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Referat fra møde i SARS-CoV-2 variant risikovurderingsgruppen 
Torsdag den 8. september 2022 kl. 14.30-15.30 

 
 
Deltagere: 
SSI: Søren Alexandersen (formand), Anne Provis (koordinator & referent), Marc Bennedbæk, Tine Graakjær 
Larsen, Anders Fomsgaard, Claus Nielsen, Arieh Cohen, Marianne Voldstedlund, Bolette Søborg, Jannik 
Fonager, Tyra Grove Krause, Charlott Brygger Røgild. 
AAU: Mads Albertsen 
SUM: Morten Mørkeberg Strømsholt 
SST: Søren Mikael Neermark 
LMST: Martin Bronislaw Oleksiewicz 
STPS: Birgitte Drewes 
DSKM: - 
DSI: - 
DSKI: Afbud 
Danske regioner: Anette Holm 
 
 
Dagsorden 
 
1. Orientering om godkendelse af referater 
2. Nyt fra ledelse/politisk  

2.1. 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 (Marc Bennedbæk) 
3.2. Kort opsummering varianter internationalt (Tine Graakjær Larsen) 

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

5.1. De nye bi-valente booster-vacciner (Martin Bronislaw Oleksiewicz) 
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 
- Seneste referat på hjemmesiden, ingen yderligere kommentarer. 
 
 

2. Nyt fra ledelse/politisk  
2.1 SRAX 

- Intet nyt.  
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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 status på alle varianter i Danmark siden sidste møde (Marc Bennedbæk) 
- BA.5 dominerer fortsat, ca. 93-94 % af alle sekventerede prøver. 
- BA.4.6: Lille stigning i antal tilfælde i Danmark med total på 640 sekvenser indtil videre. 
- BA.2.75: En del er omklassificeret til BA.2.75.1-5, derfor få tilfælde. BA.2.75.1 ses fortsat flest 

af. Der er dog fortsat meget få prøver af denne variant, og den ser ikke ud til at have nogen 
vækstfordel. 

- BF.7 har den største opadgående tendens pt. Det er en BA.5-undervariant. Mutation i spike 
S:R346T. Justeret vækstfordel i Danmark er pt på 57 %. Fundet i 456 tilfælde. 

- BA.5.2: På Github er opdaget en BA.5.1-lineage med en off-1A-mutation, der skulle have en 
vækstfordel og især fundet i Danmark. Der er pt fundet 81 tilfælde i Danmark. Med så lavt antal 
er der stor usikkerhed om, hvorvidt den skulle have en vækstfordel. 

 
Kommentarer: 

- BF.7 er nok den vi skal holde mest øje med – har pt den mest opadgående kurve. Men den 
findes også i et miljø, hvor smitten ikke stiger, så ikke sikkert den vil kunne dominere i det 
spektrum af immunitet, som vi har pt. i Danmark. 

- Ikke så stor bekymring for undervarianter pga. deres antigen-fællesskab og den udbredte 
hybridimmunitet i Danmark. Det er primært en helt ny variant, der kan give anledning til 
bekymring. 

 
3.2 Kort opsummering varianter internationalt (Tine Graakjær Larsen) 

- Cases falder fortsat globalt.  
- Det er BA.5 og undervarianter, der dominerer, især BA.5.2. 
- Forekomsten af BA.4.6 er faldende. 
- Der er fortsat lav prævalens af BA.2.75. 
- På Twitter har der været noget fokus på BA.2.75 og undervarianter heraf.  
- I Østrig og Indien har de særligt lagt mærke til vækst af BA.2.75.2, der har samme mutation 

som BF.7 (R346T). Nogle mener det er den mest immunevasive indtil videre. 
 
 

4. På baggrund af forrige punkt – praktisk håndtering og opfølgning?  
- Konklusionen: Vi overvåger fortsat nøje situationen med varianter og undervarianter. Intet 

giver specielt anledning til bekymring eller til at kunne forudsige hvad der eventuelt kunne 
forårsage en næste bølge. 

