneskets celler til at lave kopier af sig selv. Sygdommen COVID-19, som virussen medfører, vil 

også blive beskrevet. Dette gøres ved en gennemgang af immunforsvarets reaktion på den indtrængende 

virus, sygdommens symptomer, diagnosticering og begrænsning af spredning ved karantæne og vaccina-

tion. For at kunne beskrive epidemiens forløb, gøres der brug af SIR-modellen. Først beskrives modellen og 

dens anvendelses til at beskrive epidemier. Herefter redegøres der for Eulers metode, som kan bruges til 

numerisk løsning af de koblede differentialligninger. Dette vil lede frem til at SIR-modellen kan anvendes på 

et udvalgt datasæt, og modellens anvendelighed vil i den forbindelse blive vurderet.  

Den biologiske og matematiske gennemgang skal føre til en diskussion af SIR-modellens styrker og svaghe-

der med fokus på at beskrive, hvorvidt de matematiske antagelser stemmer overens med de biologiske rea-

liteter. Ved at sammenligne COVID-19 med andre coronavirus-epidemier og sæsonbetonet influenza, vil det 

slutteligt vurderes, om mediernes intense dækning af virusudbruddet er gavnlig eller skadelig. Dette gøres 

med udgangspunkt i at undersøge, om vi har grund til at frygte den nye coronavirus.   
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SARS-CoV-2 
SARS-CoV-2 er det officielle navn på den virus, som er årsag til den igangværende pandemi, som netop nu 

hærger store dele af verden. SARS-CoV-2 tilhører en stor familie af coronavirus, som bl.a. også er kendt for 

at indeholde virus som SARS-CoV og MERS-CoV. Coronavirus-virioner er 120-160 nm i diameter. På virus-

sens overflade findes en række proteiner, som tilsammen danner nogle op til 20 nm lange karakteristiske 

pigge. Disse pigge er udformet, så de nærmest ligner en krone, og det er derfor herfra at Corona virussen 

fået sit navn. 1 2 

Opbygning 

På figur 1 ses opbygningen 

af SARS-CoV-2 3. Ligesom an-

dre Corona virusser består 

SARS-CoV-2 af fire virusspe-

cifikke proteiner. Disse be-

nævnes S (spike), E (enve-

lope), M (membrane) og N (nucleocapsid). Som vist på figuren danner proteinerne S, E og M tilsammen et 

dobbelt lipidlag, som kaldes en membrankappe. Denne membrankappe er Corona virus. Udover at inde-

holde de virusspecifikke proteiner S, E og M, stammer en del af membrankappen også fra værtscellen 4. 

SARS-CoV-2 benytter overfladeproteinet S til at binde sig til værtscellens membran. Inderst i virionet dan-

ner N proteinerne endnu et proteinlag, som kaldes et kapsid. Nukleokapsidet er formet som en alfa-helix og 

danner en rørformet beholder, hvori genomet opbevares5 6 7. 

SARS-CoV-2’s arvemateriale består af RNA, som i struktur minder meget om DNA. RNA består, ligesom 

DNA, af nukleotider. Forskellen på RNA og DNA er, at basen thymin altid vil være erstattet af basen uracil. 

Herudover findes flere forskelle på DNA og RNA. Disse vil ikke gennemgås nærmere her 8. Jævnfør Balti-

more klassificeringen9, tilhører SARS-CoV-2 kategorien af positivt polariseret ssRNA-virus. Dette betyder, at 

1 Statens Serum Institut: ”Human Coronavirus, Middle East Respiratory Syndrome (MERS) og Svær Akut Respiratorisk 
Syndrom (SARS)” 
2 Pellet, Pillip E. og Holland, Thomas C., m.fl.  (2014): “Nurovirology” 
3 Wu, Canrong og Liu, Yang, m.fl. (2020):” Analysis of therapeutic targets for SARS-CoV-2 and discovery of potential 
drugs bycomputational methods”. Side 38.  
4 Bidstrup, Bodil Blem og Schou, Benthe (2011): ”Bioteknologi 4 - Infektionsbiologi og blodets kemi”. Side 17.
5 Ekebjerg, Clara: “Virologi - læren om virus”, Biotech Academy. 
6 Pellet, Pillip E. og Holland, Thomas C., m.fl.  (2014): “Nurovirology” 
7 Egebo, Lone Als og Johansen, Jane Sundbæk, m.fl. (2017): ”Bioteknologi A - Bind 1”. Side 76. 
8 Skadehede, Thomas og Selschau, Kirsten, m.fl. (2017): ”Yubio - Interaktiv e-bog til biologi A”. Side 813-814.  
9 Skadehede, Thomas og Selschau, Kirsten, m.fl. (2017): ”Yubio - Interaktiv e-bog til biologi A”. Side 66.  

Figur 1:  
Opbygning af SARS-CoV-2 

w
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arvematerialet i virussens indre består af positiv enkeltstrenget RNA. At strengen benævnes som positiv 

henviser til, at strengen er den kodende RNA-streng. Denne kaldes også for sense-strengen. Strengens 

basesekvens er hermed magen til mRNA-strengens basesekvens. Dette har betydning for hvordan virussen 

kan benytte en værtscelle til at danne kopier af sit arvemateriale.10 Denne viden om SARS-CoV-2’s arvema-

teriale gør det muligt at kategorisere virussen som en beta Corona virus. En beta Corona virus er nemlig en 

kappebærende virus med positivt polariseret ssRNA som arvemateriale. Ydermere har en beta Corona virus 

sin oprindelse i dyr. 11 

Zoonose 
Smitten med SARS-CoV-2 menes at være opstået på et dyremarked i den kinesiske by Wuhan. Det antages 

at et af de levende dyr på markedet, har båret på virussen. På markedet har dyret smittet et eller flere af de 

mange mennesker, som det har været i tæt kontakt med. Det er endnu ikke blevet påvist præcis hvilket dyr, 

der har båret smitten, men både slanger, flagermus og skældyr har været i søgelyset.12 Når en virus smitter 

fra dyr til mennesker, kaldes det en zoonose. Sekvensanalyser har vist, at SRAS-COV-2 er hele 96,2% iden-

tisk med en Corona virus, som bæres af flagermus. Denne virus kaldes for BatCoV RaTG13, og undersøgel-

sen fastslår, at denne Corona virus er den virus, som er tættest beslægtet med SARS-CoV-2. Indtil videre 

findes der dog ikke et entydigt svar på, hvordan det har været muligt for virussen at smitte mellem flager-

mus og mennesker. 13 

For at en virus kan inficere en værtscelle, er det nødvendigt at virussens overfladeproteiner er i stand til at 

binde sig til værtscellens receptorer. Da SARS-CoV-2 og BatCoV RaTG13 begge er Corona virusser, har de 

begge S-proteiner på deres overflader. Disse S-proteiner er 93,1% identiske. Årsagen til, at SARS-CoV-2 har 

kunnet smitte fra flagermus til mennesker kan skyldes mutationer i arvematerialet. SARS-CoV-2 og BatCoV 

RaTG13 er ikke 100% identiske. Det er dog muligt, at SARS-CoV-2 på et tidspunkt er udsprunget fra BatCoV 

RaTG13 via mutationer 14. 

Et genom kan ændres og mutere på mange forskellige måder. Ved forsøg er det blevet påvist, at positivt 

strenget ss-RNA-virus, heriblandt Corona virus og SARS-CoV-2, er i stand til at ændre sig ved homolog re-

kombination. Dette betyder, at der udveksles nukleotidsekvenser mellem to homologe molekyler. Ved 

10 Ekebjerg, Clara: “Virologi - læren om virus”, Biotech Academy. 
11 Woo, Patrick C. Y. og Huang, Yi, m.fl. (2010): Coronavirus Genomics and Bioinformatics Analysis” 
12 Kjaer, Charlotte (2020): “Sådan bliver coronavirus en ægte dræber”. 
13 Zhou, Peng og Yang, Xing-Lou, m.fl. (2020): ”A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable 
bat origin”. Side 1-2.  
14 Zhou, Peng og Yang, Xing-Lou, m.fl. (2020): ”A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable 
bat origin”. Side 2 og 9. 
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RNA-virus kan rekombinationen være enten præcis eller upræcis. Ved præ-

cis rekombination er der ingen forskel mellem de oprindelige RNA-sekven-

ser og den resulterende crossover-RNA-sekvens. Ved upræcis rekombina-

tion er der en lille forskel på de to oprindelige RNA-sekvenser. Denne for-

skel kan skyldes mindre mutationer som f.eks. substitutions-mutationer, 

deletioner eller insertioner. Forskellen kan dog også skyldes, at de to RNA-

sekvenser stammer fra hver sin virus. Hvis lignende vira har inficeret den 

samme værtscelle, kan disse vira udveksle gener via homolog rekombina-

tion.  De resulterende RNA-sekvens vil dermed indeholde egenskaber fra 

begge genomer. Det siges, at der er sket et genetisk skift.15 Princippet i ho-

molog rekombination er illustreret på figur 2.16 

Det vides stadig ikke præcist, hvordan SARS-CoV-2 har smittet fra dyr til 

mennesker. En teori går dog på, at en værtscelle i et af dyrene på markedet 

i Wuhan har været inficeret med både BatCoV RaTG13 og en anden beta Corona virus på samme tid. Ved 

homolog rekombination har disse virusser i teorien udvekslet arvemateriale med hinanden. Resultatet 

heraf blev SARS-CoV-2, som havde netop de tilpasninger i overfladeproteinet, som gør den i stand til at infi-

cere menneskeceller.17 I et andet studie, hvor man ligeledes har sammenlignet SARS-CoV-2 og BatCoV 

RaTG13 har man dog ikke kunnet påvise nogen tegn på rekombination i SARS-CoV-2’s arvemateriale.18 

Dette skaber grundlaget for en anden teori. Hvor har BatCoV RaTG13 antages generelt at have en høj muta-

tionsrate, fordi kopieringen af RNA ikke er så nøjagtig, som f.eks. kopieringen af DNA.19 Enkelte mutationer 

af genomet kan derfor have medført, at BatCoV RaTG13 har kunnet smitte til mennesker. Dette kaldes for 

et genetisk skred 20. At et genetisk skred har medført udviklingen af SARS-CoV-2, skulle være muligt fordi de 

to virioners overpladeproteiner i forvejen er meget ens. Få mutationer skulle derfor have været nok til at 

skabe den afgørende ændring, som muliggjorde smitte fra dyr til mennesker på markedet i Wuhan i 

15 Kjaer, Charlotte (2020): “Sådan bliver coronavirus en ægte dræber”. 
16 Wikipedia.com: ”Homologous recombination”. Med henvisning til Martin, Darren P. (2010): ”Guidelines for Identify-
ing Homologous Recombination Events in Influenza A Virus” 
17 Wu, Canrong og Liu, Yang, m.fl. (2020): ”Analysis of therapeutic targets for SARS-CoV-2 and discovery of potential 
drugs bycomputational methods”. Side 4.  
18 Zhou, Peng og Yang, Xing-Lou, m.fl. (2020): ”A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable 
bat origin”. Side 2.  
19 Ravn, Pernille, Forsberg, Roald og Christiansen, Freddy Bugge (2007): ”Influenza - Menneskets uforudsigelige følges-
vend”. Side 2.  
20 Kjaer, Charlotte (2020): “Sådan bliver coronavirus en ægte dræber”. 

