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Referat fra møde i SARS-CoV-2 variant risikovurderingsgruppen 
Torsdag den 2. december 2021 kl. 14.30-16.00 

 
 
Deltagere: 
  
SSI: Tyra Grove Krause, Søren Alexandersen, Troels Lillebæk (formand), Anne Provis (koordinator & 
referent), Morten Rasmussen, Jannik Fonager, Peter H.S. Andersen, Rebecca Legarth, Maria Overvad, Rikke 
Thoft Nielsen, Marc Stegger, Anders Fomsgaard, Claus Nielsen, Arieh Cohen. 
AAU: Mads Albertsen 
SUM: Jakob Schmidt Andersen 
SST: Andreas Rudkjøbing, Marie Wegner Hove 
LMST: Martin Bronislaw Oleksiewicz 
STPS: Anne Hempel-Jørgensen, Birgitte Drewes. 
DSKM: Lene Nielsen, Marianne Kragh Thomsen. 
DSI: Isik Somuncu Johansen 
DSKI: Christian Erikstrup 
Danske regioner: - 
 
 
Dagsorden: 
1. Orientering om godkendelse af referater 

1.1. 18. november 2021 
1.2. 27. november 2021 ”ekstraordinært møde” 

2. Nyt fra ledelse/politisk  
2.1. TGV/TLL 

3. Opdatering og oplæg fra undergrupper af interesse for risikovurderingsgruppen, herunder seneste 
nationale- og internationale data fra overvågning af varianter.  
3.1. Nyt/oplæg fra ”WGS gruppe” m.fl.?  

3.1.1. Kort status på alle varianter i Danmark siden sidste møde (Morten Rasmussen) 
3.1.2. Kort status omikron (Morten Rasmussen) 
3.1.3.  Status delta + E484K (Troels Lillebæk) 

3.2. Kort opsummering varianter internationalt inkl. evt. nyt om rejserestriktioner (Rikke Thoft Nielsen) 
4. På baggrund af forrige punkt – praktisk håndtering og opfølgning?  

4.1. Tror vi stadig variant PCR fanger omikron? (Arieh Cohen/Morten Rasmussen) 
4.2. Kører variant PCR setup nu i alle spor/regioner?  

4.2.1. Opdateret typningstabel til KMA’ers detektion of omikron (Jannik Fonager) 
4.3. Anledning til yderligere ændringer af variant-PCR?  
4.4. Er instruks for smitteopsporing på plads (SST/STPS?) 

4.4.1. Afisolering af nære kontakters nære kontakter jf. SSTs vejledning (kort diskussion, ikke til 
beslutning) 

4.5. Andet? (alle) 
5. Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser?  

5.1. Omikron og antistoffer/smittespredning/alvorlighed/diagnostik? (Troels Lillebæk) 
6. Evt. nyt fra andre styrelser af betydning for hele variant risikovurderingsgruppen?  

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

7. Kommunikation, herunder hjemmeside  
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7.1. Omikron beskrivelse uploaded 
7.2. Risikovurdering uploaded 

8. Eventuelt  
 
Bilag 
Kopi af Typningstabel_02122021 (ved referat er vedhæftet typningstabel opdateret efter mødet) 
 
Referat 
 
1 Orientering om godkendelse af referater 

1.1 18. november 2021 
1.2 27. november 2021 ”ekstraordinært møde” 

 
- Ingen kommentarer. 

 
2 Nyt fra ledelse/politisk  

2.1 TGV/TLL 
- Vi kører med forsinkelsesstrategi i DK mhp. indhentning af mere viden om; smittefarlighed, 

sygdomsforløb og antistofeffekt, og mhp. at få vaccineret så mange som muligt. 
- Hvis omikron, som rapporteret, er mere smittefarlig, samtidig med få restriktioner i samfundet lige 

nu, er det urealistisk at kunne forsinke omikron ca. 10 uger som man så med delta. 
 
3 Opdatering og oplæg fra undergrupper af interesse for risikovurderingsgruppen, herunder seneste 

nationale- og internationale data fra overvågning af varianter.  
3.1 Nyt/oplæg fra ”WGS gruppe” m.fl.?  

3.1.1 Kort status på alle varianter i Danmark siden sidste møde (Morten 
Rasmussen) 

- B.1.640: Fortsat ikke i Danmark. (med til næste møde). Kun 70 sekvenser globalt på ca. 3 uger. 
Vækker lige nu ikke bekymring, håndteres ikke særskilt. 

 
3.1.2 Kort status omikron (Morten Rasmussen) 

 
- Status lige nu på Omikron: 14 WGS verificerede tilfælde i Danmark. Langt de fleste relateret til 

rejseaktivitet fra Sydafrika. 
- Mistænkte tilfælde: 18. Positive på variant PCR. 

 
- Hvor længe kan man fortsætte opsporing af nære kontakter for Omikron?: Ved udbredt 

samfundssmitte er dette afhængigt af ressourcer, især hos kontaktopsporingen. Nedtrapning 
drøftes i andet regi. Fortsætter kun så længe det giver faglig mening og er praktisk muligt. 
 

