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Referat fra møde i SARS-CoV-2 variant risikovurderingsgruppen 
Torsdag den 10. februar 2022 kl. 14.30-15.30 

 
 
Deltagere: 
  
SSI: Troels Lillebæk (formand), Anne Provis (koordinator & referent), Morten Rasmussen, Jannik Fonager, 
Anders Fomsgaard, Marc Stegger, Claus Nielsen, Maria Overvad, Peter H. S. Andersen, Rikke Thoft Nielsen, 
Rebecca Legarth, Lasse Skafte Vestergaard, Søren Alexandersen, Tyra Grove Krause, Arieh Cohen. 
AAU: Mads Albertsen 
SUM: Jakob Schmidt Andersen 
SST: Andreas Rudkjøbing, Søren Mikael Neermark. 
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: Anette Holm. 
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Dagsorden: 
 
1. Orientering om godkendelse af referater 

- Ingen kommentarer. 
 

2. Nyt fra ledelse/politisk  
2.1. TGV/TLL/SRAX 
- Restriktioner ophørt siden sidste møde, en hel del aktiv smittespredning men få længerevarende 

hospitaliseringer. 
 

3. Opdatering og oplæg fra undergrupper af interesse for risikovurderingsgruppen, herunder seneste 
nationale- og internationale data fra overvågning af varianter.  
3.1. Samlet vurdering fra risikovurdering omikron BA.2 fra 28. januar (Rikke Thoft Nielsen) 
- Opdateret vurdering er baseret på studier/data som blev nævnt på sidste møde. 
- BA.2 øget vækstrate ift. BA.1. Smittebølge peaker forventeligt senere (primo-medio februar), og 

højere, pga. denne. 
- BA.2 mere smitsom end BA.1.  
- Uvaccinerede højere risiko for at blive smittet med begge subvarianter. Vaccinerede højere risiko 

for at blive smittet med BA.2 ift. BA.1. 
- Ingen forskel på indlæggelsesrisiko mellem BA.1 og BA.2 på baggrund af nuværende data. 
- Siden risikovurdering er der kommet VE-studie fra UK, der ikke viser forskel mellem BA.1 og BA.2. 
- Konklusion: Enighed om den opdaterede risikovurderings indhold. 

 
3.2. Kort status på alle varianter i Danmark siden sidste møde (Morten Rasmussen/Jannik Fonager) 

3.2.1. Generelt + BA.1.1 
- BA.2 ser ud til fortsat at overtage fra BA.1. BA.1.1 let nedadgående sammen med øvrig BA.1. 

3.2.2.  BA.2 infektion efter BA.1 infektion (og visa versa) (Morten Rasmussen) 
o Positiv BA.1 og positiv prøve mere end 20 dage efter. 
o Positiv BA.2 og positiv prøve mindst 20 dage før 
o Mulige reinfektionscases blev identificeret ud fra selektionskriterier. 
o Gennemgang af foreløbige ikke offentlige resultater, ikke refereret her, skal holdes 

fortroligt indtil offentliggørelse. 
3.2.3.  BA.2 H78Y – orientering og oplæg til beslutning/vurdering (Jannik Fonager) 

o BA.2 H78Y opstået uafhængigt i forskellige europæiske lande (Moldova, Sverige, Østrig, 
Norge og Danmark). 

o I GISDAID har Danmark og Sverige flest tilfælde (ikke repræsentativt.  
o Har ikke eget PANGOLIN lineage-navn endnu. 
o For tidligt at vurdere, om BA.2 H78Y er steget i takt med eller måske mere end BA.2. 
o Set i to clustre i Danmark.  
o På Hvidovre Hospital har man set yderligere udvikling indenfor BA.2 med to mutationer i 

ORF1a.  
o Giver et mis-assignment i Pangolin, så de klassificeres som B.1.1.529 i stedet for BA.2  
o Samarbejde i gang med Hvidovre for at undersøge, om det er en rekombinant subvariant. 
o Ingen forskel i spike-protein. 

- Anbefaling: Fortsat overvågning af udviklingen af BA.2_H78Y og BA.2_H78Y_putative_rekomb. 
- Konklusion: Enighed om at holde øje med udviklingen af disse to nye undervarianter, men poå 

det foreliggende datagrundlag ikke mere bekymrede pt end for Omikron.  
 

3.3. Kort opsummering varianter internationalt og evt. rejserestriktioner (Rikke Thoft Nielsen) 
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- I flere europæiske lande stabiliseret eller faldende smitte. 
- Geografiske forskelle i varianter 

o I Rusland og Finland er BA.1.1 dominerende.  
o I Tyskland og Frankrig er der ca. 50% BA.1, men stigning i BA.2. 
o I Norge og DK stiger BA.2, mens BA.1 ikke stiger. 
o Særligt i Norge og Sverige, udover Danmark, at der er høj forekomst af BA.2. 

