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Referat fra møde i SARS-CoV-2 variant risikovurderingsgruppen 
Torsdag den 23. december 2021 kl. 14.30-15.00 

 
 
Deltagere: 
  
SSI: Troels Lillebæk (formand), Anne Provis (koordinator & referent), Morten Rasmussen, Arieh Cohen, 
Rebecca Legarth, Søren Alexandersen. 
AAU: Mads Albertsen 
SUM: - 
SST: Andreas Rudkjøbing 
LMST: Martin Bronislaw Oleksiewicz 
STPS: Anne Hempel-Jørgensen, Birgitte Drewes. 
DSKM: Marianne Kragh Thomsen, Lene Nielsen. 
DSI: - 
DSKI: - 
Danske regioner: - 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Orientering om godkendelse af referater 
2. Nyt fra ledelse/politisk  
3. Opdatering på seneste nationale data varianter (Morten Rasmussen)  
4. Variant-PCR status (Arieh Cohen) 
5. Evt. nyt fra andre styrelser af betydning for hele variant risikovurderingsgruppen?   
6. Eventuelt  
 
 
 
Referat 
 

1. Orientering om godkendelse af referater 
- Seneste referat på vej til SSI’s hjemmeside. 
 

2. Nyt fra ledelse/politisk  
- Intet nyt. 
 

3. Opdatering på seneste nationale data varianter (Morten Rasmussen)  
- Der sekventeres en stadigt relativt mindre andel prøver pga det store antal positive prøver, 

hvilket også medfører afledte småproblemer med maskinnedbrud, kontaminering mv. 
- Omikron steget voldsomt. 30.954 tilfælde omikron i alt dags dato. 
- Omikron udgjorde 42,3% af tilfældene landsdækkende, og 56,1% i Region Hovedstaden, i uge 

50. Landsdækkende passerede vi 50% i fredags. 
- Via WHO-møde tidligere i dag: Vi ser samme billede i DK som i England/Skotland. Ca. seks 

gange så mange reinfektioner med omikron som delta. I Storbritannien er det ligeledes primært 
de 20-39årige, der er smittet. 

 
4. Variant-PCR status (Arieh Cohen) 
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- To udfordringer pt: 1) Der kommer aktuelt ca. det tredobbelte antal prøver ind ift. hvad der 
plejer fra KMAer. Skyldes formentlig stor travlhed hos alle (regioner/SSI). Men det lægger 
beslag på en stor del af kapaciteten på SSI (ca. 1700 ud af 2000 daglige). 2) Problemer med 
plads og personale pga. de mange prøver. 

- Lige nu prioriteres KMA prøver, men SSI kan ikke følge med kapacitetsmæssigt pga. det 
stigende antal omikron prøver. SSI har aktuelt en kapacitet sv.r. en målsætning om at 
sekventere ca. 2.000 prøver dagligt, hvoraf ca. 1.500 ideelt skal være udvalgte prøver fra 
samfundssporet. Dermed er der plads til, at SSI fremadrettet sekventerer samlet max ca. 500 
prøver dagligt fra KMAer.   

- Biobank (som sørger for et format vi kan håndtere) lukker i julen. KMA-prøver kommer derfor 
ikke ind i laboratorie før mandag. 

- Kommentar: Man kunne evt. nøjes med kun at sende hospitalsprøver/indlagte (ikke fra 
podeklinikkerne, hvor der er mange positive prøver fra personale). En sådan prioritering 
imødekommer, at man opdager særlige subvarianter blandt indlagte. 

- Konklusion: Med den seneste bølge af omikron er det ikke længere praktisk muligt at 
sekventere alt. Det er heller ikke kritisk nødvendigt, da omikron udgør en stadig større andel 
og snart dominerer. SSI overgår til en repræsentativ stikprøvemodel (er sket), og KMA’er 
sorterer prøver, så de primært sekventerer positive prøver fra indlagte patienter og 
patienter, der behandles med f.eks. monoklonale antistoffer. Det vil, i de fleste tilfælde, 
dreje sig om én prøve per ny patient. Ved evt. fremsendelse af prøver til SSI, så prioriteres 
patientprøver fra indlagte, dog under hensyntagen til den samlede kapacitet på SSI.  

- Hvordan melde ud til KMAer nu? Søren Alexandersen sender besked ud til alle KMA’er [er 
sket]. Lene Nielsen/Marianne Kragh Thomsen følger op med kollegaer, så flest muligt for 
beskeden hurtigst muligt.  

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

- LMST kommentar: Ift. alvorlighed af omikrom henledes opmærksomhed på nye studier fra 
England, Skotland og Sydafrika. Alle tre tyder på mindre alvorlighed (nedsat risiko for 
indlæggelse sammenlignet med delta). 

- STPS: Selvbetjeningsløsning i drift. Pt et minimumsdatasæt, hvor smittede kan selv at aflevere 
nøgleoplysninger. Det giver færre oplysninger end ved samtale. STPTS ringer fortsat ud til dem 
de kan. Udbrudsdel vanskeligere med selvbetjeningsløsning. Udbrudsarbejde mindskes til 
januar. Møde med kommuner i det nye år.  

 
6. Eventuelt  

 
- God jul og godt nytår 
- Næste planlagte møde uge 1, januar 2022. 

 
23-12-21 /Troels Lillebæk (formand) & Anne Provis (koordinator og referent) 
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