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GENÅBNINGEN

“

Vi må ikke stå uden en plan for genåbning, når coronasmitten er
under kontrol. Alle venter på at få deres hverdag igen. Måneder med
tålmodighed og uvished slider på alle – også erhvervslivet.
Uvished skaber modløshed. Derfor skal vi skabe vished.
Vished og tillid til, at vi har en stærk plan – det skaber tro, mod og
handlekraft til at føre os godt ud af krisen.
Med DI’s forslag til fire konkrete tiltag vil det være muligt at genåbne
vigtige dele af samfundet skridt for skridt.
Genåbningen skal naturligvis hvile på sundhedsfaglige vurderinger.
DI er ikke en sundhedsfaglig organisation. Derfor er dette et oplæg
til debat – et bidrag. Så vi kan få hjulene i gang.

Lars Sandahl Sørensen, DI’s adm. direktør
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Vigtige skridt på vej mod en genåbning af Danmark
Hvorfor en plan for genåbning af samfundet?
Hele Danmark stiller det samme spørgsmål: Hvornår kan vi komme ud af coronaburet? På arbejde, i biografen, ud at rejse
og til middag hos vennerne? Hvornår kan vi få vores hverdag igen?
Uforudsigeligheden slider på både borgere og virksomheder. Nedlukningen koster erhvervslivet ordrer og arbejdspladser og
slider på likviditeten. Lige nu mister virksomhederne omsætning for mindst 1 mia. kr. hver eneste dag. Det skal vi gøre
noget ved.

Tid til at se fremad
Planlægning og beslutninger sker for tiden på usikker grund, men vi må benytte de sigtepunkter, vi har lige nu - vel vidende,
at de kan ændre sig, og vi bliver klogere.
DI peger på fire konkrete tiltag, der kan gennemføres, hvis den politiske vilje hos regering og Folketing er der.
Tiltag, der skaber mulighed for, at restriktioner og nedlukninger kan udfases og ophæves skridt for skridt, og som vil bringe
en varig genåbning af vores samfund nærmere. Det skal naturligvis gøres i tråd med en løbende sundhedsfaglig vurdering
og uden at sætte smitteudviklingen over styr.

Fem forslag, der kan genåbne store dele af Danmark
Digitalt coronapas med oplysninger om test, vaccine og immunitet
Sikrer mobiliteten og er et vigtigt skridt mod en fuld og varig genåbning af samfundet

Massetest over en weekend
Gør genåbningen af dele af samfundet endnu mere sikker, når coronapasset er klar

Fleksibel og målrettet teststrategi
Sikrer, at testkapaciteten matcher behovet og sikrer en effektiv smitteopsporing

Pragmatiske løsninger
Giver mulighed for at lempe restriktionerne på konkrete områder

Total genåbning af samfundet skal senest ske, når at alle 50+ årige er vaccineret
Når det er sket, er risikoen for at lægge sundhedsvæsenet ned reduceret væsentligt

Digitalt coronapas med oplysninger om test,
vaccine og immunitet
Sikrer mobiliteten og er et vigtigt skridt mod en fuld og varig genåbning af samfundet

Digitalt coronapas med oplysninger om test, vaccine
og immunitet
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Et coronapas vil hjælpe os tilbage til hverdagen, styrke eksporten og få gang i
oplevelsesøkonomien
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Ingen A- og B-hold – coronapasset skal oplyse om vaccine, test og immunitet
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Målet er et fælles digitalt EU-coronapas og på sigt et samarbejde med resten af verden
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Et digitalt coronapas er et vigtigt skridt mod en total og varig genåbning af samfundet

