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Referat fra møde i SARS-CoV-2 variant risikovurderingsgruppen 
Torsdag den 7. april 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, Marianne Voldstedlund, Lasse Dam Rasmussen. 
AAU: Afbud 
SUM: Jakob Schmidt Andersen 
SST: Afbud 
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, herunder rekombinanter (Morten 

Rasmussen/Jannik Fonager) 
3.2. Kort opsummering varianter internationalt (Morten Rasmussen) 

4. På baggrund af forrige punkt – praktisk håndtering og opfølgning?  
5. Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser?  

5.1. Status fra seroprevalensstudie (Christian Erikstrup) 
5.2. Variantanalyse af spildevand (Lasse Dam Rasmussen) 

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  
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Referat 
 
1. Orientering om godkendelse af referater 

- Seneste referat på hjemmeside. 
 

2. Nyt fra ledelse/politisk  
2.1. TGV/TLL/SRAX 
- Proces i gang vedr. fremtidigt beredskab. 

 
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, herunder rekombinanter, og kort 

opsummering varianter internationalt (Morten Rasmussen/Jannik Fonager) 
- Globalt og i Europa set faldende antal smittede og døde. Kun stigning i Western Pacific (Hong Kong, 

Kina m.fl.). 
- BA.2 udgør langt størstedelen globalt set. Delta nærmest ikke til stede mere. 
- Europa:  

o BA.2 dominerende 
o Stadig få lande hvor BA.1 er dominerende. 
o Rekombinanter: 

 Delta-Omicron. Set tilfælde i DK af den, der hedder XD. 
 BA.1-BA.2: Nogle også set i Danmark, især XE og XH. 
 Ingen foruroligende resultater vedr. rekombinanter endnu. 

o To nye omikron varianter fra Sydafrika: BA.4 og BA.5.  
o WHO: Wuhan sekvensen skal fremover omtales som index sekvensen. 
o Sekventering under nedskalering i andre lande, bl.a. England. 

- Sekventering Danmark 
o Stabilt 15.000 sekvenser om ugen. Pt. ca. 35-40% af alle positive. 

- Varianter Danmark 
o BA.2 udgør det hele med subvarianter 
o BA.4: 4 tilfælde til dato, ikke umiddelbart forbundne og ikke nogen særlige karakteristika. 

Under dyrkning. 
o BA.2 + L452R: 51 tilfælde. Under dyrkning.  
o Rekombinanter i Danmark: 

 XD: Delta + BA.1: 11 tilfælde (sidste i slutningen af februar) 
 XE: BA.1 + BA.2: 4 cases 
 XG: BA.1 + BA.2: 347 cases 
 XH: BA.1 + BA.2: 135 cases 

- Kommentarer:  
o BA.5? Ingen i DK. 
o Repræsentativitet? – Ja, kører fortsat. Sundhedsspor forfordelt. Udvalgte fra 

samfundssporet. 
o Nye patientforløb muligvis set hos høj-risikopatienter. Udskiller tilsyneladende virus i 

længere tid, har lungeforandringer. Sås ikke i januar til første halvdel af marts hos BA.2. Kan 
det skyldes re-kombinanter? Samme oplyses fra Rigshospital og Århus. Prøver at få 
sekventeret for at undersøge nærmere.  

 
 

4. På baggrund af forrige punkt – praktisk håndtering og opfølgning?  
- Intet yderligere. 
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5. Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser?  

5.1. Status fra seroprævalensstudie (Christian Erikstrup) 
- Mere end 250.000 donationer testet. 
- 7-8% havde anti-spike antistof forår sidste år. Faldet til 1% i november.14% i uge 3, 63% i uge 11, 2-

4 procentpoints stigning i seneste beregning. Dvs. der er sket en udfladning. Formentlig ca. 70% af 
befolkning, som har haft omikron nu. 

- Regionsforskelle: Region Hovedstaden højest seroprævalens i starten, nu højest i Region 
Nordjylland. 

- Aldersforskelle: Ældre lavere seroprævalens end yngre. 
- Mørketal har været ca. 1,5 i perioden.  

 
- Kommentarer:  

o Skal man være bekymret for ældre aldersgrupper til efteråret? Væsentlig færre vil have 
immunitet blandt de ældre. Måske tendens til stigning blandt ældre nu. 

o Kan re-infektioner detekteres? Man mister antistof efter ca. 2-3 måneder, så til efterår vil 
niveauet være langt nede i niveau igen, så da kan man sandsynligvis bruge testene igen. 

o Fald i antistoffer forskelligt for forskellige varianter efter alvorlighed? Kan man godt 
forestille sig, men ser ikke umiddelbart ud til at adskille sig meget. 

o Sammenhæng mellem cellulær immunitet og antistof – også ved omikron? Cellulær 
immunitet varer længere og nok derfor vacciner virker længere v. omikron. Vil snart også se 
resultater fra Enforce-studiet. 

o Diskrimination mellem tidligere inficererede/vaccinerede er komplekst. En amerikansk 
gruppe har lavet multiparameteranalyse om dette. Reference kan eftersendes. 

 
 

5.2. Variantanalyse af spildevand (Lasse Dam Rasmussen) 
- Gennemgang af metode og resultater for pilot og landsdækkende spildevandsundersøgelser.   
- Pænt overlap ml spildevand og human overvågning. 
- Ser stadig lidt delta – kan skyldes lufthavnsovervågning.  
- Sekventering en gang ugentligt. Resultater på SSI’s hjemmeside.  
- Udfordringer: 

o Positiv procent: succesrate på ca. 50% af realtime positive prøver 
 Lav Ct 
 Kvalitet af oprensede prøver 
 Inhibering og RNA degenerering 

o Turnovertid op til 14 dage 
 Prøve modtagelse en gang ugentligt 
 Tidskrævende at plukke positive prøver. 

- Kommentar:  
o Nye varianter? Fange om det går op eller ned, men svært at fange ny bekymrende variant 

med lav frekvens. Spildevand kan ikke stå alene. Humane prøver og spildevand skal 
supplere hinanden. 

 
 

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

 
6.2. LMST? 
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- Paxlovid er godkendt og menes at have effekt overfor alle varianter. 
- Godkendt nyt monoclonalt antistof Evusheld til profylaktisk brug, der har effekt overfor BA.2-

varianten, hvor sotrovimab har haltet. 
  

6.3. SST?  
- Afbud 

 
7. Kommunikation, herunder hjemmeside  

- TLL følger op på at få tekst om rekombinanter til hjemmeside. 
 

8. Eventuelt  
- Næste møde om en md. Ellers indkaldes efter behov. 

 
 
7-04-22 /Troels Lillebæk (formand) & Anne Provis (koordinator og referent). 
 
 


