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Referat fra møde i SARS-CoV-2 variant risikovurderingsgruppen 
Torsdag den 17. november 2022 kl. 14.00-15.00 

 
 
Deltagere: 
SSI: Søren Alexandersen (formand), Anne Provis (koordinator & referent), Lasse Engbo Christiansen, Allan 
Povlsen, Claus Nielsen, Tine Graakjær Larsen, Morten Rasmussen, Janni Lam, Arieh Cohen 
AAU: Mads Albertsen 
SUM: Jakob Schmidt Andersen 
SST: Søren Mikael Neermark 
LMST: Martin Bronislaw Oleksiewicz 
STPS: Anne Hempel-Jørgensen, Birgitte Drewes 
DSKM: Lene Nielsen 
DSI: - 
DSKI: Afbud 
Danske regioner: - 
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Referat 
1. Orientering om godkendelse af referater 

- Intet yderligere. 
 

2. Nyt fra ledelse/politisk  
2.1. SRAX 
- Ingen regering pt. 
- Spændende hvordan test, rådgivning mv. bliver efter april 2023. 

 
3. Opdatering og oplæg fra undergrupper af interesse for risikovurderingsgruppen, herunder seneste 

nationale- og internationale data fra overvågning af varianter.  
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3.1. Kort status på varianter i Danmark siden sidste møde (Morten Rasmussen)  
- Der er for tiden mange nye undervarianter, der kredser om samme position i spike-genet i 

forskellige kombinationer. 
- Sammenfatning uge 45 

o BA.5 fortsat dominerende men let faldende. 
o BQ.1.1, en undervariant af BA.5, dominerer i uge 44 og 45. Den udgør næsten 20% af 

sekventerede tilfælde og stiger fortsat en anelse. 
o BF.7 ser ud til at falde. 
o I kategorien ”other”, når man ser på 10 hyppigste lægger vi især mærke til: 

▪ XBB rekombinant: Fordobling de seneste uger. Stigning fortsætter men med lille 
udfladning. 

▪ BA.2.75: I de sidste par dage set stigning af BA.2.75 undervarianter, der 
sammenlagt udgør 12 %. Der er dog også over 45 undervarianter inkluderet heri. 

- Epi-data for de varianter, der holdes ekstra øje med: 
o Der er ikke noget der skiller sig voldsomt ud. 
o XBB, BQ.1.1 og BA.2.75:  

▪ Lidt større andel re-infektioner. Stemmer overens med, at de skulle have mere 
immun-undvigelse end øvrige varianter. 

▪ Alvorlighed: Ikke noget der tyder på, at de skiller sig ud, dvs. skulle føre til øget 
hospitalisering. Dog stadig små tal, især for XBB. 

- Omikron udvikling – mængden af nye varianter har de seneste måneder været meget stor. 
- SSI forsøger at dreje overvågning mere over på at se på antal varianter på 12 positioner, hvor der 

sker mest pt.  
o Baseret på sekvenser fra GISAID. Fra mange lande (bla. UK) siger de dog, at de ikke længere 

har repræsentativ sekventering. Det har vi fortsat i Danmark 
o Danske data for vækstfordele ligger lidt lavere end angivet via GISAID-data. 

- Alt i alt ses mange nye varianter, men ikke noget der ser alvorligt ud pt. Samtidig har vi faldende 
smittetal, så det tyder ikke på, at der er noget, der skulle igangsætte en større smittebølge. 
 

3.2. Kort opsummering varianter internationalt (Tine Graakjær Larsen)  
- Udgangspunkt i WHO-møde tidligere i dag. 
- Der rapporteres om stigende andel BQ.1.1, dog ikke nødvendigvis repræsentativt. 
- Der ses generelt stabilisering efter periode med fald, dog stigning i Norge og Israel, der dog ikke har 

haft stigninger tidligere på efteråret. 
- Vedr. vaccinationsindsats for efteråret: I mange lande er man godt i gang, dog ikke i mål med at få 

risikogrupper godt dækket. 
- Fra WHO næves det, at det er svært at kommunikere ud til befolkning om de mange nye 

undervarianter. Der er behov for, at kunne karakterisere dem på ny måde eller finde ny og bedre 
beskrivende nomenklatur. Det tages op på Technical advisory group on virus evolution i december. 
Tiltagende svært at vurdere, hvad der foregår globalt pga. faldende test- og sekventerings-omfang 
og sandsynligvis underrapportering fra nogle områder. 

 
 

3.3. Vækstrater for udvalgte varianter (Lasse Engbo Christiansen) 
- En anden måde at se på varianterne på er at se på antal (modsat andele). 

o BF.7 er faldet efter vaccineudrulning 
o BQ.1.1 i fortsat vækst efter vaccineudrulning 
o BA.2.75 er steget lidt på det sidste. 
o XBB lavest i antal 

- Estimerede vækstrater (inkl underlineages) 
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- BQ.1.1. har været i vækst i lang tid: Følger typisk forløb – høj vækstrate først, falder med tiden. 
- BA.2.75 har vokset hurtigt på det sidste – det skal der ses nærmere på. 
- XBB er lige kommet over 2 % og kan derfor indgå i beregninger af vækstrater. 
- Primært fokus på BQ.1.1 og dernæst BA.2.75 og XBB.  
- Sandsynligt at BQ.1.1 fortsætter med absolut vækst i tal og kan nå 50% omkring første uge af 

december, hvis den ikke underinddeles. 
 
Kommentarer: 

- Diskussion af forløbet af BA.2.75. Sandsynligvis ikke konkurrence mellem varianter, men nok 
nærmere event, der kan have givet anledning til stigning. Der ses højere vækstrater for under 50 
årige, hvilket kobler indirekte til vacciner. Spredning kommer fra de yngre/uvaccinerede. Tilegnelse 
af mutation R346 kan være medvirkende forklaring. Men endnu spekulativt for BA.2.75.  
 
 

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

Konklusion: Omikron indeholder fortsat et stadig større antal undervarianter. I Danmark, har vi pt. 
særligt fokus på undervarianterne BQ.1.1 og BA.2.75 samt rekombinanten XBB samt en række 
positioner i spike-proteinet, hvor der hyppigt optræder mutationer i forskellige kombinationer. Vi 
ser en fortsat let tilvækst af den hyppigste undervariant BQ.1.1 hver uge. BA.2.75 (som indeholder 
et større antal undervarianter) er steget de seneste dage, hvilket der endnu ikke findes en entydig 
forklaring på. XBB er fordoblet i vækst de seneste uger, men fortsat lavt i antal. 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. Den epidemiologiske udvikling forløber som forventet. 

 
 

5. Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser?  
-  
 

6. Evt. nyt fra andre styrelser af betydning for hele variant risikovurderingsgruppen?  
6.1. STPS? 
- Intet nyt. 
6.2. LMST?  
- Information vedr. monoklonale antistoffer tages op på næste møde. 
6.3. SST? 
- Intet nyt. 

 
7. Kommunikation, herunder hjemmeside  

- SSI har udgivet et notat på hjemmesiden: Forventninger til udviklingen i covid-19-epidemien i den 
kommende vinter. I dette antages ingen nye varianter med markant anderledes egenskaber. 
Modelleringer baseret på vækstrater af BQ.1.1. kan give lille bølge ift. det modellerede, men intet 
betydeligt. 

 
8. Eventuelt  
 

- Næste møde: Uge 48, 1. december 2022. 
 
17-11-22 /Søren Alexandersen (formand) & Anne Provis (koordinator og referent). 


