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Referat fra møde i SARS-CoV-2 variant risikovurderingsgruppen 
Torsdag den 2. juni 2022 kl. 14.30-15.30 

 
 
Deltagere: 
  
SSI: Troels Lillebæk (formand), Anne Provis (koordinator & referent), Jannik Fonager, Rebecca Legarth, 
Arieh Cohen, Nikolaj Ulrik Friis, Søren Alexandersen, Marc Stegger, Anders Fomsgaard, Tine Graakjær 
Larsen, Palle Valentiner-Branth, Peter Bager. 
AAU: Mads Albertsen 
SUM: Sophus Them Serup, Emma Odde Koch 
SST: - 
LMST: Martin Bronislaw Oleksiewicz 
STPS: Birgitte Drewes, Anne Hempel-Jørgensen 
DSKM: Marianne Kragh Thomsen, Lene Nielsen 
DSI: Isik Somuncu Johansen 
DSKI: Christian Erikstrup 
Danske regioner: Anette Holm 
 
 
Dagsorden 
 
1. Orientering om godkendelse af referater 
2. Nyt fra ledelse/politisk  

2.1. TGV/TLL/SRAX 
3. Opdatering og oplæg fra undergrupper af interesse for risikovurderingsgruppen, herunder seneste 

nationale- og internationale data fra overvågning af varianter.  
3.1. Kort status på alle varianter i Danmark siden sidste møde (Morten Rasmussen - Jannik) 
3.2. Kort opsummering varianter internationalt (Sydafrika og USA) (Nikolaj Ulrik Friis) 

4. På baggrund af forrige punkt – praktisk håndtering og opfølgning?  
5. Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser?  
6. Evt. nyt fra andre styrelser af betydning for hele variant risikovurderingsgruppen?  

6.1. STPS? 
6.2. LMST?  
6.3. SST?  

7. Kommunikation, herunder hjemmeside  
8. Eventuelt  
 
 
Referat 
 
1. Orientering om godkendelse af referater 

- Seneste referat ikke lagt på hjemmesiden, sker snarest muligt. 
 

2. Nyt fra ledelse/politisk  
2.1. TGV/TLL/SRAX 
- Troels Lillebæk der takker af som formand for gruppen for igen at koncentrere sig om tidligere 

arbejdsopgaver. Søren Alexandersen tager over til fremtidige møder. 
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3. Opdatering og oplæg fra undergrupper af interesse for risikovurderingsgruppen, herunder seneste 
nationale- og internationale data fra overvågning af varianter.  
3.1. Kort status på alle varianter i Danmark siden sidste møde (Jannik Fonager) 
- Skriftlig risikovurdering af aktuelle subvarianter er undervejs. 
- Nedgang i hyppigste BA.2 og fremvækst af BA.5 og BA.2.12.1. 
- BA.4 stiger også men i mindre grad. 
- Tidligere set stigning i BA.2_212insSRG. Den ser ud til at falde nu. Ser ikke ud til at være mere 

alvorlig ift. hospitalisering end almindelige BA.2. 
- Der findes et pre-print, der viser nedsat sensitivitet overfor nogle monoklonale antistoffer, der 

anvendes terapeutisk. Dette vil også fremgå af den skriftlige risikovurdering. 
 

- Kommentarer: 
 Med den variant-PCR, der findes i dag, vil man kunne fange BA.4 og BA.5 (samlet som én 

kategori) og formentlig BA.2.12.1 separat. Dvs. set-up er klart, hvis der igen skulle blive 
behov for at kunne differentiere subvarianterne med variant-PCR.  

 Aktuelt ikke samme overvågningsmuligheder som tidligere, men med stigende 
spildevandssignaler som et af de få signaler vi har, kan man tillægge subvariantstigningen 
(BA.4, BA.5 og BA.2.12.1) lidt mere betydning end sædvanligt. 

 Der er ikke forventning om, at de nuværende anvendte anti-virale midler ikke skulle være 
effektive overfor BA.4 og BA.5 baseret på, hvordan polymerase og protease ser ud. 

 Der er set på epidemiologiske data for de tre varianter.  
o Der ses koncentration i Hovedstaden og blandt midaldrende. 
o Det bemærkes, at BA.4 og BA.5 umiddelbart giver anledning til lidt flere re-

infektioner end BA.2.12.1. 
 Der ses svage signaler men fra mange kilder -  sentinel, spildevand, plejehjelm, 

sundhedssektor mv.  - kunne være tegn på, smitten er på vej op igen.  
 
 

3.2. Kort opsummering varianter internationalt (Sydafrika og USA) (Nikolaj Ulrik Friis) 
- Opdatering ift. lande hvor der især er set udbredelse af BA.4, BA.5 og BA.2.12.1 (Sydafrika, Portugal 

og USA). 
- Sydafrika: 

o Stigning i BA.4 og BA.5 som er blevet dominerende varianter. ”Deler” pladsen ift. andele. 
o Ser ud til at have lavere toppunkt end tidligere, men har også testet markant færre.  
o Indlæggelser steg ikke nær så meget som ved tidligere bølger, og dødstal er på et lavt 

niveau. Dog ses en vedvarende let overdødelighed, men på lavere niveau end ved tidligere 
bølger. 

