
SOS International: Derfor
sælger vi antigentest
SOS International, der blandt andet
tilbyder lægelig assistance til danskere
i udlandet, måtte vinke farvel til store
dele af sit kerneprodukt, da
regeringsledere kloden rundt i marts
og april iværksatte kontante

Udbydere af antigentest revser SSI:
Vi er ikke lykkeriddere

Ifølge Kaspar Bach Habersaat, kommunikationsdirektør i Falck, har virksomheden mistet kunder, efter at SSI

meldte ud at antigentest er inferiører sammenlignet med PCR-test.Foto: Falck

SOS International og Falck, der begge tester tusindvis af danskere med
de hurtige antigentest, skuler til Statens Serum Institut (SSI).

Repræsentanter fra de to virksomheder fortæller samstemmende, at det
har kostet dem dyrt, at SSI tidligere i november kaldte antigentest
‘inferiør’ og på baggrund af blandt andet et omstridt fransk studie
vurderede, at antigentestene har en sensitivitet på helt ned til 55 procent
i forhold til PCR-test.

»De har lavet en konklusion på et helt
urimeligt grundlag. De har ikke sat sig
tilstrækkeligt ind i materialet, for så havde
man tydeliggjort, at materialet, der indgår i
det franske studie, havde været nedfrosset
og dermed ubrugeligt som testmateriale,«



rejserestriktioner på grund af COVID-
19-pandemien.

Da rejseaktiviteten faldt, forsvandt SOS
Internationals forretningsgrundlag
også, eftersom firmaets kunder i høj
grad er rejsende, som vil have
behandling af dansk, professionelt
sundhedspersonale hurtigst muligt.

Karin Tranberg, executive vice
president i SOS International, fortæller,
at tilbuddet om antigentest blev en
mulighed for at slå to fluer med et
smæk, da netop antigentest både kan
beskæftige de ansatte og bidrage til at
sætte gang i rejseaktiviteten igen.

»Vi måtte skære voldsomt ind i vores
organisationer, men ikke helt ind til
benet, fordi vi er nødt til at være klar til
at hjælpe skandinavere, når
rejseaktiviteterne vender tilbage. Det
tager noget tid at lære denne metier,
så vi kan ikke bare fyre folk og tro, at vi
kan komme op på en måned eller to
bagefter, når først vaccinen er der.«

»I og med at vi har en stor stab af
sundhedsfagligt personale, som kan
hjælpe som testassistenter, var det
smart at udnytte og bruge dem til at
dække det behov ved at udbyde
hurtige tests, men også for hjælpe lidt
med at få rejsemønstre tilbage,« siger
Karin Tranberg.

SSI International har testcentre i
København, Billund, Aalborg og
Esbjerg.

siger Karin Tranberg, der er executive vice
president i SOS International.Karin
Tranberg fortæller, at SOS Internationals
nyåbnede testcentre i Billund og Esbjerg
nærmest stod tomme, og at aktiviteterne
på Frederiksberg i København og i Aalborg
blev mere end halveret, da SSI
offentliggjorde notatet.

Hvordan kan du vide, at dette skyldes
notatet?

»Det kan jeg, fordi kunderne selv siger, at
de siger kontrakterne op på baggrund af
SSI’s udtalelse. Kunderne er bange for, at
antigentesten ikke er god nok,« siger hun.

Salg af antigentest redder lidt af
forretningen

Ifølge Karin Tranberg er antigentestene
ikke en voldsomt god forretning, men den
har skabt en bund.

»Hvis man kan få det til at køre med de her
centre, var det fint for SOS International.
Det kan ikke erstatte det, vi mister på
grund af rejserne, men vi kan godt lave en

lille mønt af det,« siger hun.

Er I ikke bare lykkeriddere, der øjner et lukrativt forretningsområde, og så
betyder det ikke så meget, om sensitiviteten er i top?

»Det er bestemt ikke tilfældet. Vi er ikke lykkeriddere overhovedet. Vi
prøver at holde fast i så mange medarbejdere, vi kan, og lave en lille
forretning i en kort periode på ærlig vis,« siger hun.



Karin Tranberg medgiver, at producenterne af antigentestenes egne
undersøgelser viser, at de ikke har en lige så høj sensitivitet som de PCR-
test (96 procent i forhold til PCR-test), som sundhedsmyndighederne
tilbyder i de offentlige testcentre. På trods af det har SOS International
ifølge Karin Tranberg alligevel fundet omtrent samme procentdel positive
svar blandt de testede, som sundhedsmyndighederne har på landsplan.

Kunne mærke et dyk i omsætningen

Kaspar Bach Habersaat, der er kommunikationsdirektør i Falck, fortæller,
at redningskoncernen også mistede kunder på baggrund af SSI’s notat.

»Vi kunne mærke et dyk umiddelbart efter, men vi kan også se, at folk
vender tilbage, og vi er nu oppe på et niveau, der ligger næsten der, hvor
vi var før. Men vi ser dog et skifte i retning af, at vi tester flere
virksomheder, hvor der egentlig er tale om reel screening,« siger han.

Falck har testcentre i Hvidovre, Farum, CPH lufthavn, Ringsted, Kolding,
Aabenraa, Aarhus, Herning og Nørresundby og er sammen med SOS
International nogle af de tunge spillere på markedet for antigentest.

Kommunikationsdirektøren mener ikke, at ekspertgruppen bestående af
blandt andet kliniske mikrobiologer lever op til den standard, som SSI
ifølge ham bør levere.

»Grundlæggende er vi overrasket over, at de når frem til så hård en
udmelding på et grundlag, der ikke er så velfunderet, som vi ville forvente
af dem,« siger han.

Andre studier viser højere sensivitet

Kaspar Bach Habersaat mener også, at ekspertgruppen har set bort fra
videnskabelige studier, som modsat det franske studie nævnt i notatet
viser en høj grad af sensitivitet.

»Hvis du kigger på de schweiziske sundhedsmyndigheder, har de lavet
en vurdering af de antigentest, der er i markedet, og den undersøgelse



viser, at antigentest har nogenlunde den samme følsomhed som PCR-
test. Der er ikke den store forskel, og man ligger ikke og roder rundt på
56 procent. Det er relevant viden, når nu Cochrane-studiet (som også
indgår i SSI’s notat, red.) når frem til den konklusion, at vi ved ikke ret
meget om antigentest i forhold til COVID-19,« siger han.

Ligesom Karin Tranberg påstår Kaspar Bach Habersaat også, at Falcks
andel af positive tests ligger på niveau med myndighedernes.

»Det fortæller mig, at så kan det nok ikke være helt så dårligt, for enten
er de smittede, der henvender sig til os, dobbelt så syge som andre
danskere, eller også fungerer testen måske i virkeligheden, som
leverandørerne påstår,« siger han.

Et fremtrædende medlem af SSI’s ekspertgruppe Gorm Lisby, som
tidligere har udtalt sig om antigentestene, afviser at svare på kritikken fra
SOS International og Falck.

Læs også:

SSI kalder antigentest ‘inferiør’: Bliver brugt af statsministeren, Forsvaret
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