 
 

5. Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser?  
5.1 De nye bi-valente booster-vacciner (Martin Bronislaw Oleksiewicz) 

- Præsentation af lægemiddelfaglig information om variant-opdaterede covid-19 vacciner. 
- Opsummering af produktinformation for godkendte index + omicron BA.1 bivalente booster 

mRNA vacciner. 
o Veletablerede produkter. Fremstillingsprocessen og sammensætning er identisk til 

parentale index-baserede vacciner. 
o Produktnavne:  

 BioNTech/Pfizer vaccine: Comirnaty Original/Omicron BA.1 
 Moderna vaccine: Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 

o Begge vacciner  
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 Består af 1:1 blandt af original stamme (”Wuhan”-spike) og omikron BA.1-
spike. 

 Kun til anvendelse som booster > fra alder 12 år, som er primærvaccineret med 
index-baseret vaccine. 

 Tidsinterval mindst 3 mdr. 
 Kan anvendes under graviditet og amning 

o Fra EMAs pressemeddelelse 
 Formål med variantopdaterede vacciner er at give en bredere beskyttelse mod 

dominerende varianter, og dermed også mod varianter, der måtte komme i 
nær fremtid. 

 Ideelt med bred vifte af vacciner til rådighed, da man ikke kan forudsige, 
hvordan virus vil udvikle sig. 

 Den næste vaccine er under vurdering: En bi-valent vaccine med index-stamme 
og spike-protein fra BA.4 eller BA.5 (identisk). 

 Originale vacciner anses som stadig effektive og kan fortsat anvendes til 
primær vaccination. 

 Medlemsstater bestemmer, hvordan man vil anvende vaccinerne. 
o FDA godkendelse af bivalent BA.4/BA.5 

 I USA er man gået direkte til at anvende BA.4/BA.5 i den variantopdateret 
vaccine. 

 FDA ser på tre-delt videnskabelig evidens: 1) Sikkerheds-data for parentale 
produkter, 2) Data fra første version af variant-opdaterede vacciner (baseret på 
BA.1), 3) Kvalitetsdata for BA.4 og BA.5. Producent skal vise at 
produktionsproces og renhed af vaccine er uændret. 

 Godkendelsesproces er en type som er veletableret for vacciner hvor der er 
behov for regelmæssig variant-opdatering (som fx influenza). 

 
Kommentarer:  

- Hvorfor oprindelige stamme med, når vi er boostet med den allerede? For tidligere inficerede 
med index-stamme, giver bi-valente vacciner med index samt omikron det bredeste antistof-
respons mod flest mulige varianter. Grunden til at det er den oprindelige stamme, der 
anvendes skyldes det store datagrundlag for sikkerhed og effektivitet datagrundlag, der 
foreligger for denne. Derfor en regulatorisk årsag. 

 
- Hvad med de andre vacciner? Nasale vacciner mv.? 

o Allerede godkendte vacciner, står ”forrest i køen” til nasale vacciner, dvs. adenovirus-
baserede vacciner. Lige godkendt to i Indien og Kina. 

o Ikke så tæt på at ske i EU. Står ikke på EMAs rolling review liste endnu. 
o Præ-kliniske data lovende ift. effektivt mod smitte. 

 
 

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

6.1 STPS? 
- Intet nyt 

 
6.2 LMST?  

- Intet yderligere 
 

6.3 SST?  
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- Siden sidste møde er der udmeldt det samlede vaccinationsprogram. Det er stort set på linje 
med forrige udmelding fra 21. juni. Dog også med vaccination af social- og sundhedspersonale. 

- Taget beslutning om anvendelse af variant-opdaterede vacciner. 
 

7. Kommunikation, herunder hjemmeside  
- Intet nyt 
 

8. Eventuelt  
- Næste møde den 6. oktober 

 
 
 
08-09-22 /Søren Alexandersen (formand) & Anne Provis (koordinator og referent). 


