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Referat fra møde i SARS-CoV-2 variant risikovurderingsgruppen 
Torsdag den 16. december 2021 kl. 14.30-16.00 (16.10) 
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Alexandersen, Tyra Grove Krause, Peter H. S. Andersen. 
AAU: Mads Albertsen 
SUM: Jakob Schmidt Andersen 
SST: Andreas Rudkjøbing 
LMST: Martin Bronislaw Oleksiewicz 
STPS: Anne Hempel-Jørgensen, Birgitte Drewes. 
DSKM: Lene Nielsen, Marianne Kragh Thomsen. 
DSI: Isik Somuncu Johansen 
DSKI: Christian Erikstrup 
Danske regioner: Anette Holm 
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Referat 
 
1 Orientering om godkendelse af referater 

- Seneste to referater ved at blive lagt på SSIs hjemmeside.  
 

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

- Fortsat bekymrende udvikling med omikron. Vækstrate kan ikke alene forklares ved, at omikron 
smitter fuldt vaccinerede, den må også være mere smitsom. Kontaktopsporing og testkapacitet kan 
hurtigt blive udfordret. Derfor udarbejdede SSI i weekenden en opdateret risikovurdering.  

- Restriktioner i gang, men nok behov for at gøre yderligere. Epidemikommissionen arbejder på 
indstillinger nu. Derefter politisk proces og pressemøde i morgen fredag. 

- Stort problem uanset hvor alvorligt syg man bliver af omikron, hvis antallet er smittede er stort pga. 
pres på sundhedsvæsenet. 

 
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) 

- Ikke-omikron: Ikke sket det store. AY.4.2 vinder lidt mere fremgang, men vækker ikke bekymring.  
- Næsten 3000 nye tilfælde omikron siden i går. (9009 tilfælde i alt). 
- Hovedstaden langt de fleste tilfælde, men er spredt i hele landet. 
- Ikke-omikron: Yngre skoleelever. Omikron primært båret af 20-29årige. 
- Vaccination: Ved andre varianter udgør de fuldt vaccinerede ca. 50%, mens de fuldt vaccinerede 

udgør 74% af omikron-tilfældene og 10% er booster-vaccinerede. 
- Reinfektioner: 5 gange så mange tilfælde af reinfektioner med omikron. Tilsvarende forlydender fra 

Skotland. 
- Indlæggelser: Fordeling i indlagte. Der er ca. dobbelt så mange booster-vaccinerede indlagt med 

omikron sammenlignet med andre varianter. Der er dog fortsat tale om meget små tal. 
- Omikron udgør aktuelt ca. 20%, men ca. 27% hvis man ser på variant PCR. 

 
3.1 Fund af BA.2 i Danmark + ny subvariant BA.3 samt [tidligere punkt 4.2 ] fortsat opdatering 

af typningsksemaet? (Jannik Fonager) 
- Der ses udsplitning af omikron i BA.1, BA.2 og BA.3, subtyper forventeligt. 
- Deletion 69/70 findes ikke i BA.2 og vil derfor ikke kunne detekteres som en omikron m 69/70del 

ved variant PCR. Da den ikke var set i DK ved sidste møde, besluttede vi, ikke at ændre i 
typningsskema. Nu har vi fund af BA.2 i Danmark og tager derfor spørgsmålet op igen. 

- Stort evolutionært spring ved fremkomsten af omikron.  
- Omikron diversificeres, og det forventes derfor, at der fremkommer nye BA. Giver det mening at 

forsøge at følge den udvikling i typnings-skemaet? Herunder skal det overvejes, at det kræver 
ressourcer at opsætte en ny variant-PCR samt rapportering af den. Derudover kan det give store 
udfordringer mht. tolkning og håndtering. 

- Kommentarer om klinisk betydning – enighed om at NGS - ikke typningsskema - er en hjælp ved 
udvælgelse af behandling hvor specifikke mutationer kan have betydning. Måske hurtig NGS i 
udvalgte behandlingstilfælde. 

- Kommentar: De to godkendte antistoffer - virker ikke mod omikron. Men et nyt tæt på 
godkendelse. 

