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Referat fra møde i SARS-CoV-2 variant risikovurderingsgruppen 
Torsdag den 11. august 2022 kl. 14.30-15.30 

 
 
Deltagere: 
SSI: Søren Alexandersen (formand), Anne Provis (koordinator & referent), Morten Rasmussen, Nikolaj Ulrik 
Friis, Tine Graakjær Larsen, Anders Fomsgaard, Bolette Søborg, Lasse Engbo Rasmussen, Tine Graakjær 
Larsen; Allan Povlsen, Marc Stegger, Tyra Grove Krause. 
AAU: - 
SUM: Jakob Schmidt Andersen 
SST: Søren Neermark, Kirstine Moll Harboe 
LMST: Martin Bronislaw Oleksiewicz 
STPS: Birgitte Drewes 
DSKM: Marianne Kragh Thomsen, Lene Nielsen 
DSI: Isik Somuncu Johansen 
DSKI: Afbud 
Danske regioner: Anette Holm 
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Referat 
 

1. Orientering om godkendelse af referater 
- Referat fra sidste møde lagt på hjemmesiden. 

 
 

2. Nyt fra ledelse/politisk  
2.1 SRAX 

- Overvejelser om vaccine, som kommer i løbet af dagsordenen.  
- Derudover er det fortsat aktuelt, om mink skal tillades igen eller ej. 
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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 (Morten Rasmussen) 
 

-  Oversigt over sidste 3 måneder viser, at BA.5 og undervarianter udgør størstedelen af tilfælde (ca. 93%).  
 
-  Snak henover sommer om BA.2.75, da den har mutationer og smittemønstre, der viste, at den kunne 
have potentiale til at tage over fra BA.5. Der har været ca. 13 tilfælde BA.2.75 over en måned, men nu 10 
tilfælde i løbet af de seneste to dage. Dog fortsat meget få tilfælde. Det er ikke umiddelbart bekymrende, 
men der holdes øje med udviklingen.  
 
- To relaterede tilfælde med delta henover sommeren med udspring i immunsupprimeret person. Tilfældet 
viser, at man har kunne smitte længe efter positiv test, men vækker ikke bekymring. 
 
 

3.2  Kort opsummering varianter internationalt (Nikolaj Ulrik Friis) 
- I Europa er de fleste lande forbi BA.5-bølge, hvor antallet af indlæggelser ikke nåede op på niveau, som 
under tidligere omikron-bølger.  
 
- Mulige internationale signaler – Indien BA.275 og USA BA.4.6: 
 
- I Indien har BA.2.75 overtaget dominans efter BA.2-bølge. Der har ikke været særlig stor udbredelse af 
BA.1 og BA.5 i Indien. Stigning i indlæggelser også på intensivt på lavt niveau og meget lavere end i januar 
måned.  
- Ifølge pre-prints har BA.2.75 vækstfordel over for BA.5, og BA.2.75 er mindre neutralisations-resistent 
efter BA.2 hybrid-immunitet end BA.4 og BA.5. Derudover viser nye studier markant fald i neutralisation af 
BA.2.75 blandt personer med BA.5 gennembrudsinfektioner, hvilket kan tyde på, at den kan vokse frem på 
baggrund af BA.5-smitte. Link: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.07.18.500332v2 
- Man er begyndt at se videreudvikling af BA.2.75 med yderligere mutationer, fx L452-mutationer, som er 
værd at holde øje med.  
- Nyt pre-print viser, at BA.2.75 er lige så patogen som BA.5 (hvilket er lidt mere end BA.2). 
 
- I USA har man pt fokus på BA.4.6, hvor man ser en mindre stigning. Et pre-print viser, at BA.4.6 er mere 
resistent overfor neutralisation end BA.4 og BA.5. Derudover har BA.4.6 nedsat neutralisation efter BA.5 
gennembrudsinfektion. Så der er potentiale for vækst på BA.5 baggrund. 
- Effekt af antistoffet Bebtelovimab overfor BA.4.6, mens Evusheld ikke viser effekt overfor BA.4.6.  
- Link: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.08.09.503384v1 
 
Kommentarer: 
- Årsag til nedgang i sekventering fra sundhedssporet diskuteres. Kan skyldes sommer og case-mix af 
patienter, da man ikke sekventerer flere gange på samme patienter. Følges op i andet forum. 
- SSI sekventerer op til 4.000 sekvenser om ugen med prioritering af KMA-prøver.  
 
