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Kommissorium for en SARS-CoV-2 variant risikovurderingsgruppe 
 
 

Baggrund:  
SARS-CoV-2 ændrer sig konstant som følge af mutationer, og forskellige varianter af SARS-CoV-2 
identificeres i stigende grad under COVID-19 pandemien, såvel nationalt som internationalt. Nogle 
virusvarianter tiltrækker sig særlig opmærksomhed om omtales bl.a. som ”Variants of Interest”, ”Variants 
of Concern” og ”Variants of High Consequence”.  Der findes ikke en entydig terminologi eller systematisk 
klassificering, men de såkaldte Variants of Concern (VoC) er karakteriseret ved mutationer, der gør dem 
mere smitsomme, mere alvorlige (hospitalisering og død) eller giver dem nedsat følsomhed for antistoffer 
og/eller behandling. For Variants of High Consequence (VoHC) er der ydermere evidens for en sådan 
omfangsmæssig større skadelig sammenhæng, mens Variants of Interest (VoI) er varianter, hvor 
betydningen endnu er uafklaret. 
 
Det forventes, at der med udrulningen af Covid-19 vaccinationsprogrammet kan komme yderligere 
selektionspres på varianter, der undviger vaccineantistoffer. Det er derfor relevant at overvåge varianterne 
henover sommer og efterår, og formentlig også længere tid. SSI ønsker derfor at nedsætte en 
ekspertgruppe, der løbende vurderer SARS-CoV-2 varianter på baggrund af nationale- og internationale 
overvågnings og forskningsdata, herunder data på re-infektioner og vaccinesvigt. 
 

Formålet:  
 
Gruppen kommer med vurdering og rådgivning i forhold til (potentielt) problematiske SARS-CoV-2, 
herunder vurderer nye internationale varianter i dansk kontekst. Det forventes at gruppens vurderinger og 
rådgivning - under hensyntagen til andre myndigheders ansvar - får karakter af beslutninger takket være 
gruppens faglige fundering og bredde.  
 
Eksperter og myndigheder samles mhp. at:  

 Risikovurdere nye SARS-CoV-2 varianter i Danmark og udland, herunder identificere potentielt 

problematiske varianter så tidligt som muligt. Eksempelvis varianter med øget smitsomhed og/eller 

alvorlighed og/eller nedsat antistofresponset (naturligt/vaccine) og/eller nedsat behandlings effekt 

 Evt. komme med nye anbefalinger til niveauet for håndtering af nye varianter (fx smitteopsporing 

og/eller andre forebyggende foranstaltninger) 

 Evt. komme med anbefalinger til nye rejserestriktioner 

 Evt. komme med forslag til yderligere nødvendige undersøgelser og forskning 

 Afdække behovet for information om nye varianter til lægmand og fagfolk, herunder kvalificere og 

opdatere hjemmeside(r) 

 Afgøre hvorvidt og hvorledes nye varianter skal rapporteres i laboratoriesystemer / ageres på 

 

Deltagere 
 

 SSI 
o IB, Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik 
o IB, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse 
o TCDK 



o Evt. nøglepersoner fra andre afdelinger 
Herudover en repræsentant fra: 

 SUM 

 STPS 

 SST 

 LMST 

 AAU 

 Udvalgte ad hoc danske og udenlandske virologiske eksperter ved behov 

 Danske Regioner 

 Udvalgte medicinske selskaber 
o Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi 
o Dansk Selskab for Infektionsmedicin 
o Dansk Selskab for Klinisk Immunologi 

 
 

Form 
SSI har ansvaret for gruppen og varetager sekretariatsfunktion. SSI´s ledelse udpeger formand m/k, som også 
fungerer som mødeleder. Gruppen forventes at mødes minimum 1 gang månedligt. Mødehyppighed kan 
øges/reduceres efter behov, og møder afholdes fortrinsvist på torsdage eftermiddage. 
 
Forslag til dagorden (kan justeres): 
 

 Godkendelse af referat 

 Nyt fra ledelse/politisk 

 Oplæg og opdatering fra undergrupper af interesse for hele risikovurderingsgruppen, herunder 

seneste nationale- og internationale data fra overvågning af varianter  

o Nyt/oplæg fra ”WGS gruppe”? 

o Nyt/oplæg fra ”Udbrudsefterforskning”? 

o Nyt/oplæg fra ”Gennembrudsinfektioner”? 

 På baggrund af forrige punkt, samlet konklusion på gamle/nye varianter, vi være særligt 
opmærksomme på? Konkret betydning for håndtering, herunder delta-PCR?  

 Er der behov for yderligere undersøgelser? 

 Er der konsekvenser for rejserestriktioner?  

 Evt. nyt fra andre styrelser af betydning for hele variant risikovurderingsgruppen? 

o STPS, håndtering af varianter, andet? 

o LMST, vaccineeffekt, andet? 

o STT, nye udmeldinger, andet? 

 Kommunikation, herunder hjemmeside 

o Nye udmeldinger til fagfolk? Hvem gør hvad? 

o Nye udmeldinger til Lægmand? Hvem gør hvad? 

 Eventuelt 

 
 


