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Kære Jacob Maabo 

  

Du har den 1. november rettet henvendelse på følgende måde til Statens Serum Institut: 

 

Hej jeg vil bede om aktindsigt I følgende ang. covid 19 

 

1. Hvad er fejlmargin i % i de test der benyttes af jer til diagnose af covid 19? 

 

2. Er denne fejlmargin anvendt i de antal smittede der bliver offentliggjort? 

 

3. Alle videnskabelige publicerede undersøgelser peger på en fejlmargin på minimum 0.6% falske 

positive er i enige i dette? 

 

4. Regner i med at jeres test metode er 100% nøjagtig? 

 

Statens Serum Institut henviser til en ny underside på hjemmesiden, der omhandler, hvordan SARS-CoV-2 

prøverne diagnosticeres på SSI, herunder testens specificitet og sensitivitet:  

https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus/test-for-covid-19   

Testens specificitet beskriver, hvor ofte der kommer falsk-positive svar (en person får besked om, at prøven er 

positiv, selvom den i virkeligheden er negativ). Designet, valideringen og udførsel af de diagnostiske PCR-

tests tilskriver en meget høj specificitet (>99,9%). Dette er også Statens Serum Instituts erfaring, når prøver 

gentestes og/eller sekvenseres.  

 

Falsk-positive svar er et generelt fænomen, der gælder for alle COVID-19 PCR-tests. Det er vurderingen, at 

det antal falsk-positive svar, der eventuelt måtte være, er ganske ubetydeligt, og SSI har heller ikke kendskab 

til konkrete falsk-positive svar. Derudover kan det tilføjes, at det ikke er SSI’s opfattelse, at alle videnskabelige 

publicerede undersøgelser peger på en fejlmargin på minimum 0.6% falsk positive. 

 

Testens sensitivitet beskriver, hvor ofte der er falsk-negative svar (en person får besked om, at prøven er 

negativ, selvom den i virkeligheden er positiv). Det er ikke umiddelbart muligt at udføre større kliniske studier 

af sensitivitet, idet det, der ikke findes en "facitliste", man kan kontrollere op imod. De PCR-tests, der anvendes 

på SSI, har dog en høj sensitivitet, idet der opereres med en såkaldt analytisk sensitivitet på ganske få COVID-

19 RNA-kopier. 

 

SSI kan også henvise dig til Sundhedsstyrelsens brev af 14. april 2020 til læger i almen praksis, der indeholder 

information om PCR-testen. Brevet er offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/-
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