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Referat fra møde i SARS-CoV-2 variant risikovurderingsgruppen 
Torsdag den 13. januar 2022 kl. 14.30-15.30 

 
 
Deltagere: 
  
SSI: Tyra Grove Krause, Søren Alexandersen, Troels Lillebæk (formand), Anne Provis (koordinator & 
referent), Morten Rasmussen, Jannik Fonager, Arieh Cohen, Anders Fomsgaard, Marc Stegger, Morten 
Rasmussen, Peter H. S. Andersen, Claus Nielsen, Maria Overvad, Peter H. S. Andersen, Rikke Thoft Nielsen. 
AAU: Mads Albertsen 
SUM: Jakob Schmidt Andersen 
SST: Andreas Rudkjøbing 
LMST: Martin Bronislaw Oleksiewicz 
STPS: 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 (Morten Rasmussen) 
3.2. Kort opsummering varianter internationalt (Maria Overvad) 

3.2.1. Rejserestriktioner (Peter H. S. Andersen) 
4. På baggrund af forrige punkt – praktisk håndtering og opfølgning?  
5. Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser?  

5.1. Ny undersøgelse af bloddonorer for anti-nucleocapsid antistoffer (Christian Erikstrup) 
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 

- Referat fra seneste møde lagt på SSI’s hjemmeside. Kan ses på 
https://covid19.ssi.dk/virusvarianter/risikovurderingsgruppen-vedr-sarscov2varianter 

 
2. Nyt fra ledelse/politisk  

https://covid19.ssi.dk/virusvarianter/risikovurderingsgruppen-vedr-sarscov2varianter
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2.1. TGV/TLL/SRAX 
- Epidemi-kommissionen havde indstillet til lempelser pga. stabilt acceptabelt niveau af indlæggelser. 
- Nye data på indlæggelser med omikron i Tendensrapport fra i dag. 
- Danmark klarer sig relativt godt sammenlignet med andre lande i Europa. Været heldige med 

timing af 3. stik ift. omikron-bølgen. 
- Start februar skal man tage stilling til, om covid-19 fortsat skal være samfundskritisk sygdom. 

 
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 (Jannik Fonager/Morten Rasmussen) 
- Varianter i Danmark: Kun ganske få procent delta-tilfælde tilbage. International diskussion om 

hvorvidt, der bliver der ved med at være lokal forekomst af delta. I de nordiske lande regner man 
med, omikron overtager fuldstændig fra delta. 

- BA.2 ses især i DK, hvor den udgør 28%. BA.2 ser ud til at begynde at ”stjæle” andele fra BA.1, da 
andele BA.1 falder lidt. BA. 2 ses spredt over hele landet. 

- BA.2 og BA.1 primært forskelle på:  
o Booster-vaccinerede havde større andel BA.2, mens der ses mindre andel blandt dem, der 

har forventet fuld effekt efter første vaccinationsprogram. 
o Flere indlagte med BA.2 sammenlignet med BA.1. 
o Mutations-forskelle ml BA.1 og BA.2:  

 T376A ses nærmest udelukkende i BA.2, men findes generelt også i denne lineage i 
andre lande. 

 Der er flere spike-mutationer, der er forskellige mellem BA.1 og BA.2 end fx mellem 
Wuhan og alfa. Skal de fortsat opfattes som samme lineage? (formentlig). 

 Studier og risikovurderinger er primært baseret på BA.1 
 Behov for en separat risikovurdering af BA.2? 

- Kommentarer: 
o Der er nok data til at lave risikovurdering på nuværende tidspunkt. 
o Forbehold for tolkning af BA.2 blandt boostede pga hastig stigning i booster-stik samtidig 

med BA.2. Nævner ændrer sig således. Vi bør se på hospitaliseringsrisiko BA.2 ift. BA.1. 
o Der arbejdes på genetisk beskrivelse af BA.2 vs. BA.1 
o LMSTs interne vurdering ift. fx monoklonale antistoffer og antivirale midler baseret på 

virus-sekvens: Ene antistof der virker mod omikron forventes at virke mod BA.2. Ligeledes 
antivirale midler. 

 
- Konklusion: Der skal udarbejdes separat risikovurdering på BA.2 VMS og variantgrupper 

koordinerer. Udkast sendes til medlemmer af nærværende gruppe. 
 

 
3.2. Kort opsummering varianter internationalt (Maria Overvad) 
- Omikron dominerer nu mange steder: Frankrig, Norge, Israel mv. 
- Norge ser meget til DK for information om BA.2 tilfælde, som også stiger i Norge (lidt under 200 

tilfælde ikke oploaded til GISAID). 
- Sverige: Lempelser ved indrejse på vej. 
- B.1.640.2: Fortsat enighed om at den ikke vækker bekymring ud fra nuværende data. 
- Flere lande, hvor sundhedsvæsener er belastede. 

 
3.2.1. Rejserestriktioner (Peter H. S. Andersen) 
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- Siden 27. december har der været krav om test v. indrejse til DK. Epidemikommissionen har 
indstillet til Epidemiudvalget at krav om test frem til 4. februar forlænges. Skal diskuteres på møde i 
morgen. 