- Portugal 
o BA.1 ved årsskifte som Sydafrika, derefter BA.2.og BA.5 dominerer nu. 
o Stor stigning i nye cases, eksplosiv stigning i positiv procent på trods af stabil testaktivitet. 
o Høj vaccinations-rate, startede booster-vaccination lidt før end i DK. 
o Maskepåbud ophævet i midt/slut april og faldende vaccineffektivitet oveni skiftende 

variantbillede formodentlig medvirkende til smittestigning. 
o Ingen nye restriktioner, men man har fremskyndet 4. dose til befolkningen. 
o Indlæggelser ser ud til at være opadgående. Intensiv indlæggelser ser ikke ud til at være 

steget kraftigt. Umiddelbart ikke noget meget bekymrende signal ift. overdødelighed. 
- USA 

o BA.2.12.1 fortsat ved at udkonkurrere BA.2.  
o BA.4 og BA.5 ser ud til at stige i andel også på baggrund af BA.2 og BA.2.12.1. 
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o Der ses stadigt stigende positiv procent. Incidens stagneret en smule, men der testes heller 
ikke meget. 

o Indlæggelser opadgående, men fra lavt niveau. 
o Dødsfald stabilt lavt, men med lidt uregelmæssige indberetninger 
o New York: BA.2.12.1 udgør ca. 80%. BA.4 og BA.5 også begyndt at komme frem. Incidens og 

positivprocent og antal indlæggelser i staten NY ser ud til at være på vej ned igen. Intensiv 
indlæggelser kom ikke særlig højt op. 

o Dog forbehold for at seneste nedgang kan afspejle hook-effect. 
 

- Kommentarer:  
o Portugal. Afskaffelse af maskeforbud er nok afgørende. Alt andet lige vil smitten stige 

uanset hvilken variant, der er til stede i denne situation. Så i dansk kontekst kan nok 
forventes lidt mindre stigning. 

o Ingen voldsomme belastninger af hospitalsvæsenet, nye restriktioner eller øget testning 
internationalt. 

o Sidste 4-6 uger har man set kronisk inficerede hos overvejende hæmatologiske patienter, 
dog uden variant-identifikation. Booster-vaccination kan være relevant for 
immunsupprimerede. Beslutninger vedr. dette overvejes i SST. 

o De sidste somre har vi set mikro-udbrud, som har været opsporet. Det sker jo ikke nu, så 
måske kan det resultere i en lidt tidligere og højere bølge til efteråret. Kan spille ind i 
overvejelser om 4. vaccination. 

 
Konklusion vedr. BA.4, BA.5 og BA.2.12.1.: Vi observerer et stigende antal tilfælde globalt og nok også 
i Danmark baseret på signaler i spildevand og variantfordeling. Giver aktuelt ikke stigende antal 
indlæggelser eller flere alvorlige forløb. Alt tyder på, at eksisterende behandlinger har samme effekt 
over for BA.4 og BA.5 som over for BA.2. Samtidig ses ikke tendens til øget antal alvorlige tilfælde i 
udlandet. På den baggrund holder vi fortsat øje med udvikling i varianter i Danmark, men finder ikke 
anledning til at anbefale ændringer i den aktuelle håndtering, fx ved at genindføre variant-PCR eller 
smitteopsporing. 
 
 

4. På baggrund af forrige punkt – praktisk håndtering og opfølgning? 
- Der spørges til immun-escape-undersøgelser på SSI ift. BA.4, BA.5 og BA.2.12.1? De pågældende 

subvarianter er svære at gro, så der er pt forsøg med at skifte til andre typer assays, som 
undersøges på super-immune (vaccinerede og inficerede med omikron). 

  
5. Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser?  

- Der holdes løbende øje med indlæggelser. 
 

6. Evt. nyt fra andre styrelser af betydning for hele variant risikovurderingsgruppen?  
6.1. STPS?  
- Intet nyt. 
6.2. LMST?   
- Intet nyt. 
6.3. SST?   
- Afbud 

 
7. Kommunikation, herunder hjemmeside  

- Sidste referat lægges på SSIs hjemmeside snarest muligt. 
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- Nyt materiale om hybrid-varianter på vej på SSI’s hjemmeside og der følges op på om tekst vedr. 
BA.4, BA.5 og BA.2.12.1 er opdateret på SSI’s hjemmeside. 
 

8. Eventuelt  
- Ved sidste møde så vi data for sammenhæng mellem Ct-værdier og kommende bølger (stigende Ct-

værdier før bølger). Data er lavet for Danmark, hvor den samme sammenhæng ikke ses. Kan 
skyldes, at der måske er testet mere jævnt i Danmark.  

- Næste møde forventes den 30. juni. Skulle der mod forventning blive brug for det, allerede om 14 
dage 

 
5-05-22 /Troels Lillebæk (formand) & Anne Provis (koordinator og referent). 


