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----- Original Message -----
From: Niels Harrit
To: Probst, Helene Bilsted ; Brostrøm, Søren
Cc: aarhus Stiftstidende ; Aarhus Stiftidende Netavisen ; Østergaard, Mette ; videnskab dk ; Ugebrevet A4 ;
tip@tv2fyn.dk ; SDU journalisthøjskolen ; Ritzau ; redaktionen@tv2fyn.dk ; redaktion@tv2lorry.dk ;
red@arbejderen.dk ; Presselogen TV2 ; Orientering, Orientering ; Nybroe, Jacob ; netnyheder@tv2.dk ; Madsen,
Poul ; Lykkeberg, Rune ; Krasnik, Martin ; Jensen, Tom ; Ingeniøren Tidsskrift ; DR Nyheder ; Den korte avis ;
chefredaktionen@pol.dk ; Børsen, Redaktionen ; BT tip ; Altinget Redaktionen ; 1234@tv2.dk ; Østergaard, Lars ;
Ullum, Henrik ; Thomsen, Allan Randrup ; Sundhedsministeriet
Sent: Wednesday, December 02, 2020 3:50 PM
Subject: Drosten testen

Kære Søren Brostrøm.

På Seruminstituttets hjemmeside oplyses det, at det videnskabelige og metodiske grundlag for den PCR test,
der bruges i Danmark til identifikation af SARS-CoV-2 infektioner,  er en artikel af Christian Drosten et al. , som
blev publiceret i januar. 
https://covid19.ssi.dk/test
Den er vedhæftet for nemheds skyld.

Det betyder, at alle tidens politiske tiltag til regulering af danskernes sociale liv og erhvervslivets funktion er
betinget af kvaliteten af dette arbejde.

Mange gode folk har stillet spørgsmålstegn ved PCR teknologiens egnethed til at diagnosticere infektioner med
SARS-CoV-2, når man - som SSI - må bruge >35 cycles for at få en positiv reaktion.
Som videnskabsmand og kemiker med 40 års tjeneste som lektor på Københavns Universitet bag mig, har jeg
længe afventet et regulært review af Drostens artikel.

Et sådant er netop fremkommet. Det er ligeledes vedhæftet.

Er Sundhedsstyrelsen bekendt hermed, og har styrelsen i givet fald taget stilling til de kritikpunkter, der
fremføres i nævnte review?

Undertegnede og - kan man håbe - resten af befolkningen ser frem til Sundhedsstyrelsens svar.

På forhånd tak og med venlig hilsen,
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Niels Harrit, lic. scient.

Dragør
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