- Ved politisk aftale om rejserestriktioner i oktober måned blev det aftalt at genbesøge set-up i 
slutningen af januar. Parallelt i fagligt spor ses der på: Håndtering af fremkomsten af nye 
bekymringsvarianter, ”den røde sikkerheds”-ventil, overvågning i lufthavne mv. 

- Kommentar: Ikke betydende fagligt argument for at rejserestriktioner ændrer på omikron 
forekomst i Danmark (udbredt samfundssmitte allerede), men der kan være andre argumenter. 

 
4. På baggrund af forrige punkt – praktisk håndtering og opfølgning?  

- Se punkt 3.1. 
 

5. Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser?  
5.1. Ny undersøgelse af bloddonorer for anti-nucleocapsid antistoffer (Christian Erikstrup) 
- Nyt projekt til vurdering af mørketal. 
- Bloddonerer er gode til overvågning, idet de udgør er en veldefineret population med stor 

tilslutning, og fordi man kan anvende allerede etableret infrastruktur af blodbanker.  
- Tidligere vurdering af mørketal: Første til anden bølge. 1/3 fanget under første bølge (PCR). Steg til 

2/3 under anden bølge. Behov for ny afdækning. 
- Prøver for anti-nucleocapsid IgG antistoffer analyseres på automatiseret udstyr.  

o Få små undersøgelser viser varierende forekomst af antistoffer efter 
gennembrudsinfektioner. Ukendt efter omikron gennembrudsinfektion. 

o Data overføres til SSI mhp. merging med PCR-test, anigentest og vaccinationsdata. 
o Sidst i uge 4 første resultater for mørketal.  
o Forsinkelse i seroprevalens-stigning efter incidens-stigning. 
o IgG kun positiv få måneder 

- Kommentar: Flere neutraliserende antistoffer jo sygere man har været. Symptomer derfor 
relevante. 

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

6.1. STPS? 
- STPS koncentrerer sig nu om udbrud i plejehjem og andre sårbare, ikke nedlukninger af skoler. 

Interesseret i planer for 4. stik til denne gruppe. Er under afklaring i SST. 
 

6.2. LMST?  
- Opgradering af Wuhan-baserede vacciner anses for nuværende ikke for nødvendigt, idet de er 

forholdsvis effektive overfor omikron*.  
- WHO har nu meldt en mere konkret plan for opdatering af covid-vacciner ud**. De vil bruge et 

opsæt der minder om etablerede model for influenza-vacciner med ekspert-panel.  
- Kommentar: Flere typer varianter i samme vaccine – kan man det? Og kan man lave kombineret 

influenza/covid-vaccine? 
o Udvikling i gang af kombinerede vacciner. 
o Alternative vaccine-teknologier: WHO dashboard for vaccine i pipeline***.  
o Det vil være ønskeværdigt med pan-corona-vaccine, men svær at lave i praksis.  

 
 

* Preliminary data indicate COVID-19 vaccines remain effective against severe disease and 
hospitalisation caused by the Omicron variant | European Medicines Agency (europa.eu) 

https://www.ema.europa.eu/en/news/preliminary-data-indicate-covid-19-vaccines-remain-effective-against-severe-disease-hospitalisation
https://www.ema.europa.eu/en/news/preliminary-data-indicate-covid-19-vaccines-remain-effective-against-severe-disease-hospitalisation
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**Interim Statement on COVID-19 vaccines in the context ofthe circulation of the OmicronSARS-
CoV-2 Variant from theWHO Technical AdvisoryGroup on COVID-19 VaccineComposition (TAG-CO-
VAC). WHO, 11 january 2022.  
https://www.who.int/news/item/11-01-2022-interim-statement-on-covid-19-vaccines-in-the-
context-of-the-circulation-of-the-omicron-sars-cov-2-variant-from-the-who-technical-advisory-
group-on-covid-19-vaccine-composition 

 
 
***COVID-19 vaccine tracker and landscape 
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines 
 
 

6.3. SST?  
- Meldt ud at fjerde stik til immunsupprimerede kan iværksættes. I morgen møde om hvem det er 

der indgår i denne gruppe. 
- Ser på om fjerde stik kan rulles ud på plejehjemmene. Data har ikke været tilstrækkelig endnu (se 

ovenfor). 
 
 
7. Kommunikation, herunder hjemmeside  

- Link til Tendensrapport. 
 
 

8. Eventuelt  
- Næste møde om 14. dage. 

 
13-01-22 /Troels Lillebæk (formand) & Anne Provis (koordinator og referent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/news/item/11-01-2022-interim-statement-on-covid-19-vaccines-in-the-context-of-the-circulation-of-the-omicron-sars-cov-2-variant-from-the-who-technical-advisory-group-on-covid-19-vaccine-composition
https://www.who.int/news/item/11-01-2022-interim-statement-on-covid-19-vaccines-in-the-context-of-the-circulation-of-the-omicron-sars-cov-2-variant-from-the-who-technical-advisory-group-on-covid-19-vaccine-composition
https://www.who.int/news/item/11-01-2022-interim-statement-on-covid-19-vaccines-in-the-context-of-the-circulation-of-the-omicron-sars-cov-2-variant-from-the-who-technical-advisory-group-on-covid-19-vaccine-composition
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
https://files.ssi.dk/covid19/tendensrapport/rapport/ugentlige-tendenser-covid19-andre-luftvejs-uge2-2022-8ej3
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