- Rejserestriktioner planlægges at udløbe ved udgang af måneden. Derefter skal 
Epidemikommissionen tage stilling. Der lægges op til lempelser. 
 

4. På baggrund af forrige punkt – praktisk håndtering og opfølgning?  
4.1. Notat: ”Smitteopsporing ved introduktion af nye varianter” (Rebecca Legarth) 
- Foreløbige faglige overvejelser om beredskab for at kunne håndtere varianter fremadrettet. 

o Hvordan identificeres særlige varianter. 
o Hvad er formålet med identifikation af særlige varianter (viden, købe tid, øge immuniteten, 

behandlingskonsekvenser). 
 

4.2. Anbefalinger vedr. variant-PCR – hvor står vi nu? (Arieh Cohen) 
- Variant PCR  

o Oprindelig lavet til intensiveret smitteopsporing 
 På alle positive 
 Med korte svartider 
 Til særlige indsatser 

o Sekundærbenyttelse 
 Epidemiologisk overvågning 
 Forskning 

- Benyttet ved introduktion af nye potentielt problematiske varianter 
- Udfordringer 

o Metodeudvikling 
o Kapacitet (smittetryk, spredningshastighed) 
o Forsyninger (levering af reagenser) 

 
- Indstilling til konklusion: Giver ikke mening med krav om variant-PCR i nuværende situation. 
- Kommentar: WGS bedste måde at opdage nye varianter på. Variant-PCR bruges primært til at agere 

efter (fx smitteopsporing) i specifik situation. 
- Konklusion: Variant-PCR ikke essentielt for at finde eller inddæmme varianter pt. – Endelig 

beslutning tages i SSI’s ledelse ift. TCDK. [Her vedtaget at variant-PCR ikke er ”formelt krav” i 
nuværende situation – men stadig kan foretages lokalt hvor gavnligt] 

 
5. Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser?  

5.1. Dødsfald af/med covid (Lasse Skafte Vestergaard) 
- Sandsynlighedsberegninger (Pandemix + Euromomo): Ca. 1/3 af dødsfald er døde ”med” covid. 
- Valideret via Dødsårsagsregistret. Stigende andel af døde – døde af andet end AF covid. 
- Samlede overdødelighed i Danmark faldet til næsten normalt niveau. 

 
5.2. Omikron varianter (BA.1 og BA.2) og behandling med monoklonale antistoffer (og antivirale 

midler), hvad ved vi? (Martin Bronislaw Oleksiewicz) 
- Monoklonale antistoffer:  

o Omicron BA.1og BA1.1 (BA.1 + R346K): Sotrovimab (Xevudy) er vist i flere studier at have 
bevaret neutraliserende effekt overfor BA.1. in vitro. 
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o Omicron BA.2: Et pre-print studie fra 9 februar har raporteret at sotrovimab har 27-fold 
reduceret neutraliserende aktivitet overfor BA.2 (sammenlignet med Wuhan-lignende 
virus) *. 

o Samme studie identificerede 2 mAbs med tilsyneladende bevaret aktivitet overfor omicron 
BA.2: Den ene er cilgavimab (indgår i Evusheld mAb cocktailen fra Astra Zeneca; 
cilgavimab  + tixagevimab; i rolling review ved EMA). Evusheld havde stærkt nedsat 
aktivitet overfor BA.1 omicron, har dog tilsyneladende bevaret aktivitet overfor BA.2 
omicron. Det andet er bebtelovimab (LY-CoV1404, Eli Lily; muligvis under review ved US 
FDA). 

- Antivirale midler: Alle forhåndenværende antivirale midler er vist at have bevaret effekt overfor 
omicron BA.1 in vitro, og forventes at have bevaret effekt også overfor omicron BA.2 (remdesivir, 
molnupiravir, paxlovid). 

* Reference: Iketani S et al,  Antibody Evasion Properties of SARS-CoV-2 Omicron Sublineages. bioRxiv 
preprint doi: https://doi.org/10.1101/2022.02.07.479306; this version posted February 9, 2022. 
 

5.3. Opdatering på seroprevalensovervågningen (Christian Erikstrup) 
- 86% danner antistoffer i nuværende bølge, så god sensitivitet. 
- Seroprævalens på 15%. Ser ud til at stige markant i alle regioner, og ca. 15% i provinsen og ca. 25% i 

Region Hovedstaden pt. 
- I første uge af undersøgelsen var 1/3 ramt i nuværende bølge og ca. 42% i Region Hovedstaden. 

Konservative estimater. 
 

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

-Intet yderligere 
 

7. Kommunikation, herunder hjemmeside  
- Intet yderligere 

 
8. Eventuelt  

- Intet yderligere, næste møde forventes om 14 dage. 
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