
 1 

 
 

”Det er rigtigt at teste - man skal bare teste for det rigtige” 
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Coronavirus 

• Man har længe kendt adskillige typer af coronavirus, som årsag til luftvejsinfektioner, men 
siden 2003 er der yderligere fundet 3 meget betydningsfulde virus indenfor denne gruppe. 

• I 2003 fandt man således i Kina et coronavirus fra flagermus, som gav anledning til alvorlig 
lungebetændelse i mennesker. Dette virus blev benævnt Severe Acute Respiratory 
Syndrome coronavirus (SARS-CoV) og nåede at sprede sig til Europa og Amerika før 
epidemien uddøde.  

• Siden 2012 har et andet coronavirus kaldes Middle East Respiratory Syndrom coronavirus 
(MERS-CoV), med dromedaren som mellemvært, givet alvorlig lungebetændelse hos 
mennesker - især på den Arabiske halvø. 

• I december 2019 fandt man i Kina et nyt coronavirus, som forårsagede lungebetændelse. 
Karakterisering af dette virus viser, at det er 80% identisk med SARS-CoV, hvorfor det siden 
er navngivet SARS-CoV-2 og det er dette virus, som giver sygdommen COVID-19 og som nu 
er spredt til næsten hele verden. 

• SARS-CoV-2 er således det officielle navn på det nye coronavirus, mens COVID-19 er navnet 
på den sygdom, som dette virus forårsager. 

 
Smitteveje og -spredning 

• COVID-19 smitter primært via dråber fra nys og hoste og ved inhalation af disse kan smitte 
spredes direkte til andre.  

• Dråberne kan også overføres indirekte via overflader og genstande ved at disse 
efterfølgende berøres af mennesker. Derudover findes der data, som viser, at en person kan 
smitte i op til 6 dage før de eventuelt får symptomer på Covid-19. 

 
Inkubationstid  

• Det vi ved på nuværende tidspunkt er, at der går 2-12 dage fra man bliver smittet til man får 
de første symptomer på COVID-19, men at flertallet af smittede er helt symptomfrie.  

 
Symptomer  

• COVID-19 har et meget varieret symptombillede - lige fra forkølelse, til alvorlig livstruende 
infektion i luftveje med komplikationer hertil. 

• Symptomerne kan i begyndelsen omfatter feber, hoste, synke-, muskel- og mavesmerter, 
diaré, forkølelse samt voldsom hovedpine. Derudover mister nogle midlertidigt smags- og 
lugtesans. Senere i forløbet kan man få åndenød pga. lungebetændelse mens symptomer på 
nedsat funktion af hjerte og nyrer kun ses i de alvorligste tilfælde.  
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Diagnosticering af Covid-19 
På nuværende tidspunkt kan påvisning af SARS-CoV-2 foretages på tre måder: 

1. Klinisk diagnose tydende på Covid-19, 
2. Fund af SARS-CoV-2 i luftvejssekret (podning) og/eller 
3. Tilstedeværelse af antistoffer mod SARS-CoV-2 (antistoftest) i blod. 

 
Ad 1:  

• Har en patient symptomer på Covid-19 under en epidemi, er det let at stille en mere præcis 
diagnose, som dog udelukkende er baseret på tegn på Covid-19 (såkaldt klinisk diagnose).  

• Imidlertid kan man være smittet med SARS-CoV-2 uden af have symptomer herpå 
(subklinisk infektion) og der er klar viden om, at personer med dette udgør en stor andel af 
befolkningen og dermed en smittefare for andre uden den smittefarlige har viden herom.  

 
Ad 2:  

• I Danmark er strategien p.t., at man tester for Covid-19 ved at føre en vatpind ind på svælgets 
bagvæg for at opsamle sekret.  

• Efterfølgende undersøges der i et laboratorium for om personen har SARS-CoV-2.  

• Imidlertid viser svælgpodningen kun sand værdi hos 1/3 og dermed underdiagnosticerer den 
2/3 af alle (= falske negative).  

• Det betyder, at man både kan have Covid-19 eller være symptomfri og dermed smittefarlig 
selvom svælgpodningen ikke viser virus hos op til 2/3 af de, som testes. Derfor kan podning 
fra svælg ikke betegnes, som en effektiv metode til viruspåvisning. 

• Imidlertid ved man, at undersøger man sekret fra de dybe luftveje på mistanke om Covid-19 
er sandsynligheden for at viser SARS-CoV2 hævet til ca. 90%. Imidlertid kræver opsugning af 
sekret fra nedre luftveje både hospitalsfaciliteter og kompetent personale. 

