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Høringssvar vedr. ” Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om anmeldelse af 
COVID-19” fra Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi. 
 
§ 1.  
Foreslås ændret til ”Offentlige og private laboratorier og behandlingssteder samt andre 
selvstændige virksomheder, der foretager test af personer for infektion med severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) skal sikre, at resultatet af prøven og 
relevante oplysninger fra prøvesvaret anmeldes til Statens Serum Institut”. 
 
§ 1. Stk. 2 
Her anføres ”Anmeldelse efter stk. 1, skal…” – hvor findes stk. 1 (skal det stå efter § 1)? 
 
b) Foreslås ændret til ”Identifikation af afdelingen/virksomheden, der har foretaget 
undersøgelsen af prøven”. 
 
c) Foreslås ændret til ”Testen (herunder testmetode, prøvetidspunkt og prøvelokalisation)”. 
 
Vedr. punkt e) foreslås dette udspecificeret. Drejer det sig ikke om oplysninger, der skal afgives 
fra tid til anden (på forespørgsel og ved ændringer o.lign.) – og ikke for hver eneste prøve? 
 
§ 1. Stk. 3 
Se kommentar vedr. ”stk. 1” ovenfor. 
 
§ 1. Stk. 4 
Hvad med private laboratorier og behandlingssteder, der udfører PCR-undersøgelse? Og 
hvordan med prøver med høje ct-værdier (ct > omkring 32), hvor der ikke kan forventes 
ordentlige sekvenser? Fra Statens Serum Institut er tidligere udmeldt, at det da er tilstrækkeligt, 
at der udføres deletions-(delta-)-PCR (med, så vidt forstået, efterfølgende kassering af 
prøverne). 
 
§ 1. Stk. 5 
Foreslås ændret til ”…anmelde resultater af test af personer for antistoffer mod SARS-CoV-2 til 
Statens Serum Institut”. 
 
Skal anmeldelsen alene gælde offentlige behandlingssteder? Kan private ikke tænkes, om end 
på sigt, også at komme til at foretage antistof-undersøgelse? (Og har apotekerne f.eks. ikke 
allerede fra foråret/forsommeren foretaget antistof-test for borgere, der køber ydelsen der)?  
 
§ 3 
Foreslås ændret til ” Offentlige og private behandlingssteder samt andre selvstændige 
virksomheder, der foretager test af personer for coronavirus sygdom 2019 (COVID-19), kan…” 
Forkortelsen COVID-19 kan med fordel anvendes konsekvent efter, at den er indført ovenfor. 
 
 
§ 4 
Foreslås ændret til ” Læger, der behandler patienter med laboratoriebekræftet COVID-19, er…” 
Forkortelsen COVID-19 kan med fordel anvendes konsekvent efter, at den er indført ovenfor. 
 
 


