Borgmesterforvaltningen

Opgørelse af antal tests i Vollsmose
I forbindelse med den aktuelle smittesituation i Vollsmose har der i medierne
fremgået forskellige tal om både antallet af beboere og antallet af testede i
Vollsmose.
Odense Kommune og Sundhedsministeriet har indenfor få dage kommunikeret
hhv. 8.000 testede og 6.000 testede i bydelen.
Yderligere har der været forskellige tal fremme om antallet af beboere i
Vollsmose. De tal, der oftest har været i spil, varierer mellem 9.100 og 10.000.
I dette notat beskrives de forskellige opgørelsesmetoder for tests fra hhv. Odense
Kommune og Sundhedsministeriet, med henblik på at tydeliggøre at der ikke er
tale om divergens, men om forskellige opgørelser.
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For Odense Kommune betragtes Vollsmose som den afgrænsede bydel, som
betegnes Vollsmose-firkanten. For februar 2021 bor der 8.477 beboere i bydelen.
For Sundhedsministeriets vedkommende anvendes en afgrænsningen af
Vollsmose som Vollsmose sogn. Det strækker sig ud over den kommunale
afgrænsning af bydelen og dækker godt 10.000 beboere.
Der er således ikke tale om uoverensstemmelser i opgørelser, men om forskellige
geografiske afgrænsninger.

TMT

Opgørelser af tests i Vollsmose af Odense Kommune
Ved flere lejligheder har Borgmesteren i Odense omtalt, at der indenfor den gode
første uges testindsats er testet ca. 8.000.
Denne opgørelse stammer fra kommunens direkte kontakt til de leverandører, der
har offentligt tilgængelige tests i bydelen. Derfra har det været muligt at få
uofficielle opgørelser for dagligt testede, direkte fra teststederne.
I de ca. 8.000 tests ligger både PCR- og antigentest, og det er opgjort ud fra
gennemførte test på teststeder i Vollsmose, uanset hvor vedkommende bor i
byen.
Opgørelsen fra Odense Kommune dækker perioden 27. februar – 7. marts 2021
Tabel 1: Opgørelser af tests i Vollsmose
DATO

DAG

GENNEMFØRTE TESTS TOTAL

27-feb
28-feb
UGE 9
01-mar
02-mar
03-mar
04-mar
05-mar
06-mar
07-mar
I ALT FOR PERIODEN

Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

36
919
496
799
922
719
966
1.363
1.519
7.739
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Opgørelser af tests i Vollsmose af Sundhedsministeriet
I forbindelse med Debatten på DR2 d. 10. marts blev teststatus for Vollsmose af
Sundhedsministeren fremlagt som: …”siden 1. marts er der cirka 6.000 i
Vollsmose, som har ladet sig teste i et område, hvor der bor cirka 10.000
mennesker.”
Opgørelserne fra Sundhedsministeriet er baseret på
- dels et særudtræk fra SSI, der viser antallet af analyserede PCR-tests for
borgere bosat i Vollsmose sogn
- dels det samlede antal antigentest foretaget på teststederne i Vollsmose.
Tallene for antigentest kan således dække over personer, der ikke bor i
Vollsmose, ligesom borgere bosat i Vollsmose kan være antigentestet
uden for Vollsmose og således ikke vil indgå.
Opgørelserne fra Sundhedsministeriet dækker perioden 1. marts – 8.marts 2021

Forskellige opgørelser giver forskellige tal
Opsummeret kan forskellene mellem tal fra Sundhedsministeriet og Odense
Kommune henføres til
-

Den geografiske afgrænsning af Vollsmose er forskellige.
Sundhedsministeriet anvender en sogneafgrænsning, hvor der er
godt 10.000 beboere i Vollsmose sogn.
Odense Kommune anvender en bydelsafgrænsning, som betyder
at der er knap 8.500 beboere i Vollsmose.

-

Grundlaget for opgørelserne fra Odense Kommune er antallet af
gennemførte tests pr. dag
Grundlaget for Sundhedsministeriets opgørelse af PCR-tests er antallet af
analyserede tests pr. dag. Der kan altså være en forskydning mellem de
to opgørelser.
For begge opgørelser kan den samme person indgå flere gange.

-

Opgørelserne fra Sundhedsministeriet baserer sig på PCR-tests hvor den
testede kan henføres til sin bopæl i Vollsmose, også når vedkommende
er blevet testet andetsteds. Borgere fra andre bydele, der er blevet PCRtestet i Vollsmose er således også fraregnet. Dertil lægges antallet af
antigentest gennemført i Vollsmose uanset borgerens bopæl.
Opgørelserne fra Odense Kommune dækker over tests gennemført i
Vollsmose, både PCR- og antigentests, uanset om den testede person
bor i Vollsmose, ligesom Vollsmoseborgeres test andre steder i byen ikke
kan medregnes.

-

Endelig er perioden som opgørelserne er foretaget på ikke ens.
Sundhedsministeriets opgørelse af ca. 6.000 testede dækker 1/3-8/3
Odense Kommunes opgørelse af ca. 8.000 tests dækker perioden 27/27/3.
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