
Afstanden til andre er 
svær … (nem) at 
bedømme.

Man påvirkes … (påvirkes 
ikke) af kulturelle normer 
for tæthed/nærkontakt

De specifikke 
retningslinjer er svære 
… (nemme) at huske

Der er få … (mange) 
steder med udbredte 
redskaber til at  
bedømme afstand

De gældende 
retningslinjer er 
forskellige … (ens) for 
hver situation.

Kapacitetsproblemerne på 
hospitalerne øges … (mindskes)

Der skabes flere … (færre) restriktioner

Socialt samvær 
begrænses … 
(begrænses 
ikke)

Folk holder ikke … (holder) 
afstand

Reproduktionstallet [Re] stiger 
… (falder) 

Det er svært … (nemt) for folk at overholde afstands-retningslinjerne

Folk forsamles… 
(forsamles ikke) i større 
grupper.

De fysiske omgivelser 
er … (er ikke) en 
forhindring  for at 
holde afstand. 

Miljøet er ikke … (er) 
indrettet til at hjælpe 
med at holde afstand 

Mængden af smittede øges… 
(mindskes)

Både offentlige og 
private institutioner skal 
… (skal ikke) tilpasse sig 
nye restriktioner

Der skabes … (skabes 
ikke) økonomiske 
udfordringer/tab på 
markedet.

Presset på sundhedssektoren øges … 
(mindskes)

Folk mangler … 
(mangler ikke) 
nærvær

Problemkort



Gør at afstanden til 
andre er nem… (svær) at 
bedømme.

Gør at man ikke påvirkes … 
(påvirkes) af kulturelle 
normer for 
tæthed/nærkontakt

Gør de specifikke 
retningslinjer 
nemmere… (sværere) 
at huske

Skab flere… (færre) 
steder med udbredte 
redskaber til at  
bedømme afstand

Gør de gældende 
retningslinjer ens… 
(forskellig) for hver 
situation.

Kapacitetsproblemerne på 
hospitalerne mindskes… (øges)

Der skabes færre… (flere) restriktioner

Socialt samvær 
begrænses 
ikke… 
(begrænses)

Folk holder… (holder ikke) 
afstand

Reproduktionstallet [Re] 
falder… (stiger) 

Det er nemt… (svært) for folk at overholde afstands-retningslinjerne

Gør at folk ikke 
forsamles… (forsamles) 
i større grupper.

Gør at de fysiske 
omgivelser ikke er … 
(er) en forhindring  for 
at holde afstand. 

Gør så miljøet er… 
(ikke er) indrettet til 
at hjælpe med at 
holde afstand 

Mængden af smittede 
mindskes… (øges)

Både offentlige og 
private institutioner skal 
ikke … (skal) tilpasse sig 
nye restriktioner

Der skabes ikke … 
(skabes) økonomiske 
udfordringer/tab på 
markedet.

Presset på sundhedssektoren 
mindskes… (øges)

Folk mangler 
ikke … 
(mangler) 
nærvær

Løsningskort