Figur 2: Ilustration af upræcis homo-
log rekombination 
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november eller december 2019. 21 22  Helt nye kilder påstår, at smitten med SARS-CoV-2 til mennesker kan 

spores helt tilbage til 6. november. 23 Dette skulle være muligt at fastslå ved analyse af virussen genom. Det 

er endnu ikke lykkedes at fastslå den reelle årsag til smittespredningen, men det er nok blot et spørgsmål 

om tid, før forskerne får knækket denne kode. 

Virus’ brug af menneskeceller til kopi af arvemateriale 

Virus regnes for at være ikke-cellulære organismer, da de ikke har et stofskifte og er afhængige af en værts-

celle for at kunne replikere deres genom. For at kunne formere sig, er SARS-CoV-2 nødt til at trænge ind i, 

og udnytte, levende celler 24. Hvis værtscellen er en menneskecelle, påhæfter SARS-CoV-2 sig til det speci-

fikke membranprotein ACE2. Når virionen er påhæftet receptoren spaltes S-proteinet til to underenheder: 

S1 og S2. S1 indeholder et receptorbindingsdomæne, som direkte binder sig til ACE2, mens underenheden 

S2 er ansvarlig for at virionen fusionerer med værtscellens membran.25 26 

Når viruspartiklen er fusio-

neret med værtscellens 

membran, bliver virus 

RNA’ets omgivende nuc-

leokapsid enzymatisk op-

løst, og SARS-CoV-2’s arve-

materiale frigives til cellens 

cytoplasma. Da SARS-CoV-

2’s arvemateriale består af 

sense-RNA, sidestilles det 

med værtscellens eget 

mRNA. Virussen overtager 

værtscellen eget replikati-

onssystem, og det virale 

genomiske RNA 

21 Zhou, Peng og Yang, Xing-Lou, m.fl. (2020): ”A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable 
bat origin”. Side 2.  
22 Wu, Canrong og Liu, Yang, m.fl. (2020): ”Analysis of therapeutic targets for SARS-CoV-2 and discovery of potential 
drugs bycomputational methods”. Side 8.  
23 DR.dk, DR-Dokumentar (2020): “Horisont: De advarede om corona-krisen - og forsvandt”. Tid 5:50.  
24 Vase, Pernille Schiødt: “Bakterier, vira og antibiotikaresistens”. Biotech Academy. 
25 Bidstrup, Bodil Blem og Schou, Benthe (2011): ”Bioteknologi 4 - Infektionsbiologi og blodets kemi”. Side 18.  
26 Yan, Renhong og Zhang, Yuanyuan, m.fl. (2020): ” Structural basis for the recognition of the SARS-CoV-2 by full-
length human ACE2”. Side 1.  

Figur 3:  Infektionscyklus for SARS-CoV-2. En viruspartikel fusionerer med værtscellens mem-
bran. Herefter overtager den cellens eget replikationssystem, hvorved virussens genom trans-
skriberes og translateres. Nye kopier af virussen kan herefter forlade værtscellen ved exocytose. 
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transskriberes til et antigenom i fuld længde. Ud fra antigenomskabelonen dannes der mange nye kopier af 

sense-RNA.27 Noget af dette sense-RNA translateres til virusproteiner, så de ny-dannede kopier af sense-

RNA kan indkapsles og blive til nye virioner. De nye virioner samles på membraner i værtscellen. Disse er 

placeret mellem det endoplasmatiske retikulum og Golgikomplekset. Når disse virioner er færdigudviklede 

udskilles de fra værtscellen ved exocytose. Først indesluttes virionerne i vesikler, som ved vesikulær trans-

port føres ud til værtcellens membran. Herefter fusionerer vesiklerne med cellemembranen, hvorved de 

nye SARS-CoV-2-partikler frigives.28 29 30 Den beskrevne infektionscyklus for SARS-CoV-2 er illustreret på fi-

gur 3.31 

COVID-19 
Når SARS-CoV-2 har overtaget en værtscelle i mennesket og fået den til at replikere sit genom, vil flere af 

kroppens celler inficeres. Dette vil medføre sygdommen COVID-19, som er en viral luftvejsinfektion. Symp-

tomerne på COVID-19 kan variere meget fra patient til patient. 80% af de smittede vil kun opleve milde 

symptomer, mens 14% oplever alvorlige symptomer. De resterende 5% oplever så kritiske symptomer, at 

der er fare for, at de kan dø af sygdommen. Graden af symptomer afhænger af patientens immunforsvar og 

generelle sundhed 32.  

Smitte og immunforsvaret 
For at virussen kan trænge ind i kroppen, skal den først forbi det ydre forsvar, som blandt andet består af 

huden, som indeholder talg og har en lav pH-værdi. SARS-CoV-2 får primært adgang til kroppen via luftveje-

nes slimhinder. For at forhindre virussen i at trænge ind i kroppen, begynder slimhinderne at producere 

slim (mucus). I de øvre dele af luftvejene findes cilieklædte celler, som producerer et lag mucus, som kan 

indfange virionerne og transportere dem tilbage mod svælget. Herfra fjernes de fra luftvejene ved nys og 

host. Virussen smitter derfor netop igennem spyt og snot.33  34 

Hvis ikke kroppens ydre forsvar kan bekæmpe virussen, træder det uspecifikke forsvar til. Det uspecifikke 

forsvar består bl.a. af en række ”ædeceller”, som på forskellig vis nedbryder og uskadeliggør virus. En af 

disse celletyper er Natural Killer cells (NK-celler). Disse celler identificerer de af kroppens celler, som er 

27 Wu, Canrong og Liu, Yang, m.fl. (2020): ”Analysis of therapeutic targets for SARS-CoV-2 and discovery of potential 
drugs bycomputational methods”. Side 5.  
28 Pellet, Pillip E. og Holland, Thomas C., m.fl.  (2014): “Nurovirology”. Publiceret i Handbook of Clinical Neurology 
29 Egebo, Lone Als og Johansen, Jane Sundbæk, m.fl. (2019): ”Bioteknologi A - Bind 3”. Side 158-159.  
30 Gude, Martin Faurholdt og Dall, Anette Møller, m.fl. (2017): ”Histologi - Tekst og atlas”. Side 24. 
31 Omtegnet med udgangspunkt i figur 18 - Bidstrup, Bodil Blem og Schou, Benthe (2011): ”Bioteknologi 4 - Infektions-
biologi og blodets kemi”. Side 20.  
32 Skovbo, Mikkel (2020): “5 ting du skal vide om coronavirus”. 
33 Egebo, Lone Als og Johansen, Jane Sundbæk, m.fl. (2019): ”Bioteknologi A - Bind 3”. Side 139-140. 
34 Skovbo, Mikkel (2020): “5 ting du skal vide om coronavirus”. 
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inficeret med SARS-CoV-2. Når en virusinficeret celle er opsporet, binder NK-cellerne sig til cellens over-

flade og dræber den ved lysering. Hermed ødelægges den virusinficerede celles membran. Cellens indhold 

vil flyde ud, og cellen vil derfor gå til grunde.35  Det uspecifikke forsvar består ydermere af en række protei-

ner, som ligeledes indgår i bekæmpelsen af virus. Et eksempel på det uspecifikke forsvars proteiner er inter-

feroner, som er en særlig type cytokiner, der har stærkt antivirale egenskaber. De udskilles af de virusinfice-

rede celler, og kan både stimulere NK-cellers drab og aktivere en række gener, som hæmmer replikationen 

af virus i de omkringliggende celler.36  

Hvis det uspecifikke forsvar heller ikke slår til, er det nødvendigt med en mere specifik immunologisk re-

spons. Det specifikke immunforsvar er meget effektivt, fordi det reagerer på helt specifikke antigener. Ved 

hjælp af T- og B-lymfocytter dannes der specielle celler med specifikke receptorer der passer præcis til den 

indtrængende mikroorganismers overfladeproteiner. I dette tilfælde SARS-CoV-2’s S-proteiner. Det speci-

fikke forsvar inaktiverer SARS-CoV-2 og danner samtidig B- og T-huskeceller, som kan genkende netop 

SARS-CoV-2 virioner, hvis de senere trænger ind i kroppen igen. Herved er der opnået en immunitet overfor 

SARS-CoV-2, medmindre denne virus muterer i mellemtiden.37   

Symptomer 
Som beskrevet smitter SARS-CoV-2 gennem luftvejene, hvor den med det samme mødes af kroppens im-

munforsvar. Størstedelen af de COVID-19 smittede udvikler feber. Dette skyldes, at virussen får immunsy-

stemets celler, som f.eks. makrofagerne, til at udskille endogene pyrogener. Disse øger mængden af 

prostaglandiner, som igen påvirker hypotalamus. Herfra sendes der signal til kroppen om, at den generelle 

temperatur skal hæves. Dette sker ved ufrivillige muskelbevægelser. Varmeafgivelsen vil være uændret, og 

hermed stiger kropstemperaturen. Den forhøjede temperatur er endnu en del af kroppens uspecifikke for-

svar mod SARS-CoV-2, fordi den hæmmer virussen replikation. Ydermere stimulerer den høje temperatur 

forskellige immunologiske processer. Feberen er altså et redskab til at bekæmpe infektionen hurtigere.38  

Hvis immunforsvaret er i stand til at holde virussen i de øvre dele af luftvejene, vil patienten opleve milde 

symptomer som feber, hoste og træthed. Nogle patienter vil dog have et svækket immunforsvar. Dette kan 

der være flere årsager til. F.eks. har personer over 60 år og patienter der lider af diabetes, hjerte-kar-syg-

domme, kroniske luftvejsinfektioner (f.eks. astma) og kræft større risiko for at udvikle mere alvorlige 

35 Egebo, Lone Als og Johansen, Jane Sundbæk, m.fl. (2019): ”Bioteknologi A - Bind 3”. Side 143. 
36 Egebo, Lone Als og Johansen, Jane Sundbæk, m.fl. (2019): ”Bioteknologi A - Bind 3”. Side 145.  
37 Egebo, Lone Als og Johansen, Jane Sundbæk, m.fl. (2019): ”Bioteknologi A - Bind 3”. Side 149 og 153-155.  
38 Skadehede, Thomas og Selschau, Kirsten, m.fl. (2017): ”Yubio - Interaktiv e-bog til biologi A”. Side 254-255. 
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symptomer. Dette skyldes at deres immunforsvar i mindre grad er i stand til at hæmme virussen. Dermed 

får virus mulighed for at replikere sit genom. 39  

Som tidligere beskrevet angriber SARS-CoV-2 værtscellerne ved at binde sig til ACE2 receptoren. Hos men-

nesker er dette membranprotein til stede på cellerne i lungerne, hjertet, nyrerne og tarmsystemet. 40 Un-

dersøgelser har vist, at S-proteinet fra SARS-CoV-2 har en stærk bindingsaffinitet til humant ACE2. Når først 

