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Referat fra mødet i SARS-CoV-2 variant risikovurderingsgruppen 
Torsdag den 4. november 2021 kl. 14.30-15.30 

 
 
Deltagere: 
  
SSI: Tyra Grove Krause, Troels Lillebæk (formand), Anne Provis (koordinator & referent), Jannik Fonager, 
Arieh Cohen, Claus Nielsen, Morten Rasmussen, Rebecca Legarth, Maria Overvad, Søren Alexandersen, 
Anders Fomsgaard, Camilla Holten Møller, Rasmus Skytte Eriksen, Rikke Thoft Nielsen, Peter H. S. 
Andersen, Maria Magdalena Lassaunière. 
AAU: Mads Albertsen 
SUM: Jakob Schmidt Andersen 
SST: - 
LMST: Martin Bronislaw Oleksiewicz 
STPS: Anne Hempel-Jørgensen. 
DSKM: Lene Nielsen, Marianne Kragh Thomsen 
DSI: - 
DSKI: Afbud 
Danske regioner: - 
 
Dagsorden: 

1. Orientering om godkendelse af referat 

2. Nyt fra ledelse/politisk 

a. TLL 

b. TGV 

3. Oplæg og opdatering fra undergrupper af interesse for hele 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 varianter i Danmark – siden sidste møde (Morten Rasmussen) 

3.1.1.1 Ændringer fordeling delta-subvarianter 

3.1.1.2 Særligt interessante subvarianter, herunder risikovurdering af AY.4.2. 

3.1.1.3 Eventuelle resultater fra serumstudier 

3.1.2 Kort opsummering varianter internationalt inkl. evt. nyt om rejserestriktioner (Rikke 

Thoft Nielsen)                                                                                                                                     

4. På baggrund af forrige punkt – er der noget, vi har glemt ift. håndtering/opmærksomhed?  
a. Anledninger til ændringer af variant-PCR? 
b. Andet? 

5. Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser? 

a. Nyeste fremskrivninger for epidemien (Rasmus Skytte Eriksen) 

b. Indlæggelser af/med Covid-19 – igangværende arbejde og algoritmer (Camilla Holten Møller)  

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

a. STPS, håndtering af varianter, andet? 

b. LMST, vaccineeffekt, andet? 

c. SST, nye udmeldinger, andet? 

7. Kommunikation, herunder hjemmeside 

a. Nye udmeldinger til fagfolk eller lægmand? Hvem gør hvad? 

8. Eventuelt 
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Referat 
 
1. Orientering om godkendelse af referat 

- Ingen yderligere kommentarer. 

 

2. Nyt fra ledelse/politisk 

2.1. TLL 

- Velkommen til de to nye faglige direktører. Oprids af gruppens kommissorium. 

 

2.2. TGV 

- Stigende smitte. Ligger i øvre del af modelgruppens modelleringer. 

- Eventuelle restriktioner kræver at Covid-19 omklassificeres. Det er en politisk beslutning, som der 

skal tages stilling til i den kommende tid. 

 

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

nationale- og internationale data fra overvågning af varianter. 

3.2  Nyt/oplæg fra ”WGS gruppe” m.fl.? 

3.2.1 Kort status på varianter i Danmark – siden sidste møde (Morten Rasmussen) 

3.2.1.1 Ændringer fordeling delta-subvarianter 

 

- Uge 42: Over 8000 sekventerede prøver. Største antal hidtil. 

- Delta dominerer. Lige nu 142 subvarianter. Antal har tekniske årsager, ikke biologiske. 

- AY.4 og B.1.617.2 dominererer. 

 

3.2.1.2 Særligt interessante subvarianter, herunder risikovurdering af AY.4.2 

(Morten Rasmussen) 

- Der har været fokus på AY.33. Den ligger stabilt i Danmark på ca. 3%. Mild reduktion i sensitivitet for 

antistoffer. 

- AY.4.2. udgør ca. 1% af tilfældene, hvilket er en lille stigning fra ca. 0,5% indtil uge 42, men for tidligt at 

sige om den stiger mere end andre varianter. Har tidligere været oppe på 2% i DK. Ikke umiddelbart noget 

vi er specielt bekymrede over i DK. 

- I UK udgør AY.4.2. ca. 13% i øjeblikket. Men man har udtrykt lidt mindre bekymring end for nogle uger 

siden. Den har aftaget i fart ift. andre varianter. Det er snarere et udtryk for regionale forskelle i England, 

der gør sig gældende. 

