
 

Sundheds- og Ældreudvalg har den 29. september 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 

1914 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.  Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF). 

 

Spørgsmål nr. 1914:  

”Vil i istere  ko e tere he ve delse o  e  ulig y strategi od ovid-19, jf. 

SUU alm. del – bilag 583”. 
 

Svar: 

Sundheds- og Ældreministeriet har til brug for besvarelsen anmodet om bidrag fra 

Statens Serum Institut. Statens Serum Institut har oplyst, at de har lagt følgende til 

grund for deres bidrag: 

 

”Borgerforslaget går i korte træk på, at a  ikke i dretter la dets COVID-19-strategi 

efter smittetal, men i stedet ser på mængden af virus hos de smittede (som en mar-

kør for smitbarhed), og kun isolerer dem, som har en høj grad af virus og/eller symp-

tomer – og der ed forudsat høj s it arhed.” 

 

På den baggrund oplyser Statens Serum Institut følgende:  

 

”Når der foretages e  a alyse af e  svælgpod i g for SARS-CoV2 anvender TestCen-

ter Danmark Polymerase Chain Reaction (PCR)-metoden. Denne metode er baseret 

på gentagne cykler af forskellige temperaturer. Ved hver enkel cyklus fordobles 

mængden af SARS-CoV2 genmateriale, såfremt det er til stede i prøven. PCR-maski-

nen registrerer løbende, hvorvidt der er SARS-CoV2 genmateriale til stede. Det antal 

cykler, hvor maskinen først registrerer tilstedeværelsen af SARS-CoV2, angiver Ct-

værdien. I TestCenter Danmark kører analyseprogrammerne 45 cykler, hvor kun prø-

ver der findes positive efter 38 cykler, betegnes som positive. Antallet af cykler (Ct-

værdien) er således et mål for mængden af SARS-CoV2 genmateriale, der har været i 

prøven. 

 

Mængden af SARS-CoV2 genmateriale i prøven vil afhænge af patientensinfektions-

stadie og kvaliteten af podningen, og er ikke nødvendigvis lig med infektiøst virus. 

 

Den eksisterende PCR-metode er således ikke tilstrækkelig egnet til at måle mæng-

den af virus i en svælgpodning for SARS-CoV2, men kun genmateriale fra SARS-CoV-2. 

Ligesom det ikke er muligt at sætte lighedstegn mellem mængden af infektiøst virus 

(smittefarlighed) i patienten og Ct-værdien fra PCR-analysen. 

 

På aggru d af ove ståe de vil det i SSI’s optik ikke give e i g at e ytte æ g-
den af SARS-CoV2 genmateriale (Ct-værdien) i en given PCR-prøve som indikator for, 

om en positivtestet borger er smitsom eller ej. Dette vil være forbundet med stor 

usikkerhed, og man vil risikere at undlade at isolere borgere, der kan give smitten vi-

dere.” 
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Side 2 

Jeg kan henholde mig til Statens Serum Instituts oplysninger. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Magnus Heunicke      /      Jeannette Nybo 

 