SARS-CoV-2 er bundet til værtscellens overflade, er det derfor ekstra svært for immunforsvaret at fjerne 

denne igen41. Dette kan være forklaringen på, at patienter med svækket immunforsvar udvikler symptomer 

såsom lungebetændelse, diarre, blodforgiftning og nyresvigt. De to sidstnævnte symptomer opstår oftest i 

forbindelse med andre infektioner. I dette tilfælde oftest i forbindelse med lungebetændelse. 42 For en lille 

gruppe patienter vil symptomerne udvikle sig så alvorligt, at sygdommen er potentielt dødelig. Den seneste 

udmelding fra WHO anslår at COVID-19 har en global dødelighed på 3,4%. 43 

Diagnosticering 
Når sygdommen COVID-19 skal diagnosticeres, skal det eftervises, at patientens symptomer skyldes SARS-

CoV-2 og ikke en anden virus. Ved virus-udbruddets begyndelse lykkedes det kinesiske forskere at isolere 

seks RNA-sekvenser fra SARS-CoV-2’s genom. Disse sekvenser blev offentliggjort, så andre forskere kunne 

fremstille tests til diagnosticering af sygdommen.44  I dag benyttes RT-PCR (real time revers transcription 

polymerase chain reaction) som den mest almindelige metode til diagnosticering. Patienten får foretaget et 

skrab med en podepind fra svælget eller en spytprøve.45 Hvis patienten er smittet med SARS-CoV-2, vil vi-

ruspartikler være at finde i prøven. Først isoleres virussens arvemateriale fra alt det andet cellemateriale i 

prøven. Det isolerede RNA kan herefter opformeres ved RT-PCR.  

Når RT-PCR benyttes til diagnosticering af COVID-19, kan proceduren udføres i PCR-maskiner. Den primer, 

som anvendes ved RT-PCR, vil være lavet i et laboratorie. Denne er lavet, så den er SARS-CoV-2 specifik.  

Dette betyder, at den er særligt fremstillet til at påhæfte sig steder i SARS-CoV-2’s genom, som har en 

39 Word Health Organization (2020): “Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-
19)”. Side 12.  
40 Yan, Renhong og Zhang, Yuanyuan, m.fl. (2020): ” Structural basis for the recognition of the SARS-CoV-2 by full-
length human ACE2”. Side 1.  
41 Wu, Canrong og Liu, Yang, m.fl. (2020): ”Analysis of therapeutic targets for SARS-CoV-2 and discovery of potential 
drugs bycomputational methods. Side 1-2.  
42 Word Health Organization (2020): “Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-
19)”. Side 12.  
43 Word Health Organization (2020): “WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 3 
March 2020”. 
44 Cohen, Jon og Normile Dennis (2020): ”New SARS-like virus in China triggers alarm”. Summary.  
45 Brueck, Hilary (2020): ” There's only one way to know if you have the coronavirus, and it involves machines full of 
spit and mucus”. 
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basesekvens, der er unik for netop denne virus. Ved en test, udviklet af University of Washington School of 

Medicine (UW Medicine), passer primerne til 100 særligt udvalgte nukleotider, som repræsenterer to speci-

fikke gener for SARS-CoV-2’s genom. Hvis det er muligt at opformere RNA af begge gener, kan det konklu-

deres at patienten er testet positiv for COVID-19. Hvis kun et af generne opformeres, er prøvens resultat 

ikke entydigt, og det er derfor nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser. Slutteligt er prøven negativ, 

hvis det ikke lykkes at opformere nogen af generne. Yderligere undersøgelser kan foretages ved f.eks. se-

kvens-specifik RNA-påvisning eller sekvensanalyse.46 For yderligere forklaring af metoden der bruges til iso-

lering af virussens arvemateriale og RT-PCR henvises til bilag 1.  

Begrænsning af spredning 

Netop nu diagnosticeres flere og flere tilfælde af COVID-19 verden over. I nogle lande, inklusive Danmark, 

har man skiftet strategi, og man forsøger derfor nu at forsinke udbredelsen af virussen, i stedet for at ind-

dæmme den. I den forbindelse er det blevet meldt ud, at man ikke længere vil diagnosticere personer, der 

kun har milde symptomer47. For at mindske smitten med COVID-19 har regeringer og statsledere verden 

over indført en række tiltag. For at mindske presset på sundhedsvæsenet forsøger man at forhindre, at 

mange bliver syge på samme tod. For at begrænse smitten kan mange tiltag tages i brug. To af disse er vac-

cinationer og karantæne.    

Vaccination  

Smittespredning kan begrænses med vaccination, også kaldet immunisering. En vaccination påvirker krop-

pen på samme måde som en rigtig infektion. En svækket eller dræbt mikroorganisme med sit tilhørende 

antigen indsprøjtes i kroppen. Dette vil stimulere immunforsvaret og igangsætte en immunologisk reaktion. 

Fordi mikroorganismen, som sprøjtes ind i kroppen, er svækket eller dræbt, vil man ikke blive syg af vacci-

nationen. Immunforsvaret vil dog forsøge at ’bekæmpe’ mikroorganismen alligevel, og i den forbindelse 

udvikles B- og T-huskeceller. Dette vil medføre immunitet overfor den indsprøjtede mikroorganisme48  49 50.  

Da SARS-CoV-2 er en zoonose og derfor er udsprunget fra et dyr, er det ikke en sygdom vi mennesker er 

blevet udsat for før. Vores immunforsvar har derfor aldrig været udsat for denne virus, og vi har ingen hu-

skeceller der kan bekæmpe den. For at bekæmpe smittespredningen ville vaccination derfor være effektivt, 

fordi flere ville være immune eller delvist immune overfor virussen, hvis de kunne være vaccinerede inden 

de blev udsat for smitte. Lige nu venter hele verdenssamfundet på at en vaccine bliver klar. Desværre er 

46 Geggel, Laura (2020): ” How do the new coronavirus tests work?” 
47 Sundhedsstyrelsen (2020): “Spørgsmål og svar om coronavirus/COVID-19”. 
48 Skadehede, Thomas og Selschau, Kirsten, m.fl. (2017): ”Yubio - Interaktiv e-bog til biologi A”. Side 260. 
49 Egebo, Lone Als og Johansen, Jane Sundbæk, m.fl. (2019): ”Bioteknologi A - Bind 3”. Side 160.  
50 Statens Serum Institut (2019): ” Influenzavaccination”. 
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det en lang og tidskrævende proces. Først er der selve udviklingsarbejdet og derefter følger en lang god-

kendelsesproces, hvor der testes for både effektivitet og bivirkninger. Det forventes at tage 18 måneder, 

før en vaccine er klar til det internationale marked 51. 

Karantæne  

Selvom en vaccine endnu ikke er klar, er der heldigvis andre tiltag, som kan tages i brug for at undgå at 

smitten med COVID-19 spreder sig. Et af de tidligt anvendte tiltag herhjemme er karantæne. Målet med 

karantæne er at dæmme op for sygdommen ved at forhindre smitte. Hvis en person er diagnosticeret med 

COVID-19, vil Styrelsen for Patientsikkerhed påbegynde en smitteopsporing som skal klarlægge, hvem ved-

kommende har været i tæt kontakt med 52. Personer, som formodes at have været udsat for smitte, sættes 

i hjemmekarantæne. Dette gøres også selvom de endnu ikke viser symptomer. Karantænen er sat til at vare 

14 dage. Dette skyldes at COVID-19 har en inkubationstid på 2-12 dage. Dette betyder, at man, hvis man er 

smittet, vil udvikle symptomer inden for karantænens tidsramme.53 At være i hjemmekarantæne indebæ-

rer, at man ikke må gå på arbejde, være i skole eller færdes uden for hjemmet af andre årsager. Folk i hjem-

mekarantæne skal dagligt måle deres temperatur, og de skal samtidig være i kontakt med sundhedsfagligt 

personale. Dette gøres for at følge deres helbredssituation tæt. Folk med alvorlige symptomer kan også iso-

leres på et hospital. Hospitalernes infektionsmedicinske afdelinger har særlige stuer, hvor patienterne kan 

ligge uden at have kontakt til andre. Iført særligt udstyr, og pålagt strenge hygiejneregler, kan sundhedsfag-

ligt personale på sygehusene behandle patienternes symptomer uden at udsætte dem selv eller andre pati-

enter for smitte.  

På nuværende tidspunkt har WHO netop erkendt, at der med COVID-19 faktisk er tale om en pandemi. Det 

har vist sig at opsporing af smittekæder og karantæne ikke er tilstrækkeligt til at inddæmme sygdommen. 

Både forskere, vismænd og regeringer har nu brug for teoretiske forudsigelser for hvordan sygdommens 

udbredelse vil forløbe i forskellige scenarier. Til det kan man bruge matematiske modeller. 

SIR-modellen 

SIR-modellen benytter matematisk modellering til at beskrive, hvordan en smitsom sygdom vil udbrede sig i 

en population. Der findes mange parametre, som har en indvirkning på, hvordan en sygdoms smittespred-

ning vil forløbe. SIR-modellen forudsætter en række antagelser, som ikke nødvendigvis er i 

51 Lægemiddelstyrelsen (2020): ”Ny coronavirus (COVID-19)”. 
52 Styrelsen for patientsikkerhed (2020): ” Sådan foregår smitteopsporing af COVID-19 (ny coronavirus)”. 
53 Sundhedsstyrelsen (2020): ” Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet”. 
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overensstemmelse med virkeligheden. SIR-modellen er derfor en simplificering af en biologisk virkelighed, 

som er langt mere kompleks. 

Som første led i den matematiske modellering inddeles populationen i kategorier. SIR-modellen bygger på 

tre kategorier:  

S – modtagelige individer (Susceptible) 

I – smittede individer (Infectious)  

R – immune individer (Recovered)  

Ud fra de tre kategorier kan en infektion beskrives med følgende diagram: 

S → I → R (→S) 

Diagrammet viser, at et modtageligt individ udvikler sig til et smittet individ, som slutteligt udvikler sig til et 

immunt individ. For COVID-19 antages det, at et smittet individ, efter at have haft sygdommen, bliver im-

mun. Dette individ kan altså ikke længere smittes med sygdommen, og udvikler sig altså ikke til igen at til-

høre kategorien S. Det vides dog ikke med sikkerhed endnu, hvorvidt man udvikler immunitet efter at have 

haft sygdommen. Der er også mulighed for, at man udvikler immunitet for en periode, men at denne lang-

somt bortfalder. Derfor angiver pilen i parentes, at nogle immune individer kan miste deres immunitet. Ud 

fra data om COVID-19, kan S, I og R benyttes til at beregne antallet af individer i hver kategori.54 

Før modelleringen er det nødvendigt at fastsætte nogle grundantagelser, som simplificerer de mange fakto-

rer, som er i spil ved smitten af en virus. Smittespredningen er en kompliceret proces, som afhænger af bio-

logiske, sociale og adfærdsmæssige aspekter. Derfor laver man, ved modellering med SIR-modellen, en 

række grove antagelser. Til denne modellering opstilles følgende antagelser:  

1) Antallet af individer i populationen (N) er konstant. Det vil sige at der hverken er migration, fødsler

eller dødsfald under modellens forløb.

