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ViroGates accelererer den kommercielle udrulning af sine produkter til 
forbedring af patientprioritering på hospitalernes akutafdelinger    
 
ViroGates er et dansk medtech-selskab, som udvikler og markedsfører suPARnostic®, selskabets egen blod-
baserede test til vurdering af patienter med behov for akutbehandling. Testens prognostiske egenskaber giver 
sundhedspersonalet bedre grundlag for at beslutte, om en patient skal indlægges på hospitalet eller hjemsendes 
fra akutafdelingen. 
 
Efter omfattende klinisk validering og kliniske utility studier på mere end 300.000 patienter bliver suPARnostic® 
nu testet i en række kliniske akutafdelinger i Europa. Ved udgangen af første kvartal 2018 har ViroGates 
samarbejde med 10 akutafdelinger i Spanien vedrørende anvendelse af suPARnostic®. Hospitalerne anvender 
produktet for at vurdere effekten ved beslutning om en patient skal indlægges eller kan hjemsendes fra 
hospitalet. ViroGates har lignende aftaler med hospitaler i Serbien, Rumænien og Østrig. 
 
“Øgede sundhedsomkostninger er en enorm udfordring for sundhedssystemer i hele verden. ViroGates hjælper 
sundhedspersonalet i de daglige beslutningsprocesser i forbindelse med indlæggelser og hjemsendelser. På 
den måde kan sundhedssystemerne bruge ressourcerne mere effektivt. I en global kontekst kan besparelserne 
på sundhedsområdet ved at anvende suPARnostic® løbe op i et tocifret milliardbeløb, i euro. Vores kunder 
anvender suPARnostic® til at sikre, at beslutninger om hjemsendelse træffes på en velinformeret baggrund, og 
at patienter kun bliver indlagt, hvis de virkelig har behov for akut behandling”, siger Jakob Knudsen, 
administrerende direktør i ViroGates. 
 
Selskabet har ansat Dr. Thomas Krarup som direktør for Salg & Marketing til at lede den internationale kliniske 
udrulning. I første omgang er fokus på det europæiske marked, som vil blive adresseret af selskabets egen 
salgsstyrke og gennem distributører. Thomas har tidligere været ansat i Radiometer Medical, Becton Dickinson, 
Roche, Exiqon og ChemoMetec. 
  
ViroGates overvejer i øjeblikket forskellige muligheder for finansiering af den kommercielle eksekvering. 
 
Om suPARnostic® 

ViroGates’ produkter måler på graden af inflammation i kroppen. De fleste, hvis ikke alle, sygdomme har en 
underliggende inflammatorisk komponent. suPARnostic® kan påvise tilstedeværelsen og alvorligheden af en 
sygdom samt indikere en prognose for sygdomsforløbet hos den enkelte patient. 
 
suPARnostic® giver en hurtig vurdering af en patients sundhedstilstand ved at analysere blodets niveau af 
proteinet soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR). Denne analyse foretages på blot 20 
minutter ved hjælp af en simpel blodprøve. Et forhøjet niveau af suPAR er knyttet til forekomsten og 
alvorligheden af en lang række af akutte og kroniske tilstande og er stærkt associeret med kortsigtet dødelighed. 
Et lavt suPAR niveau er associeret med en positiv prognose og lav risiko for kortsigtet dødelighed. 
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