 
Ad 3: 

• Ved de første symptomer på COVID-19 er kroppens immunforsvar allerede i gang med at 
bekæmpe virus, hvor feber og muskelsmerter er symptomer herpå.  

• Hele processen fordrer, at immunforsvaret aktiveres, hvoraf den del som ”husker” 
infektionen især er vigtigt. ”Huskecellerne” omfattende således både celler, som reagerer 
med virusinficerede celler samt andre, som danner antistoffer - stoffer, som kan binde til 
virus og uskadeliggøre disse. Derfor kan viden om en persons antistoffer vise om denne har 
haft infektionen - eller ved mangel på antistoffer - om personen potentielt er smittefarligt 
eller kan blive smittet.  

• Typisk måles antistoffer af typen immunglobulin M (=IgM) og immunglobulin G (= IgG). IgM 
kan ofte påvises efter få dages sygdom, men binder sig ikke særlig godt til virus hvorimod 
IgG binder sig kraftigt til virus og kan påvises i blodet fra få dage efter debut på sygdom til 
måneder efter COVID-19.  

• Påvisning af IgG er således meget pålideligt og det er IgG, som både beskytter mod ny Covid-
19 og mod man kan smitte andre hermed. 

• Har man derfor IgG antistoffer i blodet ved man således både, at personen har været 
inficeret med SARS-CoV-2, men også, at denne ikke længere er smitsom. 
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• Antistoftests mod SARS-CoV-2 måler således kroppens svar på Covid-19 og findes i to typer 
- populært kaldet ”konventionel antistoftest” og ”finger priktesten”. 

• Begge testtyper er kvalitative tests, men det skal påpeges, at der p.t. ikke eksisterer data, 
der korrelerer niveauet af antistoffer med graden af immunitet. 
  
Konventionel antistoftest:  

1. Denne kan kun anvendes efter der er udtaget en blodprøve. 
2. Kræver at blodprøven forarbejdes før den kan undersøges.  
3. Kræver avancerede og stabile laboratoriefaciliteter. 
4. Kræver anvendelse af veluddannet personale. 
5. Har en svartid på prøveresultatet, som i Danmark er på flere dage. 
6. Omkostningstung. 

 
Finger priktest:  

1. Kræver én bloddråbe udtaget ved et lille prik i en finger. 
2. Kræver ikke bearbejdelse af blodet. 
3. Kræver ikke et laboratorium eller specielt uddannet personale.  
4. Kan udføres overalt. 
5. Givet prøvesvar efter 10 minutter. 

 

• Den finger priktest, som Medkoncept ApS står for, er produceret i Frankrig af Biosynex SA 
og betegnes BIOSYNEX COVID-19 BSS IgG/IgM.  

• Testen har som minimum samme høje følsomhed (sensitivitet) som konventionel 
antistoftest, men er nemmere at håndtere samt giver meget hurtigt svar ”on site” på om en 
person har IgM og/eller IgG antistoffer.  

• Testen udmærker sig derudover ved at kunne afsløre antistoffer efter 1 dags infektion, at 
100% af smittet har målbart IgG 15 dage efter symptomdebut samt er evalueret på mere 
end 1000 patienter.  

• BIOSYNEX COVID-19 BSS IgG/IgM er kvalitetssikret ved Institute Pasteur - et førende uvildige 
forskningsinstitutter hvor Centre National de Référence Virus des Infections Respiratoires 
har vurderet testen til at være yderst pålidelig (intern publikation ”RAPPORT D’EVALUATION 
DE LA PERFORMANCE POUR LA DETECTION DES ANTICORPS ANTI SARS-COV-2. Nom du Kit: 
BIOSYNEX COVID-19 BSS (IgG/IgM)”).  

 
Konklusioner 

• Påvisning af SARS-CoV-2 i luftvejssekret kan ikke stå alene, idet svælgpodning er en usikker 
metode til bestemmelse om en person har Covid-19 eller ej.  

• Et negativt podesvar kan således ikke afkræfte Covid-19 og personer kan let være 
smittebærere selvom podningen for SARS-CoV-2 er negativ. 

• Anvendelse af antistoftest mod SARS-CoV-2 er påkrævet dersom man søger viden om en 
person eller population har været smittet eller er potentiel smittefarlig i relation til Covid-
19; her kan finger priktesten med stor fordel anvendes i en tests strategi, da den er langt 
mindre omkostningstung, simpel at implementere og har minimum samme sikkerhed for 
resultater af antistofmålinger, som konventionel antistoftests.  