2) Der er en homogen interaktion mellem individerne i populationen. Ud fra et begrænset kendskab

til sociale processer, er det svært at forudsige, hvor stor en chance der er for, at en person i kate-

gori S netop møder en person i kategori I. Det antages derfor, at alle individer i populationen har

samme chance for at møde hinanden.

3) Individer der har haft sygdommen, men som er blevet raske, bliver immune. Dette betyder, at disse

personer alle vil gå fra kategori I til kategori R. I denne antagelse kan der altså ses bort fra mulighe-

den for, at individerne på sigt kan udvikle sig fra at være immune til igen at blive modtagelige 55.

54 : Andresen, Viggo: ” Introduktion til matematisk infektionsepidemiologi”. Side 3-6.  
55 : Priisholm, Kristian og Næs, Flóvin Tór Nygaard, m.fl.: ” Epidemier og epidemimodeller”. Side 2. 
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Herunder er underforstået, at evt. dødsfald som konsekvens af sygdommen også fører til ”reco-

very” og immunitet for COVID-19. 

Ud fra ovenstående antagelser må det hermed gælde, at 𝑁 = 𝑆 + 𝐼 + 𝑅. 

For hver kategori 𝑆, 𝐼 og  𝑅 opstilles en differentialligning. For udledning af de tre differentialligninger hen-

vises der til bilag 2. SIR-modellen er hermed beskrevet ved følgende differentialligningssystem:  

𝑆′(𝑡) = −𝛼 · 𝑆(𝑡) · 𝐼(𝑡) 

𝐼′(𝑡) = 𝛼 · 𝑆(𝑡) · 𝐼(𝑡) − 𝛾 · 𝐼(𝑡) 

𝑅′(𝑡) = 𝛾 · 𝐼(𝑡) 

Systemets differentialligninger kan ikke løses analytisk. Derfor er det nødvendigt at anvende en eller flere 

metoder for numerisk at løse de koblede differentialligninger 56 57.   

Eulers metode 

Det er ikke muligt at angive en eksakt løsning for de koblede differentialligninger i SIR-modellen. Eulers me-

tode er en simpel numerisk løsningsmetode, som giver en tilnærmet løsning til differentialligningerne. Me-

toden går ud på at bestemme de tilnærmede værdier 𝑦1, 𝑦2, 𝑦3 … for funktionsværdierne 

𝑓(𝑥1), 𝑓(𝑥)2, 𝑓(𝑥)3 … Dette gøres for 𝑥-værdier i skridt på ℎ fra 𝑥0: 𝑥1 = 𝑥0 + ℎ,  𝑥2 = 𝑥0 + 2ℎ … For at 

finde den første approksimation til 𝑓(𝑥1) benyttes tangents ligning i 𝑥0. Denne er også tangent til grafen. 

For at bestemme approksimationen til 𝑓(𝑥)2 tages der udgangspunktet i punktet (𝑥1, 𝑦1), selvom dette 

punkt ikke ligger på grafen for 𝑓. Teorien er dog, at der vil være en løsning, hvis løsningskurven gør igen-

nem dette punkt. Hældningen til tangenten til denne løsningskurve i punktet (𝑥1, 𝑦1), vil hermed føre til 

den næste 𝑦-værdi 58. Dette er illustreret på figur 4.  

56 Brydensholt, Morten og Ebbesen, Grete Ridder (2012): ”Lærebog i matematik - Bind 4”. Side 114-116. 
57 Jensen, Allan Lind (2017): ”SIR-modellen - Epidemiologi“. Side 8-9.  
58 Vestergaard, Erik. ”Eulers metode - numerisk løsning af differentialligninger”. 



 SRP 16/03-2020 

Side 16 af 38 

Figur 4 - Approksimation af de førte 3 punkter på grafen for den numeriske løsning af differentialligningen 𝑓′(𝑡) = ℎ · (𝑡, 𝑦). 59 

 Approksimationen kan fortsættes efter følgende generalisering: 

𝑡𝑛+1 = 𝑡𝑛 + ∆𝑡 

𝑦𝑛+1 = ℎ · (𝑡𝑛, 𝑦𝑛) · (∆𝑡) + 𝑦𝑛 

For en mere udførlig forklaring af Eulers metode, henvises der til bilag 3. 

Eulers metode på SIR-modellen 
De generelle formler for Eulers metode kan nu anvendes på de tre funktioner fra SIR-modellen. 60 

Når 𝑡𝑛+1 = 𝑡2 + ∆𝑡  fås det hermed at:  

𝑆(𝑡𝑛+1) ≈ 𝑆′(𝑡𝑛) · ∆𝑡 + 𝑆(𝑡𝑛)

𝐼(𝑡𝑛+1) ≈ 𝐼′(𝑡𝑛) · ∆𝑡 + 𝐼(𝑡𝑛)

𝑅(𝑡𝑛+1) ≈ 𝑅′(𝑡𝑛) · ∆𝑡 + 𝑅(𝑡𝑛)

De afledede funktioner fra SIR-modellen kan indsættes i ovenstående således: 

𝑆(𝑡𝑛+1) ≈ −𝛼 · 𝑆(𝑡𝑛) · 𝐼(𝑡𝑛) · ∆𝑡 + 𝑆(𝑡𝑛) 

𝐼(𝑡𝑛+1) ≈ 𝛼 · 𝑆(𝑡𝑛) · 𝐼(𝑡𝑛) − 𝛾 · 𝐼(𝑡𝑛) · ∆𝑡 + 𝐼(𝑡𝑛) 

𝑅(𝑡𝑛+1) ≈ 𝛾 · 𝐼(𝑡𝑛) · ∆𝑡 + 𝑅(𝑡𝑛) 

Ved Eulers metode skal 𝑆(𝑡), 𝐼(𝑡) og 𝑅(𝑡) bestemmes i en række små trin. De ovenstående tre ligninger kan 

benyttes til at beregne 𝑆(𝑡𝑛+1), 𝐼(𝑡𝑛+1) og  𝑅(𝑡𝑛+1) ud fra 𝑆(𝑡𝑛), 𝐼(𝑡𝑛) og 𝑅(𝑡𝑛).  

59 Brydensholt, Morten og Ebbesen, Grete Ridder (2012): ”Lærebog i matematik - Bind 4”. Figur på side 107. 
60 Sience-gym.dk: ”Numerisk løsning af SIR-modellen”. 
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SIR-modellen anvendt på selvvalgt datasæt 

For at beskrive COVID-19-epidemiens forløb, anvendes SIR-modellen på et datasæt over antallet af smit-

tede, døde og helbredte i Hubei provinsen i Kina61. Netop dette datasæt er valgt, fordi byen Wuhan, hvor 

sygdommen formentlig har sin oprindelse, ligger i Hubei-provinsen. Hermed går dette datasæt længere til-

bage i tid, end for den resterende del af verden. Dette giver flere målepunkter, som graferne i SIR-modellen 

kan fittes til. Herudover antyder de nyeste udmeldinger, at der bliver registreret færre og færre tilfælde af 

COVID-19 i Kina og Hubei-provinsen.62 Dette datasæt kan derfor også benyttes til at undersøge, hvor lang 

tid der går før pandemien i resten af verden topper. Et udsnit af datasættet er vist på figur 5. For det sam-

lede datasæt henvises der til det eksterne bilag 4.   

Figur 5: Udsnit af datasæt fra Hubei-provinsen. Antallet af smittede, døde og helbredte er registreret. Det fulde datasæt kan findes i 
det eksterne bilag 4. De tal, der er markeret med rødt, markerer de værdier, som er registreret før den valgte dato for 𝑡 = 0. 

I den teoretiske SIR-model er det de to konstanter α (smitteraden) og γ (helbreds-/dødsraten), der afgør 

flowet mellem kategorierne 𝑆(𝑡), 𝐼(𝑡) og 𝑅(𝑡). Når SIR-modellen anvendes på et datasæt, hvor de to vær-

dier ikke er opgivet, skal det hermed forsøges at finde netop de to værdier, som får SIR-modellen til at 

passe bedst muligt til de virkelige værdier. Den teoretiske model skal altså fittes til virkelighedens målte 

data.  

Modelleringen af SIR-modellen ud fra det udvalgte datasæt foretages i Excel. Ved hjælp af Eulers metode, 

bestemmes de teoretiske værdier for 𝑆(𝑡), 𝐼(𝑡) og 𝑅(𝑡). Dette gøres ved først at fastsætte værdier for 

∆𝑡, 𝑁, 𝛼 og γ. ∆𝑡 fastsættes til 0,1, da lille tidsforskel ∆𝑡 giver flere tætliggende datapunker, og dermed en 

mere præcis model. Populationen 𝑁 sættes som udgangspunkt til 100.000. Dette tal kan dog ændres efter 

behov, når grafer og datapunkter er indtegnet. Slutteligt indskrives et kvalificeret bud på værdierne  𝛼 og γ. 

61 Daglige rapporter fra: Kinesisk regerings websted. www.heubei.gov.cn..  
62 Stephensen, Emma Klinker (2020): ” Antal døde og smittede falder i Kina – derfor sker det nu”. 
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Ved at fitte datapunkterne til grafen, ændres disse, så der fås de værdier, som bedst beskriver forløbet i 

datasættet. Med udgangspunkt i SIR-modellens tre differentialligninger opstilles regnearket som vist på fi-

gur 6  63. Ved at trække formlerne ned over kolonnerne beregnes værdierne til de ønskede tidspunkter. Ved 

at sætte 𝛼 = 2 · 10−6 og 𝛾 = 0,05, fås nogle værdier for 𝑆(𝑡), 𝐼(𝑡) og 𝑅(𝑡), som gør det muligt at fortsætte 

modelleringen. Ændres 𝛼 og γ markant, bliver værdierne i mange celler så små, at Excel ikke kan regne med 

dem. Derudover skal startværdierne for  𝐼(0) og 𝑅(0) også fastsættes. Ud fra det samlede datasæt er tiden 

𝑡 = 0 fastsat til d. 15/1-2020, da der fra denne dag officielt blev registreret, hvor mange smittede der var i 

provinsen. Antallet af smittede og immune fra modelleringens starttidspunkt er sværere at fastslå. Ifølge 

datasættet var 14 personer i alt allerede tilhørende kategorien 𝑅. Sandsynligvis har der altså floreret smitte 

allerede før de første tilfælde officielt blev registreret. De 14 i kategorien 𝑅 opdeles i første omgang såle-

des, at 10 individer tilhører kategorien 𝐼, mens 4 individer tilhører kategorien 𝑅, til tiden 𝑡 = 0. Dette ind-

skrives ligeledes i regnearket vist på figur 6.  

Figur 6: Udklip af regneark til anvendelse af Eulers metode til løsning af SIR-modellens differentialligninger. Den fulde tabel kan fin-
des i bilag 4.  

