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Referat fra møde i SARS-CoV-2 variant risikovurderingsgruppen 
Torsdag den 5. maj 2022 kl. 14.30-15.30 

 
 
Deltagere: 
  
SSI: Troels Lillebæk (formand), Anne Provis (koordinator & referent), Morten Rasmussen, Jannik Fonager, 
Claus Nielsen, Rebecca Legarth, Arieh Cohen, Nikolaj Ulrik Friis, Søren Alexandersen. 
AAU: Mads Albertsen 
SUM: Jakob Schmidt Andersen 
SST: Afbud. 
LMST: Martin Bronislaw Oleksiewicz 
STPS: Birgitte Drewes 
DSKM: Marianne Kragh Thomsen, Lene Nielsen 
DSI: - 
DSKI: Christian Erikstrup 
Danske regioner: - 
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Referat 
 
 

1. Orientering om godkendelse af referat 
- Seneste referat godkendt og lagt på hjemmeside. 

 
 

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

- Minkrisikovurdering afleveret og kan findes på SSI’s hjemmeside. 
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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 opsummering varianter internationalt (Sydafrika og USA) (Nikolaj Ulrik Friis) 
- Sydafrika: 

o Signaler på BA.4 og BA.5 fra Sydafrika. 
o Hastigt stigende forekomst af smitte, men fra et meget lavt niveau. Hastig stigning i positiv 

procent uden ændringer i test-anbefalinger. Fortsat restriktioner såsom maske-forbud 
indendørs, kapacitetsbegrænsning af sociale arrangementer og indrejseregler, der 
efterleves i lav grad, men ikke har ændret sig for nyligt. 

o Højt niveau af naturlig immunitet i befolkningen. Ca. 45% færdiggjort primært 
vaccinationsprogram, mens ca. 4,5% har modtaget booster. 

o Nationale helligdage kan have haft betydning for testaktivitet. 
o Variantfordeling: Omikronbølge bestod primært af BA.1. Blev overtaget af BA.2, men uden 

væsentlig stigning. Nu stigning af BA.4 og BA.5, først i to største regioner, men har 
sidenhen spredt sig til øvrige regioner. 

o Indlæggelser: Tidligt at sige noget. Der ses en relativt stor stigning i indlæggelser men 
fortsat på meget lavt niveau samlet set. Tal for intensiv indlæggelser og dødsfald ikke 
påvirket endnu. 

- USA 
o Tidligere signaler ift. BA.2.12.1. 
o Stigning i antal cases. Tester mindre og mindre. Lille stigning i positiv procent. Restriktioner 

forskellige afhængig af stat, men ophævet maskeforbud midt/slut april. 
o BA.2 og BA.2.12.1 udkonkurrerer BA.1 i løbet af april. I de seneste uger er der set stigning i 

tilfælde med BA.2.12.1, mens andel af cases med BA.2 falder. 
o Signal mere tydeligt, hvis man fokuserer på New York, hvor BA.2.12.1 udgør 

majoriteten af tilfælde. Tidlig bekymrende tendens hvad angår indlæggelser, dog ikke 
blandt intensivt indlæggelser eller dødsfald. Potentielt bekymrende, at stigning i 
indlæggelser er båret frem af ældre aldersgrupper. Ca. 77 % vaccineret, ca. 38% 
booster-vaccineret. 
 

3.2 Kort status på alle varianter i Danmark siden sidste møde (Morten Rasmussen) 
- Fortsat udelukkende BA.2 blandt de hyppigste 10 varianter. Udeståender: Nyeste Pango opdatering 

afventer. Fra dominans af BA.2 kommer det fremover til at hedde BA.2.9 – men skyldes 
omregistrering. 

- BA.4: 30 tilfælde (667 tilfælde globalt, primært i Sydafrika) BA.5: 3 tilfælde (241 tilfælde globalt, 
primært i Sydafrika). Ingen decideret vækst af disse to varianter i Danmark set endnu. 

- BA.2.12.1: 75 tilfælde. Begyndende vækst i Danmark, men ikke noget der bekymrer på det 
nuværende grundlag. 

- Blevet opmærksom på variant med insertion i spike-genet (BA.2 + S_ins212SGR).  
o Insertions svære at overvåge, håndteres manuelt. Set i prøver i Danmark siden uge 2 og 

siden er der set en jævn stigning. Ses i hele Danmark. Globalt 2652 tilfælde – de fleste fra 
Danmark.  

o EPE insertion samme sted i BA.1. Andre insertions samme sted set i UK. 
o Der arbejdes på isolat.  
o Umiddelbart ses ingen ændringer ift. indlæggelser. 

- Vedr. BA.4 og 5 i Sydafrika. Fald i Ct har tidligere været indikator på kommende kraftig vækst. 
 