- Øget smitsomhed er i UK vurderet til ca. 10-15%. Se hjemmesiden: www.cov-spectrum.ethz.ch 

 

3.2.1.3 Eventuelle resultater fra serumstudier (Maria Magdalena Lassaunière)/in 

English 

 
- AY.4.2 virus neutralisation – preliminary results. 

- AY.4.2 shows a modest reduction in virus neutralization 

- Not significantly different from B.1.617.2 or AY.4 

- Neutralisation resistance likely not a factor in AY.4.2 spread. 

- Delta with E484K not of concern presently. Warrants monitoring. 

 

 



3 
 

3.2.2 Kort opsummering varianter internationalt inkl. evt. nyt om rejserestriktioner (Rikke 

Thoft Nielsen)            

- AY.4.2 der tales om i Europa. 

- Europa og især Østeuropa oplever stigning i epidemien.  

- Der foretages pt. ikke rejsevurderinger, så det vil først blive relevant ved bekymrende ny variant. – 

Punkt kan slettes til fremtidig dagsorden indtil videre. 

                                                                                                                          

4. På baggrund af forrige punkt – er der noget, vi har glemt ift. håndtering/opmærksomhed?  
4.1. Anledninger til ændringer af variant-PCR? 
- AY.4.2 er en delta-subvariant og derfor i forvejen en variant vi holder øje med. Ingen anledning til 

at gøre yderligere i forhold til AY.4.2 på det foreliggende. Monitoreres derfor fortsat som delta. 
4.2. Andet? 
- Intet yderligere. 

 
5. Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser? 

5.1. Nyeste fremskrivninger for epidemien (Rasmus Skytte Eriksen) 

- Fremskreven udvikling i smitte og nyindlæggelser. 

- Udvikling i smittetal. Smittetal ligger i øvre del af modellerne. Årsagen forventes at være 

efterårsferien, der har medført en aktivitetsstigning, som ikke er inkluderet i modellen. 

- Den observerede udvikling går særligt over den simulerede for den vaccinerede population, hvilket 

kan skyldes usikkerhed på parametre for vaccineeffektivitet mod infektion og transmission, og at der 

ikke er taget hensyn til aftagende immunitet. 

- Adfærden i efterårsferien antages at være anderledes end i normale uger, og skal følges tæt frem til 

udgangen af uge 44. Uklart på nuværende tidspunkt om det er et spring i smitte, som vil stige 

yderligere, eller om der er tale om et nyt højere niveau? 

- Udvikling i nyindlæggelser. Observerede data ligger i øvre spænd i forhold til model. 

- Pludseligt spring i indlagte 70+årige. Ændring til anbefaling i test ved hospitalisering er muligvis 

årsagen. 

- Waning imunity og booster effekt er ikke med i modellen endnu, men de to effekter modvirker og 

muligvis opvejer muligvis hinanden. 

 
 

5.2. Indlæggelser af/med covid-19 – igangværende arbejde og algoritmer (Camilla Holten Møller)  

- Algoritme: Klassifikation af indlæggelse efter positiv COVID-19 PCR test. 

o Hver kontakt tildeles typer: Pga. covid-19, muligvis pga. covid-10, ikke pga. covid-19. Tildeling 

til disse tre grupper sker efter hvor stor en del af kontakttiden, der har været domineret af 

covid-19 diagnose-koder. 

- Resultater 

o Indlæggelser pga. covid-19 stabilt højt gennem epidemien. 

o For +40 årige: Indlæggelse i højere grad pga. covid-19. 

o Børn: I højere grad indlagt muligvis/ikke pga. covid-19. 

o Vaccinestatus: De fleste indlagt pga. covid-19 uanset vaccinationsstatus. 

o Resultater vedr. dette emnet vil komme ud i Fokusrapport ca. hver måned med start fra om 

ca. 2 uger. 

 

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

6.1. STPS, håndtering af varianter, andet? 

- Intet nyt. 
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6.2. LMST, vaccineeffekt, andet? 

- Intet nyt. 

6.3. SST, nye udmeldinger, andet? 

- Afbud. 

7. Kommunikation, herunder hjemmeside 

7.1. Nye udmeldinger til fagfolk eller lægmand? Hvem gør hvad? 

- Kommissorium på SSI’s hjemmeside 

- AY.4.2 på SSI’s hjemmeside. 

8. Eventuelt 

 
 
 

Den 5/11 2021 Anne Provis (koordinator & referent) / Troels Lillebæk (formand)  
 
 
 