- Konklusion: Typningskemaets rolle er primært ift. håndtering og rapportering af (nye) specielle 
bekymrings-varianter/mutationer. Kun ved evidens for en bekymrende biologisk effekt eller som 
udfordrer eksisterende variant PCR, skal assay skal medtages. Der laves ikke pt ændring i 
typningsskemaet på baggrund af fundet af BA.2, men denne overvåges fortsat med WGS. 
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3.2 Kort opsummering varianter internationalt inkl. evt. nyt om rejserestriktioner (Rikke Thoft 

Nielsen) 
- Omikron har hurtigt spredt sig global. Storbritannien, DK, Norge, Sydafrika har rapporteret flest 

tilfælde. 
- Indikationer på samfundssmitte i Europa. 
- ECDC udgav risikovurdering i går. Forudsiger, at omikron bliver dominerende i Europa indenfor 

kommende to måneder. Nævner belastning af sundhedsvæsen.  
- I Norge har man set en fordobling af omikron på 2,2 dage, nogenlunde som det ses i Storbritannien 

og Danmark. Tyskland fordobling på en uge. I Østrig og Frankrig m.fl. ses ikke så mange tilfælde. For 
nogle lande måske fordi de ikke tester så meget, men i Østrig har skrappe restriktioner formentlig 
forsinket udbredelsen. Det samme er tilfældet med Tyskland og formentlig også Irland. 

- Storbritannien har ændret ”røde lande”, dvs. der er åbnet op for indrejse, men med krav om test 
før og efter indrejse. I Frankrig, hvor man pt har få omikron-tilfælde, har man lukket for indrejse fra 
Storbritannien. 

- I Danmark er proces om evt. justering af rejserestriktioner i gang, men der er ingen afklaring. Det 
afventer den politiske proces. 

- Rejserestriktioner giver primært mening i akut indledende fase for at hindre nye introduktioner, 
ikke når der er udbredt samfundssmitte.  

 
 

3.3 Nyt vedr. SSI antistofstudier (Maria Magdalene Lassaunière)(English) 
- Omicron has many spikemutations in critical areas of receptor binding domaine, where we 

anticipate neutralization antibodies will bind. 
- Walk-through of neutralizing antibody kinetics. When looking a neutralization responses it’s 

important to consider the sampling time point – can explain difference between studies. 
- Dual vaccinated sera with Pfizer: Early knock-out of neutralization against Omicron, approximately 

3-4 months. 
- Booster vaccination (3rd Pfizer): High cross-reactivity after booster. By 8 weeks a decline (but high 

spread) and there are still neutralization antibodies that persist.  
- Convalescent +/- vaccination: Previously infected with early pandemic strains. Could cross-

neutralize delta but not omicron. After vaccination of same sample there is a high recall-response 
for both delta and omicron.  

- Antigenic cartography. Vaccinated rabbit sera not affected by prior immunity to seasonal 
coronaviruses. Early pandemic variants (alpha and delta) are antigenically close. Spike E4848K 
strains are anigenically distinct. Preliminary results show that omicron clusters with E484K strains.  

- In conclusion: Boosters are necessary 
- Kommentar: Til opsummering; Neutralisation af omikron svært nedsat og nedgang allerede efter 2 

måneder. Alvorlig sygdom og indlæggelse kan godt være opretholdt. Flokimmunitetsmæssigt er al 
effekt væk ift. omikron. 

 
 

4 På baggrund af forrige punkt – praktisk håndtering og opfølgning?  
4.1 Variant-PCR status – kapacitetsloft? (Arieh Cohen) 

- Variant-PCR er en stor belastning på test-center pga. den store travlhed. Max kapacitet: 14.000 
positive prøver pr. dag. 

- Fortsætter til og med søndag. Derefter kommer vi til at tage et repræsentativt udsnit til Variant-
PCR.  
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- Kommentar: Samme billede på KMAer; der bruges mange ressourcer på Variant-PCR. Nogle steder 
har man udviklet PCR, hvor man samtidig detekterer deletion og holder op med at lave variant-PCR. 
Kan fortsætte med det sålænge deletion dominerer [fortsat altdominerende].  
 