Digitalt coronapas med test, vaccine og immunitet
• DI har længe argumenteret for et coronapas, der kan vise, om den enkelte er testet negativ for COVID-19, er blevet vaccineret
eller har haft corona og må anses for at være immun. Derfor er det glædeligt, at regeringen den 3. februar kom med et udspil om
et digitalt coronapas i samarbejde med erhvervslivet.
• For DI er det afgørende, coronapasset indeholder både test, vaccine og immunitet, så den skaber lige adgang for alle, og man
undgår et A- og B-hold. Coronapasset vil kunne genetablere en stor del af den mobilitet, som kan hjælpe os tilbage til hverdagen,
holde eksporten kørende og få gang i oplevelsesøkonomien under trygge rammer. Sammen med særligt kviktest kan
coronapasset gøre det muligt, at for eksempel gymnasier og universiteter trygt kan modtage elever, og at oplevelsesøkonomien
kan slå dørene op for eksempelvis koncerter, forlystelsesparker og konferencer. På samme måde kan coronapasset bidrage til en
tryg genåbning af landegrænserne og få virksomhedernes internationale aktiviteter og turismen tilbage på sporet. Derfor er der
ingen tid at spilde – passet bør indføres hurtigst muligt.
• Det er også vigtigt, at coronapasset kan fungere digitalt for eksempel i en app på mobilen. Som et af verdens mest digitaliserede
samfund har Danmark alle forudsætninger for at gå forrest. De digitale løsninger er klar, og det er tid til at tage dem i brug af
hensyn til både udenlandske og indenlandske aktiviteter. Regeringen bør samtidig presse på for at få EU med – og på længere
sigt resten af verden – så vi for alvor kan genoprette eksporten og mobiliteten på tværs af grænserne.
• Et digitalt coronapas er et vigtigt skridt mod en fuld genåbning af samfundet og et af de vigtigste værktøjer til at sikre en varig
genåbning og undgå en ny bølge af nedlukninger.

Massetest over en weekend
Mindsker smitten i forbindelse med en fuld genåbning af samfundet

Massetest over en weekend
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En massetest af alle ikke-vaccinerede danskere over 10 år skal begrænse
smittespredningen, når hele samfundet lukkes op igen
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Testen bør gennemføres som kviktest og efter, at coronapasset med test, vaccine og
immunitet er indført
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Testen følges løbende op med en strategisk og fleksibel teststrategi med eksempelvis test
på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser for at undgå en ny stigning i smitten

4

Massetesten vil øge trygheden i befolkningen og dermed betyde, at vi hurtigere vender
tilbage til vores normale adfærd – til gavn for den enkelte og samfundet

Massetest over en weekend
• DI foreslår, at der gennemføres en massetest over en weekend af alle over 10 år, der ikke er vaccineret. Den bør gennemføres
som en ekstra sundhedsmæssig sikkerhedsforanstaltning. Massetesten vil sikre, at smitteniveauet kommer ned på et niveau, der
gør det endnu mere sikkert at åbne dele af oplevelsesøkonomien, uddannelsesinstitutioner, erhvervsrejser, turisme mv.
• Massetesten bør gennemføres som kviktest og efter, at coronapasset med test, vaccine og immunitet er indført, så resultatet kan
aflæses på coronapasset med det samme. Personer, der testes positive eller ikke ønsker at blive testet, bør opfordres til at gå i
frivillig selvisolation i 10 dage sammen med personer i den nære familie og omgangskreds, så en eventuel smitte fra dem ikke
spredes.
• Muligheden for at anvende selvtest eller at benytte andre nye løsninger kan overvejes, hvis det vurderes at være tilstrækkeligt
sundhedsforsvarligt. Og massetesten bør følges op med løbende test på uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser mv. for at
undgå en ny stigning i smitten.
• Inspirationen til massetesten kommer fra bl.a. Slovakiet, hvor en lignende massetest i efteråret viste et fald i antallet af daglige
smittetilfælde på 60 procent i løbet af den efterfølgende uge. Det er dog ikke påvist, at hele faldet skyldtes massetesten.