Ud fra parametrene indtastet i regnearket tegnes det første udkast til en model. I modellen indtegnes 

punkterne for 𝑆(𝑡), 𝐼(𝑡) og 𝑅(𝑡). Da ∆𝑡 er sat til 0,1, vil punkterne ligge så tæt, at de ligner en graf. Yder-

mere indtegnes punkterne for det reelle antal individer i kategorien 𝑅 og 𝐼. Det første udkast til en model 

kan ses på figur 7.  

63 Sience-gym.dk: ”Numerisk løsning af SIR-modellen”. 
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Figur 7: Første udkast til SIR-modellen. Her er parametrene angivet på figur 6 benyttet. Opstilling af modellen er udført i bilag 4. 

På det første udkast kan det ses, at de teoretiske grafer er parallelforskudt til højre, sammenlignet med 

punkterne for de reelle data. Dette tyder på, at smittespredningen sker hurtigere i virkeligheden end i mo-

dellen. Dette kan skyldes, at antallet af infektiøse i modellen er sat for lavt. Hvis dette antal øges, vil smitte-

spredningen ske hurtigere. Derfor øges 𝐼(0). For at fitte modellen til de målte data, giver 𝐼(0) = 38 en pas-

sende udvikling i modellens smittespredning. Ydermere ses det at toppen på grafen for 𝐼(𝑡) er lavere end 

toppen for de reelle værdier. Altså er antallet af smittede, når virussen er på sit højeste, lavere ifølge mo-

dellen end i virkeligheden. Der kan ændres på flere parametre for at få disse til at passe sammen. I første 

omgang øges antallet af individer i populationen således, at 𝑁 = 111000. 

Der begynder at være en vis overensstemmelse mellem forløbet af modellens grafer og de reelt målte vær-

dier. For at finpudse parametrene anvendes et software til kurvefit 64.  Det vælges at fitte grafen for 𝑅(𝑡) til 

punkterne for de faktiske værdier af 𝑅. Dette kan gøres ud fra mindstekvadraters metode. Kvadratet på af-

vigelsen mellem den teoretiske værdi for 𝑅 og den reelle værdi for 𝑅 beregnes for hver tiende 𝑡-værdi. 

Altså beregnes afvigelsen for alle hele 𝑡-værdier, da der her haves både en teoretisk og observeret værdi. 

Herefter beregnes den samlede kvadratsum. Formålet er nu at få Excel til at minimere denne kvadratsum 

så meget som muligt. Dette gøres med Excels værktøj ’Problemløser’. Problemløseren kan sættes til at mi-

nimere værdien i cellen med kvadratsummen ved at ændre på parametrene 𝛼 og γ. På denne måde tegnes 

64 Jensen, Allan Lind (2017): ”SIR-modellen - Epidemiologi“. Side 20. 
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den model, som med den bedste tilnærmelse passer til det registrerede antal individer i kategorien 𝑅. Den 

bedst tilnærmede model kan ses på figur 8.  

Figur 8: SIR-modellen hvor Excels værktøj 'Problemløser' har ændret værdierne for α og γ, så grafen for 𝑅(𝑡) med god tilnærmelse 
følger punkternes forløb. Opstilling af modellen er udført i bilag 4.  

Hermed er SIR-modellen anvendt på data om COVID-19 epidemien i Hubei-provinsen i Kina. Når grafen for 

𝑅(𝑡) fittes til de faktiske værdier for 𝑅, fastsætter Excel parametrene 𝛼 og γ , så 𝛼 ≈ 2,388 · 10−6  og 𝛾 =

0,0653.  

Modellens anvendelighed  

Når SIR-modellen er anvendt på et datasæt som på figur 8, er det nødvendigt at forholde sig til, om model-

len passer til, og kan beskrive, det anvendte datasæt. Med andre ord skal modellens anvendelig vurderes. 

Når modellen på figur 8 betragtes, ses det tydeligt at grafen for 𝑅(𝑡) med god tilnærmelse følger datasæt-

tes punkter for 𝑅, som den er fittet til. Den samlede værdi for de kvadrerede afvigelser er til gengæld på 

168800734, hvilken er en forholdsvis stor afvigelse. En af årsagerne til denne store afvigelse er, at der ved 

Eulers metode kun findes tilnærmede løsninger til modellens koblede differentialligninger. Som det tidli-

gere er illustreret på figur 4, vil de tilnærmede løsninger for de første ændringer af 𝑡 have en lille afvigelse 

fra den faktiske løsning. Jo større ∆𝑡 bliver, desto mere vil den numeriske løsning afvige fra den faktiske løs-

ning. Ved beregning af afvigelsen i bilag 4 ses det også, at afvigelsen stiger for hvert datapunkt. Dette kan 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

0 20 40 60 80 100 120 140

A
n

ta
l i

n
d

iv
id

er
 

Tid (dage)

SIR-model fittet til R 

S(t) I(t) R(t) Faktiske værdier for R Faktiske værdier for I



 SRP 16/03-2020 

Side 21 af 38 

altså skyldes usikkerhederne ved Eulers metode. Ved numerisk løsning af modellens koblede differentiallig-

ninger med en anden metode, f.eks. Runge-Kutta metoden, kan denne afvigelse minimeres 65. 

På figur 8 er det også tydeligt, at når modellen fittes til de virkelige værdier for 𝑅, vil grafen for 𝐼(𝑡) ikke 

passe til punkterne for de reelle værdier for 𝐼. Forløbet af grafen og punkterne ser ud til at være ens, men 

grafen er forskudt mod højre sammenlignet med de virkelige tal. Ifølge modellen vil antallet af individer i 

kategorien 𝐼 hermed toppe ca. 10 dage senere end i virkeligheden. Altså er den faktor, 𝛼, hvormed indivi-

der overgår fra 𝑆 til 𝐼 større i virkeligheden end ifølge modellen. Det spring der ses i punkterne for de smit-

tede skyldes, at de i Kina ændrede måden at diagnosticere på. Hermed er der et spring i antallet af smittede 

fra d. 12. februar. For at få et billede af forskellen fittes SIR-modellen derfor til punkterne for 𝐼 i stedet for 

𝑅. Der anvendes samme fremgangsmåde som beskrevet tidligere, og igen er det nødvendigt at ændre bl.a. 

værdien af 𝑁, for at få en retvisende model. SIR-modellen fittet til 𝐼 kan ses på figur 9.  

Figur 9: SIR-modellen hvor Excels værktøj 'Problemløser' har ændret værdierne for α og γ, så grafen for 𝐼(𝑡) med god tilnærmelse 
følger punkternes forløb. Opstilling af modellen er udført i bilag 4. 

For denne model er parametrene følgende: 𝛼 ≈ 3,850 · 10−6 og 𝛾 = 0,0533. Alt efter om SIR-modellen 

fittes til 𝐼 i eller 𝑅, er der altså en forskel på 1,5 · 10−6 på de to værdier for 𝛼. Når modellen fittes til 𝐼, vil 

grafen 𝑅(𝑡) ikke længere følge de virkelige værdier for 𝑅. Forholdet mellem 𝐼(𝑡) og 𝑅(𝑡) ser altså ikke ud til 

65 Baktoft, Allan (2013): ”Matematik i virkeligheden - Bind 1”. Side 47-50. 
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at passe med virkeligheden, uanset hvordan modellen fittes til datasættet. Ifølge modellen på figuren 8 er 

sygdommen altså mere smitsom, end modelleringen tager højde for. For modellen på figur 9, er paramete-

ren 𝛼 øget, hvormed smittegraden passer til de virkelige data. Denne model antager dog, at de smittede 

individer bliver raske eller dør hurtigere, end de gør i virkeligheden. Dette kan tyde på, at sygdommens va-

righed er længere, end modellen tager højde for. Med Excels problemløser-værktøj, er det desværre ikke 

muligt at fitte modellen til de virkelige data for både 𝐼 g 𝑅 på samme tid. Det kan også være, at virkelighe-

den ligger et sted imellem de to modeller. Altså, at sygdommen både er mere smitsom, og sygdomsforløbet 

varer længere tid, end det med modellen er muligt at tage højde for.  

Det bør dog nævnes, at modellen aldrig kan være mere præcis, end de data den anvendes på. I flere medier 

er der blevet sået tvivl om, hvorvidt de tal, der meldes ud af de offentlige myndigheder i Kina, er rigtige. 

Nogen steder antydes det, at der i Kina er langt flere tilfælde af smittede med COVID-19, end det bliver re-

gistreret66. Ifølge de data for Hubei-provinsen, som er blevet brugt til denne model, har der ikke være 

mange smittede ved epidemiens start. Derfor blev det første udkast til modellen lavet med en værdi for 

𝐼(0) på 10. For at smitteforløbet for modellen kunne forløbe nogenlunde som i virkeligheden, var det dog 

nødvendigt at hæve værdien for 𝐼(0) til 38. Dette kan indikere, at der har været flere smittede til tiden 𝑡 =

0, en de offentlige myndigheder har kendt til eller meldt ud til omverdenen. Dette kan også være end af 

forklaringerne på modellens uoverensstemmelser.  

Stemmer matematiske antagelser overens med biologiske realiteter? 
Når det kommer til at skulle beskrive biologiske realiteter ved en virusepidemi som denne, har SIR-model-

len både styrker og svagheder. Mange af de antagelser der opstilles for at kunne benytte modellen, er ikke 

gældende i den virkelige verden. Ved anvendelse af denne model blev det f.eks. antaget, at antallet af indi-

vider i populationen (𝑁) var konstant. I en globaliseret verden, som den vi lever i, er denne antagelse helt 

fejlagtig. Mange mennesker bevæger sig over store områder, og mange rejsende er derfor rejst både ind og 

ud af Hubei-provinsen ved epidemiens begyndelse. Netop dette har også været afgørende for, at denne 

Corona virus har kunnet sprede sig så hurtigt til store dele af verdenen. Antagelsen om en homogen inter-

aktion mellem alle individer i populationen er også fejlagtig. I Hubei-provinsen bor der mere en 58 millioner 

mennesker, og det er derfor helt utænkeligt, at alle disse mennesker har samme kontaktrate. Til anven-

delse af modellen har det derfor også været nødvendigt at minimere populationens størrelse markant. For 

de to modeller er 𝑁 sat til henholdsvis 111.000 og 91.000 individer. Eftersom virussen havde sit udspring i 

byen Wuhan, er det også sandsynligt, at en langt mindre del af provinsens samlede befolkning, reelt var i 

kontakt med de smittede. Efterhånden som virussen har bredt sig til større dele af provinsen, er 𝑁 reelt 

66 DR.dk, DR-Dokumentar (2020): “Horisont: De advarede om corona-krisen - og forsvandt”. 



 SRP 16/03-2020 

Side 23 af 38 

vokset. Dette tager modellen ikke højde for. Særligt ikke når denne anvendes på så stor en befolknings-

gruppe. Modellen har også mange andre aspekter, som den heller ikke tager højde for67, bl.a. individernes 

alder og køn. Det har vist sig at mænd bliver oftere alvorligt syge end kvinder og at patienter oplever øgede 

komplikationer med en stigende alder 68.  Modellen tager heller ikke højde for individernes social- og hel-

bredsmæssige status. SIR-modellen bygger altså på en række grove antagelser og generaliseringer, som 

langt fra beskriver den virkelige verden.  

