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Referat fra møde i SARS-CoV-2 variant risikovurderingsgruppen 
Torsdag den 27. januar 2022 kl. 14.30-15.30 

 
 
Deltagere: 
  
SSI: Troels Lillebæk (formand), Anne Provis (koordinator & referent), Morten Rasmussen, Jannik Fonager, 
Anders Fomsgaard, Marc Stegger, Claus Nielsen, Maria Overvad, Peter H. S. Andersen, Rikke Thoft Nielsen, 
Rebecca Legarth, Peter Michael Bager, Camilla Holten Møller. 
AAU: Mads Albertsen 
SUM: Jakob Schmidt Andersen 
SST: Afbud 
LMST: Afbud 
STPS: Anne Hempel-Jørgensen, Birgitte Drewes 
DSKM: Marianne Kragh Thomsen, Lene Nielsen. 
DSI: Isik Somuncu Johansen. 
DSKI: Christian Erikstrup 
Danske regioner: Anette Holm. 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Orientering om godkendelse af referater 
2. Nyt fra ledelse/politisk  

2.1. TGV/TLL/SRAX 
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 (Jannik Fonager) 

3.1.1. BA.1.1 (Jannik Fonager) 
3.1.2. Forskelle BA.1 og BA.2 (Jannik Fonager) 
3.1.3. Nyt vedr. BA.2 

3.1.3.1. BA.2 efter BA.1 – status på viden (Anders Fomsgaard?) 
3.1.3.2. Husstandsundersøgelser og vækstrater (Camilla Holten Møller) 
3.1.3.3. Risiko for indlæggelse for BA.2 vs. BA.1 (Peter Michael Bager) 

3.2. Kort opsummering varianter internationalt og evt. rejserestriktioner (Rikke Thoft Nielsen) 
4. På baggrund af forrige punkt – praktisk håndtering og opfølgning?  
5. Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser?  
6. Evt. nyt fra andre styrelser af betydning for hele variant risikovurderingsgruppen?  

6.1. STPS? 
6.2. LMST?  
6.3. SST?  

7. Kommunikation, herunder hjemmeside  
8. Eventuelt  
 
 
 
 
 
 



2 
 

Referat 
 

1. Orientering om godkendelse af referater 
- Referat fra sidste møde lagt på hjemmeside, ingen kommentarer. 

 
2. Nyt fra ledelse/politisk  

2.1 TGV/TLL/SRAX 
- Pressemøde i går: Ophævelse af restriktioner. 

 
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 (Jannik Fonager) 
- Oversigt over varianter: Fortsat stigning i BA.2. 

 
3.1.1. BA.1.1 (Jannik Fonager) 
- R346K i spike-proteinet. Nogle studier viser nedsat effektivitet overfor monoklonale 

antistoffer. Derfor holder man øje med. 
- Udviser vækst i andre lande (USA, England, Tyskland og Frankrig), men dette ses ikke i 

Danmark. 
- Konklusion: B.A.1.1 giver ikke anledning til bekymring i Danmark på aktuelle 

datagrundlag. 
 

3.1.2 Forskelle BA.1 og BA.2 (Jannik Fonager) 
- Oversigter over unikke mutationer i BA.1 og BA.2 gennemgås. 
- Kommentar: Vil man have brug for at vide, om det er BA.1 eller BA.1.1 til monoklonale 

antistof-behandling? Vides ikke endnu, men opmærksomhedspunkt. 
 
3.1.3 Nyt vedr. BA.2 

 
3.1.3.1 BA.2 efter BA.1 – status på viden (Anders Fomsgaard) 

- Teoretisk bekymring om smitte med BA.2 efter BA.1. I Norge har der været mange re-
infektioner, men man kan ikke svare på, om den første infektioner ligger i ”BA.1-vindue”, 
eller det ligger længere tilbage. 

- SSI vil undersøge re-infektioner efter december og frem efter en første positiv prøve (ca. 1-
2 mdr.). Parrene kontrolsekventeres. 

 
3.1.3.2 Husstandsundersøgelser og vækstrater (Camilla Holten Møller) 

- BA.2 gør at vi ender i toppen af fremskrivninger fra før jul.  
- Foreløbige data vedr. husstandsundersøgelser og vækstrater for BA.1 og BA.2 fremlægges – 

endnu ikke offentliggjort. 
 

3.1.3.3 Risiko for indlæggelse for BA.2 vs. BA.1 (Peter Michael Bager) 
- Foreløbige data vedr. risiko for indlæggelse med BA.2 vs. BA.1 fremlægges – endnu ikke 

offentliggjort.  
 

3.2 Kort opsummering varianter internationalt og evt. rejserestriktioner (Rikke Thoft Nielsen, Peter 
H. S. Andersen) 

- Høj smitte i Europa. Kun Skotland, England og Irland faldende infektionstal, men der er 
ændringer i test-procedure, så det skal tages med forbehold. 



3 
 

- BA.2: 
o BA.2 har stejlere stigning end BA.1 i Sverige, Norge og England. I Sverige er man 

oppe på ca. 20% BA.2-tilfælde, Storbritannien og Norge ca. 10%.  
o Andre steder kun er få tilfælde af BA.2. I Tyskland ses ikke en stejlere stigning af 

BA.2 end BA.1.  
o BA.2 også ses i Asien. BA.2 er dominerende i Qatar. I England og Israel ses mange 

importerede tilfælde fra Filippinerne og Indien. Muligvis dominerende i Calcutta. 
- Restriktioner lempes i Storbritannien og Irland. Norge og Sverige følger nok også med 

lempelser. 
- Rejserestriktioner:  

o Test før indrejse i Danmark bortfalder 1. februar.  
o EU ophører med at lave liste med risikolande udenfor EU. Alle lande udenfor 

EU/EØS ligestilles. Man overgår til en mere personorienteret tilgang (vaccinestatus) 
fremfor lande-tilgang. 

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

- Typningsskema opdateres ikke pt, da variant PCR ikke prioriteres på hospitaler, men 
emnet tages op som punkt på næste møde, herunder om ”obligatorisk” variant-PCR skal 
fortsætte. TestCenter Danmark vil forsøge at sætte ny variant PCR op, så man kan se 
forskel på BA.1 og BA.2. 

- Det er tidligere besluttet i denne gruppe, at der skal være biologisk og praktisk konsekvens 
af at fortsætte obligatorisk variant-PCR, men hidtil er der ikke set forskelle. 

 
5 Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser?  

- Antistof-undersøgelser? BA.2 svær at dyrke. SSI har bedt om isolat fra Holland, som man vil 
forsøge at lave undersøgelser på. Om tidligst en uge vil man begynde at kunne lave 
neutralisationsundersøgelser. 

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

6.1 STPS? 
- Intet nyt. 

6.2 LMST? (Afbud) 
6.3 SST? (Afbud) 

 
7 Kommunikation, herunder hjemmeside  

- SSI’s hjemmeside opdateres løbende med variant-informationer. 
 

8 Eventuelt  
- Næste møde om 14 dage. 

 
27-01-22 /Troels Lillebæk (formand) & Anne Provis (koordinator og referent) 
 
 
 


