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Referat fra ekstraordinært møde i SARS-CoV-2 variant risikovurderingsgruppen 
Lørdag den 27. november 2021 kl. 16.00-17.00 

 
 
Deltagere: 
  
SSI: Henrik Ullum, Tyra Grove Krause, Søren Alexandersen, Troels Lillebæk (formand), Anne Provis 
(koordinator & referent), Morten Rasmussen, Jannik Fonager, Peter H.S. Andersen, Rebecca Legarth, Maria 
Overvad, Rikke Thoft Nielsen, Marianne Voldstedlund, Marc Stegger, Anders Fomsgaard, Arieh Cohen, Nina 
Steenhard. 
AAU: Mads Albertsen 
SUM: Dorte Bech Vizard, Andreas Jull Sørensen, Jakob Schmidt Andersen, Søren Gaard, Pernille Tougaard. 
SST: Bolette Søborg 
LMST: Martin Bronislaw Oleksiewicz 
STPS: Birgitte Drewes, Danny Haimes 
DSKM: Marianne Kragh Thomsen. 
DSI: Isik Somuncu Johansen 
DSKI: -  
Danske regioner: Anette Holm, Marianne Skov 
 
 
 
Dagsorden: 

1. Status på Omikron (B.1.1.529)(Morten Rasmussen / Troels Lillebæk) 

2. Gruppens risikovurdering Omikron 

3. Håndtering 

a. Variant PCR 

i. Fanger vi Omikron? (Morten Rasmussen) 

ii. Status på hurtig overførsel til STPS? (Marianne Volstedlund)  

iii. Status STPS smitteopsporing 3. led (?) 

b. Udmeldinger (alle) 

4. Eventuelt 

 
Referat 
 

1. Status på omikron (B.1.1.529)(Morten Rasmussen / Troels Lillebæk) 

 

- Torsdag den 25/11 pressemøde Sydafrika, fredag den 26/11 WHO/ECDC risikovurdering vedr. ny 

bekymrende variant i påvist i lande i de sydlige Afrika. Varianten har ca. 35 mutationer, herunder 

mulig relation til nedsat effektivitet overfor vacciner/antistoffer mod covid-19, større smitsomhed 

(receptor binding) og mulig nedsat diagnostisk sensitivitet.  

- WHO/ ECDC benævner den Variant of Concern (VoC) og navngiver Omikron (Eng.: Omicron). 

- Stærk mistanke om flere tilfælde i Europa [siden bekræftet]. 

- Foreløbig udkast til dansk risikovurdering udarbejdet 25-26/11 og udsendt til denne gruppe 27/11. 

- Stadig usikkerhed om der kan være tale om udbrud fremfor ”farlig variant”, men bekymringen er 

reel. Yderst begrænset viden fra omgivende lande, hvor der laves meget lidt genotypning/få data.  
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- ECDC har i risikovurdering meldt ud, at der er brug for ”non-pharmaceutiske interventiones”, dvs. 

bl.a. overvågning v. genotypning, indførsel af rejserestriktioner, testning i forbindelse med 

rejseaktiviteter, smitteopsporing. 

- På EU-møde nævnes:  

o Bias i data: Sydafrika tester meget mere end omkringliggende lande. Variant kan være 

mere udbredt end man ved. 

o Fra sydafrikanske kollegaer meldes om høj vækstrate. Uklart om det skyldes immun-escape 

eller lokalt udbrud. Øget antal re-infektioner. 

o Behov for flere data, men pga. mutationers lokalisering/egenskaber er der risiko for, at 

variant kan sprede sig som delta har gjort det tidligere samtidig med dårligere 

antistofeffekt ved vaccine og større smittespredningspotentiale og muligvis problemer med 

diagnostik. 

- Vi har ikke data på, hvor sygdomsfremkaldende varianten kan være. Foreløbig melding om mildt 

forløb baserer sig – ud fra vores oplysninger - kun på en læges observation på ca. 25 patienter. 

- SSI blevet bedt om at forsøge at lave neutralisations assay. 

 

2. Gruppens risikovurdering omicron 

 
- Tyra Grove Krause gennemgår risikovurdering indsendt til det nationale taskforce for 

rejserestriktioner i går. Har indstillet til skærpelse af rejserestriktioner til Sydafrika og nabolandene. 
Dvs. at man fraråder rejser til sydafrika. Krav om test og isolation uanset vaccinationsstatus, hvis 
man rejser ind fra disse lande. Derudover opfordrer til intensiveret kontaktopsporing omkring 
mistænkte tilfælde. Sundhedsstyrelsen vil komme med opdaterede retningslinier omkring 
kontaktopsporing. Opfordring til test og nok også et element af isolation af udvalgte indrejste 
indenfor seneste 10 dage, som SST vil uddybe. 

- Aktivering af overførsel af variant PCR til STPS under implementering med smitteopsporing ud i 3. 
led ved fund af mulig omikron-variant. 