- Hvad ved vi om alvorlighed? Mange af de fundne tilfælde er vaccinerede. Vi har ikke hørt om 
nogen, der skulle være hospitaliserede endnu [senere rapporteret fra Sydafrika]. Primært 
samfundssporprøver vi ser på nu, så vi kan ikke sige noget om sundhedssporet endnu. Det er 
primært sunde mennesker, der rejser, så derfor svært at sige noget på den baggrund. 

 
3.1.3  Status delta + E484K (Troels Lillebæk) 

- Delta + E484K: To clustre (Fyn og Nordsjælland). Aftagende. Smitteopspores normalt. 
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3.2 Kort opsummering varianter internationalt inkl. evt. nyt om rejserestriktioner (Rikke 
Thoft Nielsen) 

- Omikron 
o Udenfor Afrika 365 tilfælde (udover de 14 i Danmark) i 30 lande i alt, stiger løbende. 
o Ghana har indrapporteret 33 tilfælde. 
o Nordlige Afrika og Qatar: Registreret som rejselande for smittede i Vesten. 
o Ikke tegn på samfundssmitte udenfor Afrika 

 
- AY.4.2: 

o Fortsat stigende i Storbritannien, og udgør ca. 20% af prøver. 
 

- Rejserestriktioner:  
o 10 lande i sydafrikanske region (test + isolation uanset vacc. status).  
o Teststrategi: Krav om anerkendelsesværdigt formål for indrejse samt test af alle rejsende 

fra Dubai og Doha (antigen – derefter ledsaget til PCR hvis positiv). 
o Allerede mulige superspreder-events relateret til rejsetilfælde. 

 
 

4 På baggrund af forrige punkt – praktisk håndtering og opfølgning?  
4.1 Tror vi stadig variant PCR fanger omikron? (Arieh Cohen/Morten Rasmussen) 

 
- Har nu fundet en optimal algoritme for variant-PCR baseret på 452 wildtype, der giver en 

succesrate tæt på 100%. Der vil kun være ca. 1 falsk positiv pr. 10.000 prøver. Sensitiven vil være på 
99,9%. Deletion fungerer ikke godt, fordi der også findes mutation i pro-binding sat.  

- Der arbejder også med videreudvikling af variant PCR baseret på deletion H655Y. To signaler vil 
gøre variant PCR mere robust ift. fremtidige mutationer. 

- Der arbejdes på notat herom, der sendes ud til gruppen. 
 

4.2 Kører variant PCR setup nu i alle spor/regioner?  
- Møde med KMAer i mandags. Meldingen er at alle nye positive screenes med variant PCR uanset 

testspor. Meldes videre til SSI (telefon + sygdomsanmeldelse@ssi.dk), der melder til STPS. 
Procedurevejledning under udarbejdelse. 
 

- Mulige tilfælde i SSTs vejledning: Erkendt kontakt til konfirmerede tilfælde. Giver det mening at 
udvide til ”konfirmeret eller mistænkt tilfælde”, når variant-PCR nu er så sikker? Holdningen var, at 
det gør det. 

- Indtil videre arbejdes ud fra SSTs retningslinier, men der arbejdes med ændringer. 
 
 

4.2.1 Opdateret typningstabel til KMA’ers detektion of omikron (Jannik 
Fonager) 

 
- Regionerne bør ikke alene basere variant-PCR på deletion 69/70 (ikke tilstrækkelig høj specificitet).  
- Efter møde med KMA’er mandag, er der identificeret forskellige fremgangsmåder. Sammenfattet i 

nyt skema. Tilslutning til variantskema. 
 

4.3 Anledning til yderligere ændringer af variant-PCR?  
- Ingen andre ændringer nævnt 

 
4.4 Er instruks for smitteopsporing på plads (SST/STPS?) 
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4.4.1 Afisolering af nære kontakters nære kontakter jf. SSTs vejledning 
(kort diskussion efter oplæg ved TLL, ikke til beslutning) 

- Hvornår er det fagligt set rimeligt at afisolere fx 3. led? Kan i praksis ikke foregå i 
smitteopsporingen, men man kan overveje at lave særlig vejledning/bemærkning, eks. Relevant for 
sygehuse. 

 
4.5 Andet? (alle) 

- Ingen kommentarer. 
 

5 Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser?  
5.1 Omikron og antistoffer/smittespredning/alvorlighed/diagnostik? (Troels Lillebæk) 

- 35 mutation på bekymrende steder  
- Reproduktionsnummer kan ligge i et meget bredt område afhængig af immunitet i populationen og 

effekt af antistoffer. 
- Smittefarlighed: Virus: Neutralisations-assays laves for at se, hvordan omikron ligger ift. delta og 

øvrige varianter. Der isoleres aktuelt virus i VMS. En chance for at have svar på om ca. 2 uger. 
- ECDC møde i lørdags: Der vil nok være nogen effekt efter booster. 
- Nye stoffer fra Pfizer og Merck på vej, som ser lovende ud til at forhindre indlæggelse, og som ud 

fra foreløbige meldinger ikke påvirkes af de observerede mutationer.  
- Korte version: Vi ved ikke så meget endnu. 

