
Om Vingmed|ViCare A/S 
Vingmed | ViCare brænder for at skabe et tæt partnerskab med vores kunder. Det gør vi ved at skabe langvarige 
relationer baseret på Tillid, Respekt og Ordentlighed. Vi leverer højteknologisk medicinsk udstyr til den danske 
sundhedssektor, og sammen med vores tre søsterselskaber i Vingmed AS (Norge), Vingmed AB (Sverige), og Vingmed 
OY (Finland) udgør vi én af Nordens største salgsorganisationer inden for avanceret medicinsk udstyr og sterilartikler. 

 
 

Test dine medarbejdere for COVID-19 på 20 min. 
- Vi kommer til jer på virksomhedens adresse 
 
 
Vingmed|Vicare har fået Covid-Rapid antigentests til Danmark og kan nu tilbyde at teste jeres medarbejdere for 
påvisning af COVID-19. Undersøgelser fra Kina* og USA** har vist, at der kan være op til hhv. 30 % og 60 % raske 
smittebærere, dvs. personer, der er smittet med COVID-19, men som ikke har nogen symptomer. 
 
Med en COVID-19-antigentest har I mulighed for at øge jeres viden om COVID-19 i jeres virksomhed. Medarbejderne 
får indblik i deres egen situation, og om de befinder sig i en potentiel smitsom fase og dermed kan udgøre en kilde til 
smittespredning. Medarbejderne kan med svaret fra deres antigentest tage deres egne og firmaets forholdsregler.  
 
  
Hvorfor teste medarbejdere?   
I bør teste jeres medarbejdere af følgende primære årsager: 
 

• Test af medarbejdere kan reducere risikoen for større smittespredning i jeres virksomhed – med 
nedlukninger af afdelinger og tabt indtjening til følge. 

• Medarbejdere kan reducere risikoen for smittespredning blandt familie og venner – og derigennem reducere 
risikoen for større smittespredning i den øvrige del af samfundet. 

• Jeres virksomhed viser samfundssind ved aktivt at bidrage til at reducere risikoen for smittespredning, hvilket 
styrker virksomhedens CSR-profil og kan give god omtale. 

  
 
Gennemførelse af testning 
Vingmed|ViCare har opsat en specifik proces for den praktiske gennemførelse, hvor testningen håndteres af vores 
veluddannede og erfarne sygeplejersker på jeres virksomheds adresse. Hver medarbejder skal afsætte 5-7 minutter til 
en podning i svælget, hvorefter medarbejderen skal forlade testområdet. Testresultatet aflæses efter 20 minutter, og 
medarbejderen modtager resultatet på sms. Således får hver enkelt medarbejder svar på deres egen – og kun egen 
test. For virksomheden som helhed udfærdiger vi et samlet resultat i procent, som vi udleverer til virksomhedens 
ledelse (forudsat tilstrækkelig deltagelse ift. anonymitet). 
  
 
Kontakt os 
I er velkommen til at kontakte os, hvis I har spørgsmål, og efterfølgende kan vi aftale nærmere om test af jeres 
medarbejdere. 
 
 
Vi ser frem til at høre fra jer. 
 
Med venlig hilsen 
Vingmed|ViCare A/S 
  

Louise Baden Fischer     Line Larsen 

Louise Baden Fischer    Line Larsen 
Sygeplejerske/sundhedsfaglig konsulent   Sygeplejerske/produktspecialist 
lbf@vingmed.dk / + 45 40 60 13 66   ll@vingmed.dk / + 45 51 96 03 89  
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Information om Covid-Rapid-testning 
 
 
 
Om Covid-Rapid 
Covid-Rapid er en amerikansk udviklet COVID-19-antigentest, som vi i Vingmed|ViCare er forhandler af i Danmark. 
Testen kan påvise at man er smittet med COVID-19 virus.  
 
Vi kan teste både for tilstedeværelse af virus og antistof. 
 
Covid-Rapid Virus test (er smittet?) 
Testen er en højkvalitetstest, der giver hurtigt svar, og som har en sensitivitet på min. 92,5 % (sensitivitet = antal sandt 
positive/antal syge) og en specificitet på 99,2 % (specificitet = antal sandt negative/antal raske). 
 
Vores test kan bruges til at bekræfte / afkræfte om syge medarbejdere er smittet med COVID-19 og til at screene 
medarbejdere for symptomfri og dermed skjult sygdom. Screening med Covid-Rapid test kan derfor bruges 
forebyggende smittebekæmpelse. 
 
Covid-Rapid Antistof test (har været smittet?) 
Testen er en højkvalitetstest, der giver hurtigt svar, og som har en sensitivitet på 95 % ved testning efter dag 12 fra 
smitte (sensitivitet = antal sandt positive/antal syge) og en specificitet på 100 % (specificitet = antal sandt 
negative/antal raske) ved testning efter dag 12 fra smitte. Der er 3 uafhængige studier af denne test (1-3), og det er 
dermed en af de mest veldokumenterede fingerprik-antistoftest på markedet. Læs mere om testen på https://covid-
rapid.com. 
   
Samtykkeerklæring og personoplysninger 
Gennemførelse af testning baseres på en samtykkeerklæring fra hver enkelt medarbejder, som ønsker at blive testet. 
Alle resultater holdes strengt fortrolige, og det er alene den enkelte medarbejder, som er blevet testet, der oplyses 
om testens resultat. Personoplysninger bruges kun midlertidigt ifm. fremsendelse af testresultatet. De specifikke 
forhold omkring samtykkeerklæring, diskretion, dataindsamling og håndtering af personoplysninger gennemgås med 
virksomheden forud for en aftale og med den enkelte medarbejder inden testning. 
 
 

*[Hu Z, Song C, Xu C, et al. Clinical characteristics of 24 asymptomatic infections with COVID-19 screened among close contacts in Nanjing. China. 

Sci China Life Sci 2020. DOI: https:// doi.org/10.1007/s11427-020-1661-4]. 

**[Ali, I., Stewart, P., & Reuters. (2020, April 16). Most sailors testing positive for COVID-19 on the USS Theodore Roosevelt showed no symptoms 

of infection. Retrieved from https://taskandpurpose.com/news/uss-theodore-roosevelt-sailors-coronavirus-asymptomatic]. 

 
Studier 
1. Test performance evaluation of SARS-CoV-2 serological assays. Whitman JD, et al. medRxiv. 2020. PMID: 32511497 
 
2. The Belgium Protocol: Pieter Vermeersch. Detection of SARS-CoV2 antibodies: Results of one ELISA and three rapid tests. University of Leuven, 
Belgium. April 2, 2020. https://covid-rapid.com/pages/test-indications 
 
3. The Switzerland Protocol: Patrice Nordmann , MD PhD. Professor and Chair of Microbiology, Head Emerging Antibiotic Resistance Unit, Medical 
and Molecular Microbiology Department of Medicine, Faculty of Science and Medicine; Director INSERM European Laboratory (French National 
Institute for Health and Medical Research), Director National Reference Center for Emerging Antibiotic Resistance (Switzerland), University of 

Fribourg, Fribourg and Institute for Microbiology, University of Lausanne, University hospital Center, Lausanne, Switzerland..  
Dr. Vermeersch compared API Covid-Rapid against antigen detection via ELISA. He used 98 COVID negative frozen serum samples from prior to 
December 2019 but who had had a clinical respiratory illness. The 58 COVID positive samples were from fresh serum, collected from Day 0 to 21 

after symptom onset. Results are below in the table. He also tested two other rapid tests against the same standard with similar results. 
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