Kommentarer: 
- Faldende Ct-værdi – hvordan tolkes på populationsniveau? Ukendt, men erfaring fra Sydafrika. SSI 

vil forsøge at lave tilsvarende data for Danmark. 
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- Ændringer i testniveau i Sydafrika? Ingen policy-ændringer eller adfærdsændringer ift. test. Test er 
dyre i Sydafrika, og man bruger ikke hjemmetest i særlig høj grad.  

- Diskussion af sæsoneffekt (Sydafrika har subtropisk klima)? Primært fænomen fra nordlig 
halvkugle, så man skal passe på med at drage paralleller. 

- Ift. bekymring: Virus tilpasser sig forskellige situationer, så man kan ikke være sikker på udviklingen 
i Danmark, heller ikke før vinter, delta kom eks. op til en sommer. 

- Skal man ud fra lokalisation være bekymret for ændring ift. insertion? Det ved man ikke 
endnu;området (N-terminale domæne) er ikke direkte involveret i receptor-binding, og er et 
mindre væsentligt mål for det polyklonale neutraliserende respons; dvs. insertioner her forventes 
at have mindre effekt på virus fænotype og potentiel vaccine-resistens end de ville have haft hvis 
de forekom fx i det receptor-bindende domæne.[Post-møde tilføjelse: Ovenstående vurdering 
støttes af studier af targeted mutagenese af NTD, fx deletioner af NTD; se fx McCarthy KR et al, 
Recurrent deletions in the SARS-CoV-2 spike glycoprotein drive antibody escape. Science. 2021 Mar 
12;371(6534):1139-1142. doi: 10.1126/science.abf6950]Forskelle på BA.4 og BA.5? Få forskelle på 
BA.4 og BA.5, herunder ingen i spike. Ikke undervarianter af BA.2, men fælles forfader efter BA.1 og 
BA.2 er splittet op, så ligner mere BA.2 end BA.1. 

- Effekt af vaccination fra Sydafrika:  
o Pre-print viser antistof-respons overfor BA.4 markant mindre blandt uvaccinerede tidligere 

BA.1-inficerede end blandt de vaccinerede tidligere BA.1-inficerede. Pointe ift., at 
vaccinationsstatus i Danmark er væsentligt bedre end deres. 

o Andet pre-print viser også, at immunogenicitetsdata for BA.4 og BA.5 ser betryggende ud 
(BA.4/BA.5 BA5 er nok mere resistente overfor vaccine-inducerede polyklonale antistoffer 
end BA.1, men ikke i en grad som synes væsentligt mere udtalt end for BA.2, og for BA.2 
ved vi at nuværende vacciner fortsat har effekt, især overfor alvorlige outcomes, forbedret 
efter 3. stik). 

o [Post-møde tilføjelse. Referencer for susceptibilitet af BA.4 og BA.5 overfor in vitro 
neutralisation med vaccine-inducerede sera:  

 Khan K et al, Omicron sub-lineages BA.4/BA.5 escape BA.1 infection elicited 
neutralizing immunity. medRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2022.04.29.22274477; this version posted May 1, 2022. 

 Cao Y et al, BA.2.12.1, BA.4 and BA.5 escape antibodies elicited by Omicron 
infection. bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2022.04.30.489997; this 
version posted May 2, 2022.] 
 

 
Konklusion:  

- BA.4 + BA.5: Der ses øget smittespredning i Sydafrika, men ikke på højde med det man så under 
BA.1. Vi har haft BA.4 og BA.5 gennem længere tid i DK, uden at de er tiltaget i antal. Vi er ikke på 
det nuværende grundlag bekymrede over udviklingen i BA.4 og BA.5 i Danmark. Vi holder øje 
med disse undervarianter, men ser ikke anledning til ændringer af håndtering af pandemien i DK 
pt. 

- BA.2.12.1: Vi holder øje, men nuværende data giver ikke anledning til ændring af håndtering af 
pandemien i DK pt. 

- Intet nyt ift. re-kombinanter, se referat fra sidste møde. 
 

 
4. På baggrund af forrige punkt – praktisk håndtering og opfølgning?  
- Se konklusion punkt 3. 

 
5. Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser?  

https://doi.org/10.1101/2022.04.29.22274477
https://doi.org/10.1101/2022.04.30.489997
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- SSI vil se på sammenhæng mellem Ct-værdier og udvikling af ”smitte-bølger” i Danmark på 

befolkningsniveau (Arieh Cohen). 
- SSI arbejder på at dyrke isolat af BA.4 og BA.5 m.h.p. bestemmelse af antistof-effekt, men som med 

andre omikron-varianter er de svære at dyrke. 
 

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?  

- Intet nyt. 
 

7. Kommunikation, herunder hjemmeside  
- Re-kombinanter er nu beskrevet på SSI’s hjemmeside. 

 
8. Eventuelt  
- Aflyser mødet om 14 dage – vi mødes igen om en måned. 

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