 
 

4. På baggrund af forrige punkt – praktisk håndtering og opfølgning?  
Konklusion på baggrund af punkt 3: BA.5 og dets undervarianter har domineret de sekventerede tilfælde 
i Danmark hen over sommeren. Der er set enkelte tilfælde af BA.2.75, som har vist spredningspotentiale i 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.07.18.500332v2
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.08.09.503384v1
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Indien. Immunitetsprofilen i befolkningen er en anden i Danmark, hvor BA.5 har været og er meget 
udbredt i modsætning til i Indien, og der er hidtil kun fundet få tilfælde hen over længere tid i Danmark. 
Varianten vækker derfor samlet set ikke pt bekymring eller giver årsag til anbefaling om ændret praksis 
som fx smitteopsporing. Der har dog været lidt flere tilfælde af BA.2.75 i Danmark i de seneste dage op til 
dette møde, og der holdes fortsat godt øje med varianter herunder BA.2.75 og BA.4.6. 
 

 
 

5. Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser?  
5.1 Tanker om vaccinationer hen over efteråret (Bolette Søborg) 

 
- SST kommer med anbefalinger om vaccination, men SSI rådgiver om vaccination i forhold til forventet 
kommende covid-19 bølge til efteråret. Møder herom i løbet af august og september. Planlagt vaccination 
af brede befolkning pr. 1. oktober, og LMST holder øje med udviklingen af variant-opdaterede vacciner. 
- Lidt højere smittetryk denne sommer sammenlignet med foregående somre. 
- Vaccineeffektivitet ved indlæggelser pga. covid-19 viser ca. 50% beskyttelse et halvt år efter 3. stik 
sammenlignet med uvaccinerede. Endvidere er risikoven for indlæggelser baseret på en BA.5 infektion ca. 
50% højere end for tilsvarende BA.2 infektioner.  
 
 
Fra LMST:  
- Der er sket væsentlig ændring ift. tidligere udmeldinger fra WHO, EMA og FDA om, at der ikke var grund til 
at variant-opdatere covid-19-vacciner. Nu er udmeldingen, at det vil være en fordel. 
- Rationale er ikke, at de nuværende Index-baserede vacciner ikke er effektive, men at man i populationer, 
hvor man er vaccineret med Index-baserede vacciner, anser det som mest sandsynligt, at der med boostere 
kan opnås en bredere immunitet ved at give en vaccine, der også indeholder en omikron-baseret 
komponent. 
- Desuden meldt ud at begge mRNA-producenter er ved at lave BA.1-opdaterede vacciner. Det vil være 
bivalente vacciner bestående af Index-mRNA og mRNA, der koder for omikron BA.1-spike proteinet. De 
forventes at kunne godkendes af EMA i september. 
- Variant-opdaterede vacciner vil være bivalente og primært til booster-anvendelse (3. og 4. stik) og ikke 
indikeret ved primær vaccination, hvor man fortsat vil anvende Index-baserede vacciner. 
 
Kommentarer: 
- Mængden til bi-valente vaccinere halveres for hver af de to komponenter for at gøre vaccinerne mest 
sammenlignelige med Index-baserede vacciner (samme mængde total mRNA). 
- Der forventes også bred beskyttelse af kommende bi-valente vacciner mod alvorlig sygdom.  
 
 
 

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

– Intet nyt. 
 

6.2 LMST?  
- Variant-opdatering af vaccinerne, som vi har talt om, er en meget stor milepæl. Rationalet er, at øge 
bredden i immunitet over for både nuværende og fremtidige varianter. Hvis det fortsætter med at være 
omikron, der udvikler sig, vil disse vacciner forhåbentligt så også give bedre beskyttelse mod nye varianter. 
Der tales allerede nu om, at denne fase med variant-opdaterede vacciner, vil være en transitionel fase, hvor 
man kan få erfaringer med praktisk anvendelse, så man i kommende år måske kan udvikle mere variant-
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sikre vacciner baseret på kombinationer af mRNA, antigener, forskellige applikationsmåder, nye teknologier 
mv. 
 

6.3 SST?  
-Ser på anbefalinger for efterårets vaccinationsindsats i slutningen af august måned med henblik af 
program mv. 

 
 
 

7. Kommunikation, herunder hjemmeside  
-Intet nyt 

 
 
 

8. Eventuelt  
-Næste møde den 8. september 2022.  
 
 
 
12-08-22 /Søren Alexandersen (formand) & Anne Provis (koordinator og referent). 