Fleksibel og målrettet teststrategi
Sikrer, at testkapaciteten matcher behovet og en effektiv smitteopsporing

Fleksibel og målrettet teststrategi
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COVID-19-smitte er ustyrlig og lumsk - det kræver en klar og fleksibel teststrategi
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Løbende test og effektiv smitteopsporing i et offentligt-privat samarbejde er nødvendigt
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Testfaciliteterne skal kunne rykke hurtigt og effektivt efter behovet i hele landet
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Kviktest skal udbredes og anvendes mere – også i forbindelse med coronapas

Fleksibel og målrettet teststrategi
• COVID-19 smitten er uhyre svær at kontrollere. Lokale udbrud kan udfolde sig voldsomt, og nye coronamutationer kan opstå,
krydse grænser og sprede sig. En fleksibel og målrettet teststrategi er derfor absolut nødvendig. Regeringen og Folketinget bør
sikre, at testfaciliteterne kan skaleres op og ned efter behov, og at de er til stede, dér hvor borgerne har brug for dem.
• Vi bør have det antal testcentre, der dækker behovet løbende, og være klar til at rykke ud med mobile testfaciliteter og
personale, lige så snart der er behov for det – og uanset, hvor i landet det måtte være. Testresultaterne skal følges hurtigt op med
en effektiv smitteopsporing og isolation, der sikrer, at smittekæderne bliver taget i opløbet. Begge dele kræver et tæt samarbejde
mellem det offentlige og private virksomheder, der står klar til at bidrage med både stationære og mobile testmuligheder og med
nye teknikker og redskaber.
• Regeringens ekspertgruppe peger på, at nye værktøjer, f.eks. kviktest, kan have betydning for muligheden for at tilrettelægge
aktiviteter. Kviktest bør anvendes i langt højere grad – og sammen med coronapasset. Med et hurtigt svar på testen og et
coronapas i hånden kan man med et dugfrisk resultat gå i biografen, tage på universitetet eller sætte sig i et fly med en minimal
risiko for at bringe smitten med sig. Derudover kan selvtest være en mulighed for både at øge fleksibilitet, volumen og hastighed.
• Det kan også blive nødvendigt at isolere og teste særlige grupper, hvor én eller flere pludselig bliver ramt af COVID-19, for
eksempel en skoleklasse, medarbejdere på en arbejdsplads eller et fodboldhold. Det samme kan blive aktuelt for indbyggerne i
en by, en kommune eller en landsdel. Behovet for test kan opstå mange steder, og beredskabet bør kunne løfte opgaven med
kort varsel.

Pragmatiske løsninger
Giver mulighed for at lempe restriktionerne på konkrete områder

Vi har brug for pragmatiske løsninger
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Når restriktionerne ikke virker eller bare ikke giver mening, må regeringen, Folketinget og
erhvervslivet i fællesskab finde konkrete løsninger
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Vi skal holde hånden under eksporten og sikre den internationale mobilitet
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Virksomheder bør kunne holde begrænset åbent, hvis der rigeligt med plads, og det kan
gøres forsvarligt

4

De hårdest ramte brancher bør have hjælp i form af konkrete genåbningsplaner

Vi har brug for pragmatiske løsninger
• Vi har brug for at være pragmatiske i forhold til restriktionerne. Når de ikke virker eller bare ikke giver mening, må regeringen,
Folketinget og erhvervslivet i fællesskab finde konkrete løsninger. Det er sådan, vi kommer videre nu.

• Først og fremmest er det helt afgørende, at vi gør alt, hvad vi kan, for at holde hånden under eksporten. Vigtige erhvervsrejser,
der er nødvendige for at sikre ordrer, kunder og leverandører, er for mange virksomheder forudsætningen for, at de kan bevare
deres konkurrenceevne og stå godt rustet, når eksportmarkederne åbner igen ovenpå corona. Det samme er mobiliteten for
tekniske eksperter og andre, der krydser grænser for at bistå virksomhederne med reparationer, vedligehold osv. Derfor bør
regeringen og Folketinget sikre rammerne for, at erhvervsrejserne holdes i gang i stedet for at fraråde dem. Der er forskel på
fritids- og erhvervsrejser.
• Virksomheder bør kunne holde begrænset åbent, hvis der rigeligt med plads, så det kan gøres forsvarligt. Giv mulighed for at
afholde planlagte kundemøder i butikker, hvis de er booket på forhånd, og giv mulighed for click and collect. Det kan bl.a. ske i
bilbranchen, bådbranchen og dele af detailhandlen som eksempelvis i byggemarkeder m.v.
• De hårdest ramte brancher bør have hjælp i form af konkrete genåbningsplaner. Det gælder i hvert fald eksporten, turismen,
oplevelsesøkonomien, luftfarten og iværksætterne, men der kan også være andre områder.

