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Referat fra møde i SARS-CoV-2 variant risikovurderingsgruppen 
Torsdag den 6. januar 2022 kl. 14.30-15.30 

 
 
Deltagere: 
  
SSI: Troels Lillebæk (formand), Anne Provis (koordinator & referent), Morten Rasmussen, Jannik Fonager, 
Arieh Cohen, Camilla Holten Møller, Peter Michael Bager, Rikke Thoft Nielsen, Anders Fomsgaard, Marc 
Stegger, Morten Rasmussen, Søren Alexandersen, Peter H. S. Andersen, Claus Nielsen. 
AAU: Mads Albertsen 
SUM: Jakob Schmidt Andersen 
SST: Andreas Rudkjøbing 
LMST: Martin Bronislaw Oleksiewicz 
STPS: Anne Hempel-Jørgensen, Birgitte Drewes. 
DSKM: Marianne Kragh Thomsen, Lene Nielsen. 
DSI: Isik Somuncu Johansen. 
DSKI: Christian Erikstrup 
Danske regioner: Kenneth H. Sørensen, Anette Holm. 
 
 
Dagsorden: 
 
Dagsorden 6/1-22:  
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) 
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. Variant-PCR status (Arieh Cohen) 
4.2. Fortsat opdatering af typningsskemaet (BA.2)? (Jannik Fonager) 

5. Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser?  
5.1. Status på fremskrivninger (Camilla Holten Møller) 
5.2. Indlæggelses-risiko omikron vs. Delta (Peter Michael Bager) 

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 

- Godkendt referat på hjemmesiden. 
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2. Nyt fra ledelse/politisk  

2.1. TGV/TLL/SRAX 
- Intet nyt. 

 
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) 
- Med det antal positive prøver der ses nu, er det en noget mindre andel, der kan sekventeres. Men 

der sekventeres stadig mere end nogensinde før, ca. 10.000 prøver om ugen. Der er kommet 
længere svartider.  

- Omikron udgør ca. 90% af de helgenomsekventerede. Fortsat ca. 10% delta. 
- Af variant-PCR udgjorde omikron 95% i forgårs. 
- Omikron delt op i BA.1, BA.2 og BA.3. Der forekommer en stigende andel BA.2, dette er særligt 

karakteristisk i Danmark sml. med Europa. BA.2 udgjorde 18% i sidste uge og stiger også relativt 
hurtigere end BA.1. GISAID bekræfter, at der er flest BA.2 findes i Danmark. Sverige og Norge ser 
også en del tilfælde.  

- 1025 tilfælde af BA.2 i Danmark i morges, hvilket er en stor stigning siden mandag morgen.  
- BA.2 er spredt i hele landet og har umiddelbart samme aldersfordeling, gennembrudsinfektion, 

vaccinationsstatus som BA.1. 
- Kommentar: Blandt indlagte på hospitaler ses fortsat overvægt af delta (ca. 2/3). Dette gælder også 

blandt nyindlagte. 
- Kommentar: Man prøver at afklare om BA.2 konkurrerer med delta eller BA.1. Indtil videre 

spekulativt. 
 

3.2. Kort opsummering varianter internationalt inkl. evt. nyt om rejserestriktioner (Rikke Thoft Nielsen) 
- Omicron dominerende i bl.a. US, Danmark, Norge, Frankrig, Storbritannien, Irland og Østrig. Bl.a. 

USA har rekordhøje smittetal. 
- Andele af AY.4.2 er faldet i takt med at omikron er blevet dominant. Så den er ikke bekymrende 

længere. 
- B.1.640.2 har fået meget opmærksomhed, formentlig pga. pre-print, der netop er udgivet. Ser ud til 

at være forsvundet. Seneste tilfælde fra GISAID fra 15. december. Frankrig B.1.640.1 cirkulerer 
fortsat. 

- Konklusion: B.1.640.2 er pt. ikke bekymrende. 
- Kommentar: Der ses belastede sundhedsvæsener andre steder i Europa. Har dette været oppe på 

møder internationalt? - Ja, nogle lande er begyndt at revurdere, hvor længe man skal være i 
isolation for at imødegå personalemangel.  
 

4. På baggrund af forrige punkt – praktisk håndtering og opfølgning?  
4.1. Variant-PCR status (Arieh Cohen) 
- Fjernet deletion 69/70 samt 501 fra typningsskema. Vi anvender udelukkende 452, enten wildtype 

eller L452R, for at detektere omikron. E484K-mutation med som led i overvågning. Der laves pt. 
forsøg med at tilføje H556Y som ekstra markør for omikron, og den tilføjes sandsynligvis i løbet af 
denne måned. 