- Formål: Vinde tid og få flere vaccinerede, mens man forsinker udbredelse af varianten og indhenter 
mere sikker information om varianten. Også pga. vinteren (sæsoneffekt). 

- Strategi ift. rejserestriktioner: Møde søndag i Nationale taskforce for rejserestriktioner. 
- Opfordring til at hjælpe lande i sydlige afrika og ophæve restriktioner, så snart de ikke giver mening 

længere.  
- Risikovurdering betragtes som tiltrådt af hele variant risikovurderingsgruppen.  

 

3. Håndtering 

a. Variant PCR 

i. Fanger vi omicron? (Morten Rasmussen) 

- Varinat PCR virker med stor grad af sikkerhed idet deletion 6970 alene kan detektere den. Denne 

deletion ikke set ved andre varianter de seneste fire måneder.   

- Der er aftalt møde med alle regioners KMAer på mandag. Systemerne skal tjekkes igennem for at 

fange variant. Ved tvivl kan man få hjælp fra SSI. Ikke fuldt overblik i sundhedssporet pt. 

- Ekstra vigtigt at kommunikere i alle sammenhænge, at man får foretaget PCR efter antigen. 

 

ii. Status på hurtig overførsel til STPS? (Marianne Volstedlund)  

- Beskrivelse af overførsel af data til STPS: 
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o STPS har fået pandemic. Mangler kode: Omikron – skal sættes på svar til MiBa. De koder 

kører direkte til Pandemic. Arbejdes på fra på mandag. 

o STPS holder møde mandag morgen for at få system helt på plads. Indtil da håndholdt 

telefonbaseret system til de få tilfælde, der måtte være indtil elektronisk system for både 

KMA’er og STPS kører. 

o Hvis man hos KMAer finder positive cases, og man bliver opmærksom på, at personen har 

rejst et sted i hele Afrika indenfor seneste 10 dag, bør cases prioriteres til variant- PCR. 

o I samfundsspor holder vi automatisk øje med alle lande. 

 

iii. Status STPS smitteopsporing 3. led (?) 

 

- SST kommer med anbefaling om midlertidig skærpelse om retningslinier for smitteopsporing på 

baggrund af omikron. Udgives formelt mandag. Man skal testes indenfor første 24 timer efter 

indrejses og igen dag 4 og 6 og isoleres i mellemliggende perioder. Kan af-isoleres med negativ test 

på dag 6. Gælder indtil videre for de 7 lande. Regler kan blive justeret. Ved ændret risikovurdering 

fra denne gruppe – fx andre lande – er det vigtigt med besked til SST.  Hvis der bliver positiv primær 

PCR test laves smitteopsporing til nære kontakter og igen ved positiv variant PCR til nære 

kontakters nære kontakter. 

- Der bør smitteopspores til 3. led allerede fra positiv primær PCR, hvis man har rejsehistorik fra de 

to lande og ikke ved svar på variant-PCR-bekræftelse for skærpelse.  

- Smitteopsporing inkluderer isolation uanset vaccinestatus. 

- I praksis administreres efter nye regler med det samme.  

- Alle på fly bliver nære kontakter. 

- Opmærksomhed på, at der kun er krav fra midnat til 27/11-21. PT. ikke kommunikation ude nu om 

isolation og test for alle med ophold indenfor seneste 10 dage i de omtalte sydafrikanske lande. SST 

tager det på sig at følge op. Bliver i så fald en anbefaling (fra den 16.).  

- 10 dage grænse hænger sammen med øvrige retningslinier på området. 

- Nære kontakter til rejsende fra Afrika indenfor seneste 10 dage skal kontakte smitteopsporing. 

- Flere detaljer afklares bilateralt. 

- Udmelding til medier aftales senere på tværkoncernmøde lørdag. 

- Alene på rejseanamnese laves kontaktopsporing i 3. led lige nu fordi variant PCR ikke er helt klar, 

det er første tilfælde og mest sikre model. 

- Anbefaling: Indrejst siden 16. november, test hurtigst muligt, 4. og 6. dag. Hvis positiv 

kontaktopspores ud til 3. led. Kun de 7 lande indtil videre.   

- Isolation af nære kontakter afbrydes, hvis man ved det er delta. 

 

 

b. Udmeldinger (alle) 

- Risikovurdering lægges ud på hjemmeside.  

- Referat udsendes med 24 timer til bemærkninger. Derefter lægges den på SSI’s hjemmeside.  