Selvom modellen er opstillet på antagelser, som ikke beskriver den fulde virkelighed, har den dog stadig en 

række fordele. Modellen er en forenkling og visualisering af noget meget komplekst. Selvom den ikke re-

præsenterer den fulde sandhed, kan den dog stadig benyttes til at foretage nogle generelle observationer 

og forudsigelser for et virusudbrud som dette. Når modellen anvendes for udbruddet i Hubei-provinsen, 

tydeliggøres det, at provinsen efter 34 dage havde det største antal af aktive smittetilfælde. Herfra er kur-

ven faldende, og epidemien er altså langsomt på vej til at ebbe ud. SIR-modellen kan altså bruges til at visu-

alisere udbruddets varighed. Hvis udvikling i Hubei-provinsen fortsætter som modellen viser, vil andre 

lande kunne bruge denne som et estimat for, hvor lang tid virusudbruddet kommer til at vare. Modellen er 

dog kun en gengivelse af, hvordan epidemien har udviklet sig, med de restriktioner og tiltag, som den kine-

siske regering har benyttet sig af. Dette skal andre lande og regioner huske at tage højde for. Når epide-

mien er raset ud, kan modeller fra flere lande og områder herefter sammenlignes, og forskellige strategier 

og værktøjer til inddæmning og bekæmpelse af virussen kan derefter sammenlignes. SIR-modellen kan på 

denne måde forhåbentlig gøre os klogere på, hvilke tiltag der havde den mest gavnlige effekt, så vi kan lære 

af dette til fremtidige pandemier.  

Modellens estimerede parametre 𝛼 og γ kan under et virusudbred som dette, også anvendes til at foretage 

en række gavnlige beregninger. Ud fra disse beregninger, kan der f.eks. skabes et billede af virussens smit-

tefare, sygdommens varighed og dødelighed. Parameteren γ er defineret som69:  

𝛾 =
1

𝑠𝑦𝑔𝑑𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑

Ud fra modelleringerne er parameteren γ bestemt. Ved isolation kan sygdommens varighed hermed bereg-

nes:  

67 Priisholm, Kristian og Næs, Flóvin Tór Nygaard, m.fl.: ” Epidemier og epidemimodeller”. Side 4.  
68 Word Health Organization (2020): “Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-
19)”. Side 12-13.  
69 Brydensholt, Morten og Ebbesen, Grete Ridder (2012): ”Lærebog i matematik - Bind 4”. Side 118.  
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𝛾 =
1

𝑠𝑦𝑔𝑑𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑

⇕ 

1 = 𝛾 ∗ 𝑠𝑦𝑔𝑑𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 

⇕ 

𝑠𝑦𝑔𝑑𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 =
1

𝛾
=

1

0,0653
≈ 15,31 (for data fittet til 𝑅) 

eller 

𝑠𝑦𝑔𝑑𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 =
1

𝛾
=

1

0,0533
≈ 18,76 (for data fittet til 𝐼) 

Ud fra modellerne varer COVID-19 altså et sted mellem 15 og 19 dage. Flere steder er det beskrevet, at 

svære tilfælde af COVID-19 kan vare op til flere uger, mens personer med milde symptomer vil have et syg-

domsforløb på 4-6 dage 70. Dette bekræfter teorien om, at de data, som modellen er bygget på, kun repræ-

senterer den del af befolkningen, som har haft de værste symptomer. Årsagen hertil er, som tidligere 

nævnt, at en stor gruppe af dem med milde symptomer ikke er blevet diagnosticeret. Selvom tallet for syg-

dommens varighed ikke er gældende for alle smittetilfælde, er det dog stadig et godt pejlemærke for hvor 

alvorlig sygdommen kan være for de hårdt ramte.  

En anden nyttig værdi, som også kan beregnes ud fra modellens parametre, er reproduktionsraten (𝑅0). 

Denne er et udtryk for, hvor mange en syg i gennemsnit vil nå at smitte i løbet af sin sygdomsperiode. Re-

produktionsraten er altså et udtryk for, hvor smitsom sygdommen er. Denne er givet ved formlen71:  

𝑅0 =
𝛼 · 𝑁

𝛾

Ved at indsætte værdier for begge modelleringer beregnes reproduktionsraten: 

𝑅0 =
𝛼 · 𝑁

𝛾
=

3,850 · 10−6 · 91000

0,0533
= 4,06 

eller 

𝑅0 =
𝛼 · 𝑁

𝛾
=

2,388 · 10−6 · 111000

0,0653
= 6,57 

Data indikerer altså, at en smittet person i gennemsnit smitter 4-6,5 andre i løbet af sygdommens varighed. 

Modellens reproduktionsrate er noget højere end den officielt udmeldt, som foreløbige studier anslår til 

70 Politi: ” Oftest stillede spørgsmål - Spørgsmål og svar fra Sundhedsstyrelsen om coronavirus/covid-19.” 
71 Brydensholt, Morten og Ebbesen, Grete Ridder (2012): ”Lærebog i matematik - Bind 4”. Side 123.  
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mellem 2 og 3. Modelleringen indikerer at virussen er mere smitsom. Forskerne arbejder stadig på at fast-

sætte den egentlige reproduktionsrate. Selvom modellens værdi er for høj, viser den, at sygdommen er me-

get smitsom, måske mere end først antaget. Når en vaccine mod SARS-CoV-2 er klar, så kan reproduktions-

raten bruges til at beregne, hvor mange individer i en population, der skal vaccineres for at sikre flokimmu-

nitet 72.  

Selv om SIR modellen er en forsimpling af virkelighedens kompleksitet, så er den særdeles velegnet til at 

visualisere hvad der sker og hvordan en epidemi vil forløbe. De estimerede værdier for eks. sygdommens 

varighed og reproduktionsrate er også god hjælp til at forstå virussen, epidemien og muligheden for be-

grænsning af spredningen i en befolkning. 

Er mediernes intense dækning gavnlig eller skadelig? 
Udbredelsen af den nye Corona virus bliver massivt dækket i medierne. I TV, radio og aviser har de mange 

historier om virussen overtaget pladsen for de almindelige nyheder. Dækningen er intens, men er dette 

godt eller skidt? Er den massive dækning oplysende eller panikskabende?   

Skal vi frygte Corona virus? 
For at kunne svare på, om mediernes dækning af virus-udbruddet er gavnlig eller skadelig, er det væsentligt 

at få fastsat, om virussen overhoved udgør en reel trussel. Som tidligere beskrevet muliggør SARS-CoV-2’s 

opbygning, at virussen primært binder sig til, og replikere sit genom i, celler i menneskets lunger, hjerte, 

nyrer og tarmsystem. De fleste, som er smittet med virussen, oplever kun relativt milde symptomer, som 

kan minde om almindelig influenza. Men for grupper af særligt udsatte kan COVID-19 give alvorlige sympto-

mer, som i værste fald kan medføre døden.  

Endnu ikke en sand dræber 
Selvom virussen følge WHO’s seneste udmelding har en dødelighed på 3,4% 73, er den langt fra lige så døde-

lig som andre virusser. Faktisk skriver WHO i deres rapport fra 29. februar, at man skal være opmærksom 

på, at denne dødelighedsprocent ikke tager højde for en række såkaldte ’mørketal’. Med modellering fast-

slår organisationen derfor, at den reelle dødelighed kan være helt ned til 0,3-1% 74 . I skrivende stund er det 

stadig uvist, hvor mange smittede der reelt er på verdensplan, og hvor hurtigt denne virus spreder sig. 

SRAS-CoV-2 betragtes endnu ikke som en sand dræber, men er der mulighed for, at den kan blive det.  

72 Brydensholt, Morten og Ebbesen, Grete Ridder (2012): ”Lærebog i matematik - Bind 4”. Side 124.  
73 Word Health Organization (2020): “WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 3 
March 2020”. 
74 World Health Organisation (2020): ” Coronavirus disease 2019 (COVID-19) - Situation Report 30”. Side 2. 
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Mutationer har formentlig ført til at SARS-CoV-2 har smittet til mennesker. Ligeledes har mutationer ført til, 

at virussen er i stand til at smitte direkte mellem mennesker. Forskere frygter, at virussen igen muterer, og 

at mutationerne styrker egenskaber som smitteevne og dødelig, da virussen på denne måde kan blive en 

endnu større trussel 75. RNA-virus er kendt for at have en høj mutationsrate, og SARS-CoV-2 har også alle-

rede gennemgået en række små mutationer. På Bedford Lab i Seattle, Washington, har man indsamlet op-

lysninger om 408 genomer fra SARS-CoV-2. Ved sekventering er disse genomer blevet undersøgt, og sam-

menligning af genomerne har vist virussens foreløbige mutationer. Ud fra undersøgelse har de opstillet et 

fylogenetisk stamtræ over SARS-CoV-2. Dette stamtræ ses på figur 10. 76 

Figur 10: Det fylogenetiske stamtræ viser slægtskabet mellem 408 genomer fra SARS-CoV-2. Datoerne repræsenterer tidspunktet 
hvor prøven er taget.  Hver farve repræsenterer et land. For at se den præcise liste over lande og de specifikke datoer for hvert ge-
nom, henvises der til litteraturlisten (se fodnote i brødtekst). 

Forskerholdet mener, at hvert eneste tilfælde af SARS-CoV-2 smitter fra et individ til at andet hver 7. dag. 

Hver anden af disse transmissioner vil medføre en mutation i arvematerialet. Altså vil hver enkelt udgave af 

75 Kjaer, Charlotte (2020): “Sådan bliver coronavirus en ægte dræber”. 
76 Nextstrain.org (2020): “ Genomic epidemiology of novel coronavirus (hCoV-19)”. 
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SARS-CoV-2 mutere ca. 2 gange pr. måned. Ifølge forskerne er det derfor blot et spørgsmål om tid, før der 

sker en mutation, som medfører ændringer der enten kan føre til at sygdommen mildnes, men som modsat 

også kan føre til, at sygdommen bliver mere smitsom og dødelig, end den er i forvejen 77 78.  

Sammenligning med andre epidemier 

For at danne et overblik over, hvor farlig COVID-19 er, kan den sammenlignes med andre cornavirusser og 

almindelig sæsoninfluenza. På figur 11 er en række parametre til sammenligning udvalgt. Disse knytter sig 

til smitte, dødelig og inkubationstid. Der er en stor usikkerhed forbundet med disse tal, for efterhånden 

som virusudbruddet udvikler sig, og vores viden bliver større, kan disse tal ændre sig. Ligeledes kan infor-

mationerne om de andre virusser være svære at fastslå præcist. Tallene kan dog stadig bruges til en sam-

menligning. 79 80 81 82 83 84 85

COVID-19* SARS MERS Sæsoninfluenza 

Dødelighed** CFR: 3,4% 

IFR: 0,3-1% 

CFR: 28% 

IFR: 10% 

CFR: 65% 

IFR: 35% 

CFR: 1% 

IFR: 0,2% 

Døde i alt 4965 774 858 290.00-650.000 

Smittede i alt 134.201 8098 2494 

Reproduktionsrate  2-3 <1 - 1 1,1-1,7 

Inkubationstid 2-12 dage 2-10 dage 2-14 dage 1-7 dage

Figur 11: Sammenligning af COVID-19, SARS, MERS og sæsoninfluenza. For flere værider er det fastsat et interval. Dette skyldes, at 
sygdomstilfældende for de enkelte patienter har udviklet sig forskelligt. For at give et billede af sygdomstilfældendes forskellige 
udfald, er intervallet og ikke medianen medtaget i denne sammenligning.  