Total genåbning af hele samfundet skal
senest ske, når alle 50+-årige er vaccineret
Når det er sket, er risikoen for at lægge sundhedsvæsenet ned meget lille

Total genåbning af hele samfundet skal senest ske,
når alle 50+- årige er vaccineret
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Når man når til kategorien ”øvrig befolkning” i vaccinationskalenderen, vaccineres de 5065-årige først
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Hvis dele af samfundet fortsat er lukket ned, bør samfundet allersenest genåbnes, når
alle 50+ er vaccineret
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Genåbningen gælder alle restriktioner – også forsamlingsforbud

Total genåbning af hele samfundet skal senest ske,
når alle 50+-årige er vaccineret
• Når alle borgere i 50’erne og opefter er vaccineret, vil kapaciteten på landets sygehuse ikke længere være truet. Kun for ganske
få procent af de coronaramte under 50 år har det nemlig været nødvendigt at blive indlagt på sygehuset.
• DI foreslår, at sundhedsmyndighederne vaccinerer de 50-64-årige i ”Målgruppe 12 - øvrig befolkning” først. Og at regeringen og
Folketinget beslutter og melder ud, at de senest vil genåbne hele samfundet, efter at den sidste borger i 50’erne er vaccineret, og
vaccinen virker fuldt ud.
• Derefter foreslår DI at reservere op mod 50.000 vacciner til medarbejdere i samfunds-og eksportkritiske funktioner samtidig
med, at vaccination af resten af befolkningen går i gang.
• Genåbningen bør gælde alle dele af samfundet, der på det tidspunkt stadig er ramt af restriktioner og nedlukninger. Det vil sige,
at hele erhvervslivet inklusive barer og værtshuse kan åbne, at et eventuelt forsamlingsforbud kan ophæves, og at grænserne kan
lukkes op for alle indrejsende mod testkrav – hvis det ikke allerede er sket.
• Genåbning skal selvfølgelig ske sundhedsmæssigt forsvarligt. Afstand, mundbind, hygiejne mv. bør naturligvis stadig være
gældende i det omfang, sundhedsmyndighederne vurderer det nødvendigt. Det vil også fortsat være nødvendigt at benytte
foranstaltninger som en fleksibel og målrettet teststrategi, coronapas, m.v., som er blandt DI’s forslag til en genåbning.

Genåbningsplan er nødvendig trods usikkerhed
Vi skal være på forkant og have en plan for genåbning klar
Selv om vi lever i en meget usikker hverdag, og ingen ved, hvordan corona vil udvikle sig, er det nødvendigt at have en plan
for, hvordan genåbningen af vores samfund bør forløbe. I DI er vi overbeviste om, at de fire elementer i vores udspil er både
rigtige og vigtige skridt på vejen til en fuld genåbning af Danmark. Med et digitalt coronapas med test, vaccine og
immunitet, en massetest, en fleksibel og målrettet teststrategi og pragmatiske løsninger vil vi nå langt. Og hvis udviklingen i
smittetal, kontakttal og antallet af indlæggelser bliver ved med at aftage, vil genåbningen forhåbentlig kunne ske i løbet af
foråret – skridt for skridt.

Corona forsvinder ikke med et snuptag
Når dele af samfundet begynder at åbne igen, vil coronavirus ikke være udryddet. Risikoen for at blive smittet med COVID19 vil efter alt at dømme ikke forsvinde. Derfor skal alle tiltag i DI’s plan naturligvis rettes ind efter de sundhedsfaglige
vurderinger og råd. Vi skal tage alle de forholdsregler, der er nødvendige. Og muligvis indstille os på, at det også fremover
kan blive nødvendigt at bære mundbind, spritte hænder eller at tage andre forholdsregler, der er nødvendige for at kunne
leve med corona i en normaliseret hverdag.