 
- Er der modellering igang? ECDC har lavet modellering. I Danmark er modeller klar til at lægge 

Omikron ind. Men vil gerne kende vækstrate i Danmark. Exponentiel fase går meget hurtigt for 
Omikron i Gauteng sammenlignet med andre varianter. 

 
- SST laver retningslinier for stoffet fra Merck i samarbejde med LMST og almen medicinere.  

 
 

6 Evt. nyt fra andre styrelser af betydning for hele variant risikovurderingsgruppen?  
6.1 STPS, andet?  

- Hvis Variant-PCR er blevet så præcis, et ønske om at se på SSTs vejledning afsnit 4.7. Enighed om at 
gå videre med dette 
 

6.2 LMST, andet?  
- Merck’s nucleocid analog: I acceleret forløb hos EMA. Forventer at kunne give opinion med mulig 

godkendelse inden årsskiftet. 
- Pfizers protease inhibitor: Under scientific vurdering, der vil betyde, at man vil kunne bruge den i 

EU før godkendelse. Muligvis også godkendelse omkring årsskiftet. 
- Ikke i DK i brug endnu. 

 
6.3 SST, andet?  

- Følger op på STPS’s kommentarer. 
- Planer om at tage antiviraler i brug inden evt. positiv opinion fra EMA. [IKKE OFFENTLIGT ENDNU?] 
- Det ene antivirale middel er allerede godkendt af FDA. 

 
7 Kommunikation, herunder hjemmeside  

7.1 Omikron beskrivelse uploaded 
- På SSI’s hjemmeside. 

7.2 Risikovurdering uploaded 
- På SSI’s hjemmeside denne uge. 
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8 Eventuelt  
 

- Variantmøde igen i næste uge. 
 
 
 
3/12-21/Troels Lillebæk (formand) & Anne Provis (koordinator og referent) 
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Bilag: 
 
Typningstabel_02122021 
 
Partiel spike sekventering 
 
 

 
 
WGS typning 
 

 

Version: 02-12-2021

Forenelig med B.1.1.529 Ja Øget smitte Omicron Sydafrika 2 + 2 2 2

Forenelig med B.1.1.529 Ja Øget smitte Omicron Sydafrika 2 2 + 2 2

Forenelig med B.1.1.529 Ja Øget smitte Omicron Sydafrika 2 2 2 + 2

Forenelig med B.1.1.529 Ja Øget smitte Omicron Sydafrika 2 2 2 2 +

Forenelig med B.1.1.529 Ja Øget smitte Omicron Sydafrika

Normal subtype Nej - - - - -

Inkonklusiv Inkonklusiv
3 3 3 3

Legend:

+: Påvist.

-: Ikke påvist.

1: Udover hvad der allerede gøres for varianter.

2: Ikke testet

3: Kan ikke bestemmes.Gen-analyseres med variant PCR og/eller WGS.

Såfremt der foreligger WGS resultater, kan mutationerne under fanen WGS typning anvendes til at identificere om der er tale om Omikron.

Det skal sikres lokalt at primere og prober i de anvendte assay´s virker. Dvs. de binder ikke til  områder med mutationer i Omicron sekvenser, der kan påvirke sensitivitet og specificitet.

Anvendes ikke af SSI, og evt. anvendelse må afhænge af lokale vurderinger

Håndtering:

Alle prøver, som resulterer i et positivt fund (forenelig med B.1.1.529), skal meldes til sygdomsanmeldelse@ssi.dk  med oplysninger om rejseamnese eller kontakt til Omicron påviste tilfælde (hvis disse oplysninger haves).

Nyt siden sidst.

Kombinationer af ovenstående, der er forenelig med B.1.1.529

K
4
1
7
N

2

Rapporteret variantbeskrivelse

Forenelig med B.1.1.529 Ja Sydafrika

L
4
5
2
L

2+

Skærpet indsats for 

at forhindre videre 

smitte (1) 6
9
_
7
0
d
e
l

Mulig biologisk 

funktion af varianten

Øget smitte Omicron

Den første 

dokumenterede prøve  

kom fra

Officielt navn

H
6
5
5
Y

2

N
5
0
1
Y

2

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Implications-emergence-spread-SARS-CoV-2%20B.1.1.529-variant-concern-Omicron-for-the-EU-EEA-Nov2021.pdf

(A67V, Δ69-70, T95I, G142D, Δ143-145, Δ211, L212I, ins214EPE, G339D, S371L,

S373P, S375F, K417N, N440K, G446S, S477N, T478K, E484A, Q493K, G496S, Q498R, N501Y, Y505H, T547K,

D614G, H655Y, N679K, P681H, N764K, D796Y, N856K, Q954H, N969K, L981F). Out of these changes, 15 are

located in the receptor binding domain (RBD) (residues 319-541). The variant also carries a number of changes

and deletions in other genomic regions (NSP3 – K38R, V1069I, Δ1265, L1266I, A1892T; NSP4 – T492I; NSP5 –

P132H; NSP6 – Δ105-107, A189V; NSP12 – P323L; NSP14 – I42V; E – T9I; M – D3G, Q19E, A63T; N – P13L, Δ31-

33, R203K, G204R).


