
1 
 

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

 
 
Deltagere: 
SSI: Søren Alexandersen (formand), Anne Provis (koordinator & referent), Morten Rasmussen, Anders 
Fomsgaard, Lasse Engbo Christiansen, Nicolai Balle Larsen, Claus Nielsen. 
AAU: Mads Albertsen 
SUM: Jakob Schmidt Andersen 
SST: Søren Neermark 
LMST: Martin Bronislaw Oleksiewicz 
STPS: Anne Hempel-Jørgensen 
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 
- Ingen kommentarer 
 

2. Nyt fra ledelse/politisk  
2.1 SRAX 

- Intet nyt. 
 

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 varianter i Danmark og internationalt siden sidste møde (Morten 
Rasmussen) 



2 
 

- BA.5 og undervarianter er fortsat dominerende (over 93%). 
- Blandt undervarianter er andelen med BF.7 steget og gået til at være dominerende 

undervariant sammen med BA.5.2. Danmark er et af de lande med den største andel BF.7. 
- BA.2.75: Mindre stigning. 
- BJ.1: BA.2 undervariant. 1 tilfælde og 15 tilfælde af XBB (rekombinant med bl.a. BJ.1) 
- BQ.1.1. 

o Bærer 5 positioner i spike-proteinet hvor der optræder mutationer i forskellige 
kombinationer, hhv aminosyre position 346, 444, 452, 460 og 486. 

o Steget kraftigt i seneste uger. Der er set en fordobling på ugebasis. 
o Spredt til hele landet. Ikke tale om enkelte transmissionskæder. 

- BF.7 ser ud til at stige i tilfælde men nu langsommere end BQ.1.1. 
- Især BF.7 og BQ.1.1 holdes der øje med pt. 
- Der er mange varianter pt: Mere end 80 varianter i uge 40.  
- Kendetegnende for de mange nye varianter er, at de bærer mutationer på samme positioner i 

spike-proteinet. Især fem positioner findes i de nye varianter for øjeblikket. BQ.1.1 har 
mutationer på alle fem positioner. 

- Bud på mutations-baseret rapport præsenteres: 
o Fem hyppigste positioner for mutationer 
o Sekvenser med mindst 3 af disse 5 mutationer udgør tilsammen 25% af alle sekvenser 

for uge 40 
o Kombinationen findes i mere end 20 varianter 
o Epi-rapport for 3 hyppigste mutationer (R346T/L452R/F486V) viser med forbehold for 

små tal: 
 Let øget andel af reinfektioner 
 Reduceret risiko for indlæggelse 

 
Kommentarer: 

- Aldersfordeling i epi-rapport relativt ens med generel aldersfordeling. 
- Betydning af nye variantopdaterede vacciner (BA.4/5) i in vitro-studier viser bedre 

neutralisation med BA.4/5 fremfor BA.1. Afhænger af flere parametre bl.a. hvilken infektion 
man har haft, men der burde være god kryds-immunitet også med de vacciner der bruges nu. 

- Det ser ud til, at det der pt. driver udviklingen ikke nødvendigvis er immunevasion men mere 
større smitsomhed. 

- BQ.1.1 fordobles hurtigt, der er samtidig stigende incidencer og sæsoneffekt. Men også i lys af 
pågående vaccinationsindsats forventes væksten ikke at fortsætte i samme tempo. 

- Udveksling af viden om monoklonale antistoffer. Kun Evushield anbefales pt. af 
infektionsmedicinerne overfor cirkulerende varianter. 

 
 
 

 
4. På baggrund af forrige punkt – praktisk håndtering og opfølgning? 
 
Konklusion: Omikron indeholder et stadig større antal undervarianter. I Danmark, har vi pt. 
særligt fokus på undervarianterne BQ.1.1 og BF.7 samt en række hyppige positioner i spike-
proteinet, hvor der optræder mutationer i forskellige kombinationer, der gælder disse to 
undervarianter samt en række andre undervarianter. Vi ser en fordobling af BQ.1.1 hver uge, 
men stadigt med en relativt lav forekomst. BF.7 vokser mindre hurtigt. Der er tegn på større 
smitsomhed af disse undervarianter og de dertil hørende positioner for mutationer, men pt. ikke 
noget der tyder på øget sygelighed.  
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5. Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser?  
- Intet yderligere. 
 

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

- Intet nyt 
 

6.2 LMST?  
- Intet nyt 

 
6.3 SST?  

- Intet nyt.  
- Transitionsperiode til BA.4/5 af vacciner.  

 
7. Kommunikation, herunder hjemmeside  

- Nyhed planlægges udsendt i morgen fredag eller mandag på baggrund af konklusion fra mødet. 
 

8. Eventuelt  
- Næste møde 18. november. 

 
 
 
13-10-22 /Søren Alexandersen (formand) & Anne Provis (koordinator og referent). 