4. Eventuelt 

 
/Troels Lillebæk (formand) & Anne Provis (koordinator og referant) 



 
 

26.november 2021 

Risikovurdering af B.1.1.529 
 

Baggrund 

Der rapporteres fra Sydafrika om en ny variant, som har været i stand til at sprede sig 

hurtigt i et område der ellers var domineret af Deltavarianter. Den nye variant er 

karakteriseret ved at have markant flere mutationer i spike proteinet end set for øvrige 

kendte varianter. Til sammenligning har Deltavarianten i omegnen af 10-15 mutationer, 

hvor B.1.1529 har ca. 35 mutationer i spike proteinet. Heriblandt ca. 15 mutationer i 

Receptor Binding Domain, som er et område, hvor mutationer har været associeret med 

nedsat følsomhed over for neutraliserende antistoffer fx K417N og E484A.  Derudover 

har varianten 3 mutationer i umiddelbar nærhed af furinkløvningsstedet, som er et 

område, hvor forekomst af mutationer kan medvirke til en mere effektiv celle adgang og 

dermed potentielt øget smitsomhed. Det skal dog understreges, at et stort antal mutationer 

i sig selv ikke nødvendigvis er en fordel for virusset, da det kan medføre en nedsat 

funktion.  

  

Verden 

Varianten er blevet registreret i Sydafrika, særligt i en provins ved navn Guateng. Der er 

i GISAID databasen blevet identificeret 40 sekventerede tilfælde fra Sydafrika med 

prøvedato fra d. 01.11.21 til d. 25.11.21, hvilket udgør over 65% af de sekventerede 

prøver fra Sydafrika i samme periode. I en pressemeddelelse af den Sydafrikanske 

regering den 25.11.21 fremgik, at der var 77 prøver med B.1.1.529. Mundtligt forekommer 

ikke verificerede rapporter om 1200 tilfælde. Centrale laboratorier i Sydafrika bruger et 

diagnostisk kit, som udover at påvise Sars-CoV-2, også (by proxy) er i stand til at 

sandsynliggøre, hvorvidt der er tale om den aktuelle variant. På baggrund af foreløbige 

resultater fra disse indirekte resultater forventes antallet at stige en del de næste dage, når 

flere prøver bliver sekventeret. Der er set en markant stigning af positive prøver i flere 

regioner i Sydafrika den sidste uge, som endnu ikke er sekventeret, hvorfor det ikke er 

bekræftet, at stigningerne skyldes den aktuelle variant. Derudover er der fundet 4 tilfælde 

i Botswana og 1 tilfælde i Hong Kong hos en rejsende, der havde været i Sydafrika.  

 

Europa 

Ingen tilfælde i Danmark eller Europa. Storbritannien har sat Sydafrika og 6 omkring 

liggende lande på deres ”røde liste” på baggrund af B.1.1.529. Og flere yderligere lande 

er på vej med rejserestriktioner. 

 

SSI’s foreløbige vurdering 

Varianten er karakteriseret ved en række mutationer, der rejser bekymring for nedsat 

effekt af antistoffer og øget smitsomhed, men der er fortsat meget begrænset viden om, 

hvordan varianten udvikler sig i en epidemiologisk og klinisk kontekst. Det er dog 
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bemærkelsesværdig, at der er sket en markant stigning i antallet af tilfælde i flere 

regioner i Sydafrika den seneste uge, selvom det er fra et meget lavt udgangspunkt. Der 

forventes at komme yderligere viden, særligt fra Sydafrika, i løbet af de næste uger. Det 

anerkendes at Sydafrika har været hurtige til at informere det internationale samfund. 

Aktuelt er varianten stadig påvist i et meget begrænset omfang, og i et meget geografisk 

afgrænset område i Sydafrika, og den er endnu ikke rapporteret i Europa eller Danmark. 

I Danmark foretages der aktuelt variant-PCR på alle prøver i samfundssporet, og det 

vurderes, at variant-PCR fanger de relevante mutationer, der karakteriserer B.1.1.529, 

og det vil derfor være muligt meget hurtigt at kunne fange signaler på en stigende 

forekomst af varianten. 

Indstilling  

På baggrund af ovenstående vurdering anbefaler SSI, at følge andre Europæiske lande 

og aktivere den røde sikkerhedsventil over for Sydafrika og nabolande (Sydafrika, 

Lesotho, Swaziland, Mozambique, Zimbabwe, Botswana og Namibia). Herudover 

anbefaler SSI, at personer som har befundet sig i de pågældende lande inden for de 

seneste 10 dage bliver PCR testet. SSI følger varianten med variant-PCR og anbefaler, 

at  STPS foretager intensiveret smitteopsporing ud i 3. led, såfremt mulige tilfælde 

påvises i Danmark.  

 

SSI følger udviklingen mhp. evt. justering af indstillingerne.  

 

Kilder  

GiSAID databasen 

B.1.1 decendant associated with Southern Africa with high number of Spike mutations · 

Issue #343 · cov-lineages/pango-designation · GitHub  

Pressemøde fra Sydafrika Health Department briefs media about a new so-called super-

variant - YouTube 

 

 

https://github.com/cov-lineages/pango-designation/issues/343
https://github.com/cov-lineages/pango-designation/issues/343
https://www.youtube.com/watch?v=b4aTIoZDQk4
https://www.youtube.com/watch?v=b4aTIoZDQk4