- Antal prøver har oversteget kapacitet henover jul, hvor der har været pukkel, der skulle indhentes. 
Dog stor variation, så svært at sige, om vi er i normal situation endnu. Men forsigtig optimisme.  
 

- Kommentar: Hvor længe skal man køre med variant-PCR på hospitaler endnu? Enighed om, at så 
længe der er en del delta på hospitaler, bør man som minimum fortsætte. Der er desuden brug 
for variant-PCR til behandlingsvurdering.  
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- Kommentar: Med stigning af BA.2 vil det måske være idé at inkludere deletion 69/70 for at følge 
forskydning? I så fald skal der laves videreudvikling. 

- Kommentar: Også på hospital ses stor andel BA.2 (26%). 
 

4.2. Fortsat opdatering af typningsksemaet (BA.2)? (Jannik Fonager) 
- Stigning i BA.2. På tidligere møde at vi talt om, at den ikke har deletion 69/70. Tages op igen, da 

den udfordrer diagnostikken og måske også har betydning for behandling.  
- Forslag om opdatering af typningsskema så BA.2 identificeres som omikron, og vi kan rapportere en 

forskel mellem BA.1 og BA.2.  
- Forslag om, at teksten i typningsskemaet opdateres, så der står at alle varianter smitteopspores 

ens vedtaget. 
- Enighed om at deletion 69/70 bør anvendes sammen med andre mutationer for at differentiere 

mellem BA.1 og BA.2. Skal også sættes op i MiBa, så dette kan rapporteres. 
- Kommentar: Kan være interesse i at følge BA.1 og BA.2 for at finde ud af om der er biologiske 

forskelle. 
- Kommentar: Typningsskema bruges til omikron og BA.1 og BA.2 – og man kan derfor rekonstruere 

tilfælde af BA.1 og BA.2. Rapportering skal fortsat blot meldes ud som omikron eller delta. 
- Konklusion: I typningsskema tolkes BA.1 og BA.2 fortsat blot som omikron. Men hvis man bruger 

deletion 69/70 alene, skal den anvendes i kombination med de andre angivne mutationer i 
typningsskema for at sikker identifikation af omikron (se BILAG 1).  
 

5. Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser?  
5.1. Status på fremskrivninger (Camilla Holten Møller) 
- Opdateret risikovurdering fra SSI i går. 
- Opdaterede modelberegninger. Modelrapport kommer forventeligt ud inden udgangen af ugen.  
- En række smittedæmpende tiltag lagt ind i modellen: Skolelukning, hjemmearbejde, lukning af 

kulturinstitutioner mv. 
- Smittetal topper iht. ene model slut januar: 25.000-55.000 daglige tilfælde. Top kan godt komme 

før eller senere.  
- Observeret smittetal viser gigantiske uge-udsving, også pga. adfærds-variation pga. jul og nytår, 

forsinkede data mv.  
- Ved halvt så stor indlæggelsesrisiko for omikron vs. delta topper model i starten af februar, med 

130-360 daglige nyindlæggelser, grundet forskydning fra smitte til indlæggelse. Hvis der er samme 
indlæggelsesrisiko for omikron som delta, vil de daglige nyindlæggelser ligger mellem 325 og 725, 
men det antages at være et for pessimistisk scenarie. 

- I nyindlæggelser inkluderes de, der er indlagt med - og ikke pga. - covid-19 (ca. 23% pt.) 
- Kommentar: Re-infektioner del af model? Lagt ind nu, så man kan godt fremgå som smittet igen, 

selvom man er smittet med andre varianter.  
- Kommentar: Anbefalinger til samfundssporet (nærkontakt osv.), adgang til test mv. betyder 

sampling på anden måde i dag end før jul. Kan betyde, at man ikke nødvendigvis ser det højere 
smittetryk i overvågningstal.   

- Kommentar: Hovedfaktor for fald i februar? Smittestigning medfører færre modtagelige individer i 
kombination med de smittereducerende tiltag (mange i isolation mv). 

- Kommentar: Blodbankerne er blevet bedt undersøge mulighed for antistof undersøgelser af 
vaccinerede og inficerede for at kunne afdække mørketal. 
 

 
5.2. Indlæggelses-risiko omikron vs. delta (Peter Michael Bager) 
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- Fremlæggelse og diskussion af foreløbige resultater af indlæggelses-risiko for omikron vs. delta. 
 

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

 
- Intet nyt 

 
7. Kommunikation, herunder hjemmeside  

- Nyt om omikron på hjemmesiden. 
 

8. Eventuelt  
- Møde i næste uge og herefter hver 14. dag. 

 
06-01-22 /Troels Lillebæk (formand) & Anne Provis (koordinator og referent) 
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BILAG 1: TYPNINGSSKEMA 
 

 