*Alle tal er de aktuelle tal pr. 12-03-2020. Disse tal kan ændre sig fremadrettet.
** CFR =case fatality ratio (oficelt målte dødelighed, IFR = infection fatality ratio (forventede dødelighed)

På figur 11 ses det, at COVID-19 langt fra er lige så dødelig som de andre Corona virusser SARS og MERS. 

Selvom COVID-19 pandemien stadig raser, har den dog allerede ramt flere individer end SARS og MERS til 

sammen. Derfor er der også flere der i alt er døde af COVID-19, selvom dødeligheden i procent er langt 

mindre. COVID-19 minder altså i omfang og dødelighed mere om almindelig sæsoninfluenza. En af 

77 Kjaer, Charlotte (2020): “Sådan bliver coronavirus en ægte dræber”. 
78 Bedford, Trevor (2020): ”Cryptic transmission of novel coronavirus revealed by genomic epidemiology 
79 Rasmussen, Lars Igum (2020): ”Efter forvirring om farlighed: Her er, hvad vi ved, om risikoen for at dø af coronavi-
rus”. 
80 Statens Serum Institut (2018): ” WHO anslår, at der hvert år dør op til 650.000 mennesker af luftvejssygdomme rela-
teret til sæsoninfluenza” 
81 Amundsen, Bård (2020): ” Spanskesyken, svineinfluensaen, SARS og MERS kan hjelpe oss å forstå Covid-19” 
82 Sundhedsstyrelsen (2020): ” Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet”. Side 2.  
83 Sundhed.dk (2019): ”SARS”. 
84 Sundhed.dk (2019): ”MERS-Coronavirus”.  
85 Statens Serum Institut (2020): ”Influenza”. 
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årsagerne hertil kan være SARS-CoV-2’s bindingsaffinitet til receptoren ACE2 i menneskets celler. SARS-CoV 

binder sig til samme receptor som SARS-CoV-2, mens MERS-CoV binder sig til en anden receptor. Både 

SARS-CoV og MERS-CoV har en større bindingsaffinitet til deres receptorer end SARS-CoV-2. Dette medfø-

rer, at immunforsvaret har sværere ved at bekæmpe disse virus, og SARS og MERS vil derfor have en større 

dødelighed end COVID-19. SARS-CoV-2’s bindingsaffinitet er dog stadig stor, og i kombination med at virus-

sen primært angriber de nedre luftveje, og at kroppens immunforsvar aldrig er blevet mødt med denne vi-

rus før, gør det, at virussen har en større dødelighed end almindelig sæsoninfluenza.86     

Ses der på reproduktionsraten, er COVID-19 langt mere smitsom end de tre andre virusser. Samtidig har 

den en høj inkubationstid. COVID-19 smitter meget tidligt i sygdomsforløbet, og der er endnu ikke fastsat, 

om personer smittet med Corona virus er i stand til at smitte andre allerede inden de udvikler kliniske 

symptomer 87. I så fald bliver det svært at begrænse spredningen af smitten. Netop dette kan føre til, at vi-

russen bliver farligere, end den registrerede dødelighedsprocent lægger op til. Med et stort smittetryk er 

der fare for, at sundhedsvæsenet ikke kan følge med.88 Dette ses allerede i Norditalien, hvor hårdt prøvede 

hospitalsansatte ikke kan følge med. For selvom virussens symptomer kan afhjælpes med medicinsk be-

handling, er dette kun muligt, hvis smittetrykket er lavt nok til.89 

Kunsten at oplyse - uden at skabe panik 
Samfundsmæssigt er der altså en vis grund til at frygte den nye Corona virus. I skrivende stund befinder vi 

os midt i pandemiens udbrud, og det er derfor ikke muligt at forudsige, hvordan det endelige udfald bliver. 

Derfor tager regeringer verden over en række drastiske værktøjer i brug i forsøget på at inddæmme og kon-

trollere udbruddet så meget som muligt. Dette gøres for at beskytte de personer, som er mest udsatte.90 

Netop i den forbindelse spiller mediernes intense dækning en vigtig rolle. For ved at oplyse om denne virus, 

dens konsekvenser og omfang, kan medierne medvirke til at oplyse den enkelte borger, så alle bliver klar 

over situationens alvor. Vi har alle et fælles ansvar for at beskytte dem, som er særligt udsatte overfor CO-

VID-19. Dette gør vi bedst, hvis vi følger myndighedernes anvisninger og undgår at mødes i forsamlinger, 

hvor der er stor sandsynlighed for at smitte hinanden. Medierne har den gavnlige effekt, at de kan påvirke 

en stor del af befolkningen. Ved at oplyse om virussen på en saglig måde, kan den intense dækning få 

mange flere til at ændre adfærd, så vi alle bliver mere opmærksomme. Opmærksomme på potentielle 

86 Wu, Canrong og Liu, Yang, m.fl. (2020): ”Analysis of therapeutic targets for SARS-CoV-2 and discovery of potential 
drugs bycomputational methods”. Side 1-2.  
87 Sundhedsstyrelsen (2020): ” Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet”. 1-3.  
88 Rasmussen, Lars Igum (2020): ”Efter forvirring om farlighed: Her er, hvad vi ved, om risikoen for at dø af coronavi-
rus”.   
89 Buch, David og Møller Peter (2020): ” Nødråb fra italiensk læge: Det er som et jordskælv hver dag”. 
90 Regeringen (2020): ” Pressemøde om coronavirus og tiltag for at inddæmme smitten”. 
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smittekilder, milde symptomer og måske allervigtigst, håndhygiejne. På den måde kan mediernes dækning 

hjælpe til, at vi i fællesskab får begrænset smitten så meget som muligt.  

Mediernes evne til at påvirke os kan dog også være skadelig. Alt efter mediedækningens fokus, kan denne 

også være kilde til at skabe panik i befolkningen. De første tegn på panik er allerede set herhjemme. Efter 

statsministeren onsdag d. 11. mart meldte ud, at store dele af det danske samfund skulle lukkes ned i 14 

dage, styrtede mange mennesker til supermarkederne for at fylde kurvene. Mediernes intense dækning af 

virusudbruddet, kombineret med statsministerens udmelding, igangsatte hos mange en panikreaktion, som 

ligger dybt forankret i os. En overlevelsesmekanisme der fortæller os, at vores families overlevelse kommer 

i første række. Også selvom netop denne reaktion blev frarådet af myndighederne.91 Flere medier kunne 

ligeledes rapportere om paniske tilstande andre steder i verden. I en artikel fra amerikanske Fox News, er 

det beskrevet, hvordan mindst 27 iranere er døde af alkoholforgiftning efter at have drukket alkohol lavet 

på methanol. Medierne havde beskrevet, hvordan sprit og alkohol er i stand til at dræbe virus. Dette havde 

igangsat rygter om, at det skulle kurere COVID-19, hvis man drak rigelige mængder af netop alkohol. Så-

danne rygter kunne have været manet til jorden af medierne, men det blev de ikke, før det var for sent. 

Derfor er mediernes rolle vigtig i verdensomspændende kriser som denne.92  

Mediernes intense dækning af virusudbruddet har altså både gavnlig og skadelig virkning. Grænsen mellem 

gavnlig og skadelig mediedækning er hårfin, og medierne skal derfor balancere på en knivsæg for kun at 

dække pandemien på en gavnlig måde. Lykkes det til gengæld medierne at oplyse og overbevise, uden at 

skabe panik, kan de medvirke til at alle borgere bliver bevidste om vores fælles ansvar. På den måde er der 

et håb for, at smitten kan dæmpes, så flest muligt kommer helskindede ud på den anden side.  

91 Olsen, Theis Lange (2020): ” Professor om hamstring: 'En panikreaktion, hvor man vil redde sig selv'” 
92 Wallace, Danielle (2020): ” Dozens in Iran die from drinking bootleg alcohol to prevent coronavirus infection: re-
ports”. 
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Konklusion 

RNA-virussen SARS-CoV-2 er årsagen til den COVID-19 pandemi, der siden januar i år har spredt sig til store 

dele af verdenen. Virussen inficerer menneskets celler, overtagelser cellens replikationssystem, og får på 

den måde dannet kopier af sit arvemateriale. Infektionen giver sygdommen COVID-19. Den diagnosticeres 

ved at benytte en række genteknologiske metoder. I mange lande er forskellige værktøjer taget i brug for at 

begrænse udbredelsen af pandemien. Der er endnu ikke en vaccine klar på markedet. Indtil da er isolation 

et vigtigt redskab til at inddæmme og bryde smittekæder. Matematiske modeller et nyttigt redskab til at 

forudsige pandemiens forløb. Modellering vha. SIR-modellen på data fra Hubei-provinsen i Kina har vist, at 

virussen muligvis er mere smitsom, end vi forventede. Ifølge modellen er epidemien i Hubei ved at ebbe ud. 

Nogle af kinesernes tiltag har altså virket. Dette er et klart signal til resten af verden om, at handling betaler 

sig. Sammenligningen af modelleringen og de officielle informationer om virusudbruddet tyder på, at denne 

virus er mere smitsom og dødelig end en almindelig influenza. Den høje smitterate kan potentielt gøre CO-

VID-19 til en sygdom med større samfundskonsekvenser end både SARS og MERS. Der er derfor grund til 

som samfund at frygte denne pandemi. Gennem mediernes intense dækning balancerer vi alle på en psyko-

logisk knivsæg mellem fornuftig oplysning og panik. Det er derfor vigtigt at medierne er deres ansvar be-

vidst, så flest muligt agerer med samfundssind i beskyttelsen af de sårbare og sundhedsvæsenet. Først om 

flere måneder kender vi udfaldet af SARS-CoV-2’s første bølge. Interessant bliver det, om modellernes indi-

kationer holder stik.    
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Bilag 1 
Isolering af virussens arvemateriale 

Før virussens RNA kan benyttes til PCR, er det nødvendigt at isolere dette fra det andet cellemateriale. Iso-

leringen sker i fire trin: Først nedbrydes de membraner, der omgiver RNA’et. Dette gøres ved først en me-

kanisk nedbrydning af de større celledele, efterfulgt af anvendelsen af en deterent, som opløser lipidmem-

branerne. Herefter frigøres RNA’et fra de store proteinkomplekser, som det er bundet omkring. Dette gøres 

med specielle proteinnedbrydende enzymer. De nedbrudte membraner og proteiner adskilles fra RNA’et. 

