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Referat fra mødet i SARS-CoV-2 variant risikovurderingsgruppen 
Torsdag den 18. november 2021 kl. 14.30-15.30 

 
 
Deltagere: 
  
SSI: Troels Lillebæk (formand), Anne Provis (koordinator & referent), Morten Rasmussen, Rebecca Legarth, 
Maria Overvad, Søren Alexandersen, Rikke Thoft Nielsen, Frederik Trier Møller, Nicolai Balle Larsen, Maria 
Overvad, Marc Stegger. 
AAU: Mads Albertsen 
SUM: Sophus Them Serup 
SST: Afbud 
LMST: Martin Bronislaw Oleksiewicz 
STPS: Anne Hempel-Jørgensen 
DSKM: Lene Nielsen, Marianne Kragh Thomsen. 
DSI: - 
DSKI: Christian Erikstrup 
Danske regioner: Anette Holm 
 
 
Dagsorden: 
1. Orientering om godkendelse af referat 

2. Nyt fra ledelse/politisk 

3. Oplæg og opdatering fra undergrupper af interesse for hele risikovurderingsgruppen, herunder seneste 

nationale- og internationale data fra overvågning af varianter. 

3.1  Nyt/oplæg fra ”WGS gruppe” m.fl.? 

3.1.1 Kort status på varianter i Danmark – siden sidste møde (Morten Rasmussen) 

3.1.1.1 Variant ”risikovurdering” af B.1.640 

3.1.2 Kort opsummering varianter internationalt inkl. evt. nyt om rejserestriktioner (Rikke 

Thoft Nielsen)                                                                                                                                     

4. På baggrund af forrige punkt – er der noget, vi har glemt ift. håndtering/opmærksomhed?  
4.1. Anledninger til ændringer af variant-PCR? 
4.2. Andet? 

5. Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser? 

5.1. Foreløbig netværksanalyse af SARS-CoV-2 smittespredning i Danmark til og med 1. november? 

(Frederik Trier Møller) 

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

6.1. STPS, håndtering af varianter, andet? 

6.2. LMST, vaccineeffekt, andet? 

6.3. SST, nye udmeldinger, andet? 

7. Kommunikation, herunder hjemmeside 

7.1. Nye udmeldinger til fagfolk eller lægmand? Hvem gør hvad? 

8. Eventuelt 

 
Referat 
Dagsorden: 
 

1. Orientering om godkendelse af referat 
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- Referatet er lagt på hjemmeside, ligeledes kommissorium. 

 

2. Nyt fra ledelse/politisk 

- Intet nyt. 

 

3. Oplæg og opdatering fra undergrupper af interesse for hele risikovurderingsgruppen, herunder 

seneste nationale- og internationale data fra overvågning af varianter. 

3.2  Nyt/oplæg fra ”WGS gruppe” m.fl.? 

3.2.1 Kort status på varianter i Danmark – siden sidste møde (Morten Rasmussen) 

- AY.4.2 gået fra 0,5% af tilfældene til ca. 3% af tilfældene, men ikke bekymrende da den ser ud til 

at være lige så sensitiv overfor antistoffer som andre deltavarianter. 

- 10-12 nye tilfælde af delta med E484K, men ser ud til at være del af en transmissionskæde i 

Nordsjælland.  

3.2.1.1 Variant ”risikovurdering” af B.1.640 

- Først fundet i Congo. Udbrud i Frankrig. 

- Genfinder N501-variation fra alfa-varianten. Derudover en 8 aminosyre stor deletion i spike-

genet. 

- Meget få prøver, men er kommet hurtigt og findes i flere andre Europæiske lande. 

- Ingen tilfælde i Danmark endnu. 

- Bekymring handler om, at man pludselig ser en ikke-deltavariant i et delta domineret område, 

og at infektiøse varianter typisk tidligere er set ved deletioner i spike-proteinet. 

 

3.2.2 Kort opsummering varianter internationalt inkl. evt. nyt om rejserestriktioner (Rikke 

Thoft Nielsen) 

- Epidemien rammer særligt Østeuropa, særligt Østrig hårdt ramt. Om en måneds tid forudser de, at 

de må outsource patienter. 

- UK melder, at AY.4.2 alligevel fortsat er i stigning og ikke nået et plateau, som man troede. Nu ca. 

15% i UK.  

- De fleste andre lande stigende, men udgør under 5%. Pga. stigning opdaterer ECDC den til VOI – ikke 

på hjemmeside endnu. 

- ECDC og WHO opgraderer B.1.640 til VUM. Den er nok underrapporteret, da den florerer i Afrika, 

hvor man ikke sekventerer ret meget. 

- Delta med E484K ses fortsat i clustre (smittekæder) i UK, så stadig i stigning, men få i antal. 

                                                                                                                           

4. På baggrund af forrige punkt – er der noget, vi har glemt ift. håndtering/opmærksomhed?  
4.1 Anledninger til ændringer af variant-PCR? 

- Arbejde i gang med at forberede til variant-PCR af B.1.640. 
4.2 Andet? 

- Intet yderligere. 
 

5. Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser? 

5.1 Foreløbig netværksanalyse af SARS-CoV-2 smittespredning i Danmark til og med 1. 

november? (Frederik Trier Møller) 

- Fremlæggelse af foreløbige resultater og diskussion af muligheder og begrænsninger vedr. yderligere 

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

6.1 STPS, håndtering af varianter, andet? 

- Intet nyt 

6.2 LMST, vaccineeffekt, andet? 

- Pressemeddelelse i dag: Novavax har sendt ansøgning til EMA om godkendelse af proteinbaseret 

vaccine. Hvis den godkendes, kan vaccinen potentielt være et godt supplement til mRNA-vacciner. 

Fx til de der er allergiske overfor mRNA-vacciner. Baseret på publiceret data måske lidt lavere 

vaccineeffektivtet end mRNA-vacciner (personlig vurdering)". 

6.3 SST, nye udmeldinger, andet? 

- Afbud. 

 

7 Kommunikation, herunder hjemmeside 

7.1 Nye udmeldinger til fagfolk eller lægmand? Hvem gør hvad? 

- Intet nyt 

8 Eventuelt 

- Status på anti-virale midler? LMST: Der er to nye orale anti-virale midler på vej; mere information på 

næste møde. 

- Sekventerings-prioritering. Kan ikke sekventere alle med de smittetal, der er nu. Algoritme for 

repræsentativ udvælgelse under udarbejdelse. Der arbejdes mod at kunne sekventere 22.000-33.000 

smittede om ugen. 

 
 

Den 18/11 2021 Anne Provis (koordinator & referent) / Troels Lillebæk (formand)  
 
 
 