 

4.2 Fortsat opdatering af typningsksemaet? (Jannik Fonager) 
- Behandlet under punkt 3.1. 

 
4.3 Andet? (alle) 

 
5 Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser?  

5.1 Fremskrivninger (Camilla Holten Møller) 
- Nogle af iværksatte tiltag lagt ind i ny opdateret model, bl.a. fremrykket re-vaccination. 
- Modeller skal tages med store forbehold og er baseret på ingen ændringer i restriktioner sml. med 

det nuværende, hvilket ikke er sandsynligt. 
- 6 scenarier baseret på forskellig vigende immunitet og smitsomhed.  
- Vækstrater: Fordoblingstid i dage fra 1,75-3,18 på tværs af regioner. Så betydelige forskelle ift. 

hvornår omikron vil udgøre de fleste tilfælde. 
- Smittetallet estimeres at spænde fra 25.000-150.000 tilfælde pr. 1. januar [siden justeret] 

afhængigt af graden af vigende immunitet for omikronvarianten. 
- Daglige antal nyindlæggelser estimeres at spænde fra 225-1000 pr. 1. januar [siden justeret] 

afhængigt af graden af vigende immunitet for omikronvarianten.  
- Aldersfordeling: Escape-variant. Derfor vil det være andet billede ende for delta. Det vil være de 

vaccinerede +50årige, der vil blive indlagt. 
 

 
5.2 Vaccineffektivitet – omikron (Palle Valentiner-Branth)  

- Periode: 20. nov. -12. dec. 
- Effekt af primære vaccinationsprogram overfor delta og omikron. Vi ser PCR-positivitet på tid efter 

2. dosis. Vaccinerede vs. uvaccinerede 
o Delta: Holder VE releativt godt med forventet lettere fald over tid. Højere for Moderna. 
o Omikron: Beskyttende effekt for Pfizer i 1-30 dage efter afsluttet primærvaccination. 

- Tidligt vaccinerede 2. dosis: 
o Tidligt vaccinerede, altså 1-30 dage efter 2. dosis, har en har en 5 gange nedsat risiko for at 

blive smittet med omikron sammenlignet med dem, der blev vaccineret for >120 dage  
siden.  

- Tilsammen understøtter de to analyser, at der er en aftagende effekt af beskyttelse mod infektion 
med omikron over tid. 

- Booster: 
o Booster vs. afsluttet primær program (Pfizer): Første 15-45 dage efter booster finder man 

en vaccineffektivitet på 55%. Men ved endnu ikke hvor længe denne effekt vil vare. 
- Man kan ikke sige noget om alvorlig sygdom endnu. 
- Kommentar: Vi diskuterede, at (i) nuværende viden om correlates of protection for COVID-19 

tillader prædiktion af vaccineeffektivitet udfra in vitro neutralisation data, og (ii) baseret på sådan 
modelering forventes den nedsatte in vitro neutralisation af omicron stadigt at svare til væsentlig 
vaccineeffektivitet især overfor svær sygdom (referencer for dette blev rundsendt efter mødet). 
 

 
 
6 Evt. nyt fra andre styrelser af betydning for hele variant risikovurderingsgruppen?  
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6.1 STPS? 
6.1.1 Nyt vedr. smitteopsporing? Belastning, 2. led?  

- Procedure for smitteopsporing ændret siden sidste møde. 
o Nær kontakter smitteopspores og for omikron skal nære kontakter i isolation. Forventer ny 

udmelding i morgen hvor dette formentlig ændres. 
- Der arbejdes med automatiseret løsning til bestilling af test for at aflaste smitteopsporingen. 

6.2 LMST?  
6.3 SST?  

7 Kommunikation, herunder hjemmeside  
- Daglig omikron-rapport oversat til engelsk, stor ros til dette 

 
8 Eventuelt  

- Kommende møder: 
o Kort møde torsdag den 23. december. 
o Møde igen i uge 1. 

 
 
17/12-21 /Troels Lillebæk (formand) & Anne Provis (koordinator og referent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


