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

 
 
Deltagere: 
  
SSI: Troels Lillebæk (formand), Anne Provis (koordinator & referent), Morten Rasmussen, Jannik Fonager, 
Anders Fomsgaard, Claus Nielsen, Maria Overvad, Rikke Thoft Nielsen, Rebecca Legarth, Tyra Grove Krause, 
Arieh Cohen, Nikolaj Ulrik Friis, Gudrun Witteveen-Freidl, Marianne Voldstedlund. 
AAU: Mads Albertsen 
SUM: Jakob Schmidt Andersen 
SST: Andreas Rudkjøbing 
LMST: Afbud 
STPS: Anne Hempel-Jørgensen 
DSKM: Marianne Kragh Thomsen, Lene Nielsen. 
DSI: Isik Somuncu Johansen. 
DSKI: Christian Erikstrup 
Danske regioner: - 
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Referat 
 
 
1. Orientering om godkendelse af referater 

- Ingen kommentarer. 
 

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

- Ny retningslinie fra SST: Kun test hvis man er i risiko for at blive alvorligt syg. Alle har fortsat 
mulighed for at blive testet. 

- Overvejelser om betydning for overvågning af nedsat testaktivitet:  
o Kræver andre typer overvågning i stedet.  
o Ældre og sårbare testes fortsat. 
o Skues ned for helgenomsekventering.  
o Spildevand – men kan ikke bruges til at opfange nye varianter tidligt.  
o Læge-sentinel-systemet.  
o Igang med pilot-projekt på hjemmetest-PCR-sentinel.  
o Variant i relation til smittetryk i befolkningen – skal kunne måles på anden vis nu. 

 
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/Jannik Fonager) 

- BA.2 dominerende. BA.2_H78Y ligger omkring 27-28% af alle tilfælde. Begge nået plateau. 
- Rekombinanter:  

o ”Deltamicron” (11 tilfælde) 
 Delta AY.4 med BA.1 spike rekombination.  
 Set i flere lande 
 Uklar betydning af større overflade. 

o BA.2_H78Y_putative_rekomb. (79 tilfælde) 
 Ses kun i DK 

o Ingen af dem i kraftig vækst, men fortsat forekomst. 
o En statistisk undersøgelse vil blive foretaget, når/hvis en af dem stiger til over 200 

cases. 
o Samarbejde med Hvidovre og møde med Frankrig om hhv. 

BA.2_H78Y_putative_rekomb. og ”deltamicron” 
o Konklusion: Nævnte subvarianter giver ingen anledning til ændrede anbefalinger på 

nuværende data, men overvåges fortsat. 
 

3.2. Kort opsummering varianter internationalt og evt. rejserestriktioner (Rikke Thoft Nielsen) 
- Epidemien faldende over meste af verden. Også i Europa. 
- I nogle lande ses lille stigning igen efter fald: Østrig, Tyskland og formentlig Norge. Kan til dels 

skyldes ophævede restriktioner. Kommentar: Kan også være BA.2 top (sås tidligere i DK). 
- BA.2 ved at blive dominerende i hele Europa. 
- Rekombinanter i Frankrig og England (AY.4.2.2 + BA.1.1). Ikke fundet øget smitterisiko eller 

øget alvorlighed endnu. 
- WHO har diskuteret om alfa, beta og gamma skal nedskaleres fra VOC. Mangler repræsentativt 

materiale fra hele verden. Derfor dannes to kategorier: Cirkulerende og ikke-cirkulerende 
VOC’er. 
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4. På baggrund af forrige punkt – praktisk håndtering og opfølgning?  
- I dag bruges variant-PCR i TCDK som kvalitetstjek af WGS-analyser. 
- Tidligere har variant-PCR undersøgt variationer i spike. Det vi ser på nu er rekombinanter, hvor 

hele spike er én variant og resten af virus er en anden. Skal man lave variant-PCR bliver det 
derfor en ny teknologi, der skal tages i anvendelse.  

 
5. Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser?  

5.1. Kort orientering om Sotrovimab (Troels Lillebæk) 
- Stærkt reduceret potens af Sotrovimab af BA.2 ift. wuhan-stamme. 
- Det kan udfra teoretiske betragtninger ikke udelukkes at sotrovimab trods 35-fold reduceret 

potens in vitro kunne have ihvert fald nogen effekt overfor omikron BA.2 i patienter. 
- Det bør desuden nævnes at alle forhåndenværende antivirale midler er vist at have bevaret 

effekt overfor omicorn BA.1 in vitro, og forventes at have bevaret effekt også overfor omicorn 
BA.2 (remdesivir, molnupiravir, paxlovid) 

- Ovenstående to punkter er uændrede siden 10. februar. 
- Kommentar: Convalesensplasma med antistoffer fra blodbank netop gjort klar. Det er en 

mulighed som ”compasionate care”. 
- Kommentar: Kollegaer på hospitaler bekymret for at reduceret effekt af sotrovimab kan 

medføre mutation og resistens. Gives desuden til mest risikofyldte patienter. Forventes in vitro 
data om 2 uger. 

 Svar: Risiko er ikke stor. Undtagen hvis på afdeling for immunsupprimerede 
bl.a. da virus ikke giver kronisk infektion og ”dør” med overstået sygdom. 

 
Supplerende punkt: Status på seroprævalens-studier (Christian Erikstrup):  

- Seroprævalens steget hastigt.  
- Rå seroprævalens:  

o Sidste forår: 7,5% 
o November: 0,5%  
o Uge 3: 12,4% 
o Uge 5: 19% 
o Uge 7: 34% 
o Fortsat stigende.  

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

6.1 STPS? 
- Nedskalerer jf. SSTs retningslinie. 

 
6.2 LMST?  

- Ikke repræsenteret 
 

6.3 SST?  
- Intet yderligere. 

 
 

7 Kommunikation, herunder hjemmeside  
- Opdatering af hjemmesiden vedr. omikron-variant. 

 
8 Eventuelt  

- Er der noget, man bør være forberedt på ift. modtagelse af ukrainske flygtninge?  
o EMA-godkendte vacciner brugt i Ukraine – lav dækning.  
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o Ingen systematisk helbredsscreening planlagt.  
o Ikke specielt bekymrede for varianter der skulle komme ind over grænsen. 

 
- Næste møde om 14. dage. Mødet aflyses, hvis der ikke er sket afgørende nyt. Næste møde da 

den 7. april og månedligt. 
 
 
10-03-22 /Troels Lillebæk (formand) & Anne Provis (koordinator og referent). 
 
 