Blandingen centrifugeres, hvorefter det lette RNA befinder sig i den øverste vandfase, som overføres til et 

nyt rør. Til slut isoleres RNA’et fra den vandige opløsning.93   

RT-PCR 

Ved RT-PCR er det overordnede formål at mangedoble den mængden af RNA, der er til rådighed efter isole-

ringen. Forskellen på PCR og RT-PCR er, at PCR benyttes til opformering af DNA, hvorimod RT-PCR i stedet 

tillader at RNA benyttes som skabelon. Under anvendelse af revers transkriptase transskriberes RNA først 

til det komplementære cDNA. Mængden af cDNA kan herefter øges ved brug af almindelig PCR. PCR-teknik-

ken virker kun, hvis basesekvensen af de første ca. 20 nukleotider er kendt. Ud fra denne kendte basese-

kvens fremstilles en primer, som fungerer som DNA-polymerasens begyndelsessted. Når RT-PCR skal benyt-

tes til at diagnosticere COVID-19, er det nødvendigt at primeren passer perfekt til netop det af SARS-CoV-2-

genomet, som det ønskes at kopiere. For at PCR-reaktionen lykkes, skal primeren være tilpasset således, at 

den har den rette specificitet og effektivitet.  

93 Skadehede, Thomas og Selschau, Kirsten, m.fl. (2017): ”Yubio - Interaktiv e-bog til biologi A”. Side 947-948. 
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Når primeren er designet opvarmes cDNA’et til 95 oC. Herved dena-

tureres det til enkeltstrenget DNA. Ved en hurtig nedkøling til 50-

65 oC bindes primerne til deres komplementære sekvenser. Heref-

ter opvarmes prøven igen til 72 oC. Ved denne temperatur vil den 

tilsatte DNA-polymerase begynde ved primerne og påsætte de 

komplementære nukleotider til det enkeltstrengede DNA i 

5’→3’er-retningen. Til sidst vil mængden af dobbelstrenget DNA 

være fordoblet. Ved at gentage proceduren mange gange kan man 

på få timer opformere et givet DNA-stykke mange millioner gange. 

Den generelle fremgangsmåde ved PCR er illustreret på figur 1. 94  

95 96

Når RT-PCR benyttes til at påvise tilstedeværelsen af et specifikt ge-

nom, kan det være nyttigt at de nye kopier af genomet farves, så 

de er lettere at observere. Dette kan gøres ved at udføre RTq-PCR i 

stedet for RT-PCR. Ved q-PCR mærkes de opformerede genomer 

med fluorescerende farve (oftest grøn). Dette gøres ved at bruge 

enten fluorescerende primere eller nukleotider. 97Under hver cy-

klus måles fluorescensen. Denne vil stige proportionelt med mæng-

den af replikeret DNA, og kan derfor ses som et mål på, om der dan-

nes kopier af SARS-CoV-2’s genom. 98 

Bilag 2 

Udledning af differentialligninger  

Antallet af individer i de tre grupper benævnes med de tre funktioner:  𝑆(𝑡), 𝐼(𝑡) og 𝑅(𝑡). Bevægelserne fra 

henholdsvis 𝑆 til 𝐼, og 𝐼 til 𝑅, kaldes for flows. Flowet fra 𝑆 til 𝐼 beskriver antallet af individer til tiden 𝑡, som 

overgår fra kategorien modtagelige til kategorien inficerede. Antallet af smittede til et givent tidspunkt vok-

ser med en hastighed, som er proportional med antallet af mulige møder mellem en modtagelig og en smit-

tet. I alt er der 𝑆 ∗ 𝐼 møder mellem modtagelig og smittede. Sandsynligheden for et potentielt smittende 

møde angives som 𝛼 ∗ ∆𝑡. Antallet af smittende møder angives derfor som:  

94 Yubio s. 948-950 
95 https://www.enzolifesciences.com/science-center/technotes/2017/march/what-are-the-differences-between-pcr-rt-pcr-qpcr-and-rt-qpcr?/ 
96 Bioteknologi A s. 20  
97 Yubio s. 954 
98 https://www.enzolifesciences.com/science-center/technotes/2017/march/what-are-the-differences-between-pcr-rt-pcr-qpcr-and-rt-qpcr?/ 

Figur 12: Fremgangsmåden ved almindelig 
PCR 
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𝛼 ∗ ∆𝑡 ∗ 𝑆 ∗ 𝐼 

Antallet af smittede i løbet af en kort periode (∆𝑡) kan hermed beskrives som det samlede antal af modta-

gelige individer fratrukket antallet af smittelige møder mellem 𝑆 og 𝐼. Dette kan opskrives som: 

𝑆(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑆(𝑡) − 𝛼 ∗ ∆𝑡 ∗ 𝑆 ∗ 𝐼 

Udtrykket omskrives ved at trække 𝑆(𝑡) fra på begge sider og reducere med ∆𝑡: 

𝑆(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑆(𝑡)

∆𝑡
= −𝛼 ∗ 𝑆 ∗ 𝐼 

Venstresiden af ovenstående udtryk kan beskrives som differenskvotienten til 𝑆(𝑡). Ved at lade ∆𝑡 → 0, fås 

differentialkvotienten: 

𝑆′(𝑡) = −𝛼 ∗ 𝑆(𝑡) ∗ 𝐼(𝑡) 

Antallet af inficerede individer, 𝐼(𝑡), vil i tidsrummet ∆𝑡 stige med antallet af nye inficerede individer, som 

er beskrevet ved 𝛼 ∗ ∆𝑡 ∗ 𝑆 ∗ 𝐼. Nogle inficerede individer vil dog også blive raske eller dø, og dermed 

overgå til kategorien 𝑅. Sandsynligheden for at inficerede individer opnår immunitet benævnes som 𝛾 ∗ ∆𝑡. 

Da 𝛾 ∗ ∆𝑡 ∗ 𝐼 inficerede individer vil blive immune, gælder følgende om antallet af inficerede individer:  

𝐼(𝑡 + ∆𝑡) = 𝐼(𝑡) + 𝛼 ∗ 𝑆(𝑡) ∗ 𝐼(𝑡) − 𝛾 ∗ ∆𝑡 ∗ 𝐼 (t) 

Udtrykket reduceres ved at trække 𝐼(𝑡) fra på begge sider og reducere med ∆𝑡: 

𝐼(𝑡 + ∆𝑡) − 𝐼(𝑡)

∆𝑡
= 𝛼 ∗ 𝑆(𝑡) ∗ 𝐼(𝑡) − 𝛾 ∗ 𝐼(𝑡) 

Venstresiden af ovenstående udtryk kan beskrives som differenskvotienten til 𝐼(𝑡). Ved at lade ∆𝑡 → 0, fås 

differentialkvotienten:  

𝐼′(𝑡) = 𝛼 ∗ 𝑆(𝑡) ∗ 𝐼(𝑡) − 𝛾 ∗ 𝐼(𝑡) 

Da 𝛾 ∗ ∆𝑡 ∗ 𝐼 inficerede individer vil blive immune, kan tilvæksten af immune individer beskrives som: 

𝑅(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑅(𝑡) + 𝛾 ∗ ∆𝑡 ∗ 𝐼(𝑡) 

Udtrykket reduceres på samme måde som de foregående:  

𝑅(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑅(𝑡)

∆𝑡
= 𝛾 ∗ 𝐼(𝑡) 

𝑅′(𝑡) = 𝛾 ∗ 𝐼(𝑡) 

SIR-modellen er hermed beskrevet ved følgende differentialligningssystem: 
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𝑆′(𝑡) = −𝛼 ∗ 𝑆(𝑡) ∗ 𝐼(𝑡) 

𝐼′(𝑡) = 𝛼 ∗ 𝑆(𝑡) ∗ 𝐼(𝑡) − 𝛾 ∗ 𝐼(𝑡) 

𝑅′(𝑡) = 𝛾 ∗ 𝐼(𝑡) 

Systemets differentialligninger kan ikke løses analytisk. Derfor er det nødvendigt at anvende en eller flere 

metoder for numerisk at løse de koblede differentialligninger 99 100.   

Bilag 3 

Uddybning af Eulers metode 
Det er ikke muligt at angive en eksakt løsning for de koblede differentialligninger i SIR-modellen. Eulers me-

tode er en simpel numerisk løsningsmetode, som giver en tilnærmet løsning til differentialligningerne. Eu-

lers metode kan beskrives med udgangspunkt i differentialligningen101:  

𝑓′(𝑡) = ℎ ∗ (𝑡, 𝑦) 
(1) 

Hvor det ønskes at finde en numerisk tilnærmelse til løsningen 𝑦 = 𝑓(𝑡), med begyndelsesværdien 𝑓(𝑡0) =

𝑦0. Grafen for 𝑓 går igennem punktet (𝑥0, 𝑦0). I dette punkt har grafen en tangent, som har ligningen:  

𝑦 = 𝑓′(𝑡0) · (𝑡 − 𝑡0) + 𝑦0

Med udgangspunkt i ligning (1), kan tangentligningen omskrives til: 

𝑦 = 𝑦0 + ℎ · (𝑡0, 𝑦0) · (𝑡 − 𝑡0) 

Der vælges en kort tidsperiode  ∆𝑡, som lægges til den oprindelige 𝑡0, således at: 

𝑡1 = 𝑡0 + ∆𝑡 

En tilnærmet funktionsværdi til tiden 𝑡1 kan hermed bestemmes ud fra tangentligningen, når udtrykket 

for 𝑡1 indsættes som 𝑡 :  

𝑓(𝑡1) ≈ 𝑦1 = 𝑦0 + ℎ · (𝑡0, 𝑦0) · (𝑡0 + ∆𝑡 − 𝑡0) 

Udtrykket reduceres: 

𝑓(𝑡1) ≈ 𝑦1 = 𝑦0 + ℎ · (𝑡0, 𝑦0) · (∆𝑡) 

Hermed haves punktet (𝑡1, 𝑦2) på grafen for den numeriske løsning. For at finde det næste punkt, benyttes 

dette punkts tangenthældning:  

𝑦 = 𝑦1 + ℎ · (𝑡1, 𝑦1) · (∆𝑡) 

En t-værdi til det næste punkt bestemmes som ved forrige punkt:  

99 Brydensholt, Morten og Ebbesen, Grete Ridder (2012): ”Lærebog i matematik - Bind 4”. Side 114-116.  
100 Jensen, Allan Lind (2017): ”SIR-modellen - Epidemiologi“. Side 8-9.  
101 Brydensholt, Morten og Ebbesen, Grete Ridder (2012): ”Lærebog i matematik - Bind 4”. Side 106-107. 
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𝑡2 = 𝑡1 + ∆𝑡 

𝑓(𝑡2) approksimeres nu med brug af tangentligningen:  

𝑓(𝑡2) ≈ 𝑦2 = 𝑦1 + ℎ · (𝑡1, 𝑦1) · (∆𝑡) 

Approksimationen kan fortsættes efter følgende generalisering:  

𝑡𝑛+1 = 𝑡𝑛 + ∆𝑡 

𝑦𝑛+1 = ℎ · (𝑡𝑛, 𝑦𝑛) · (∆𝑡) + 𝑦𝑛 




