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Referat fra møde i SARS-CoV-2 variant risikovurderingsgruppen 
Torsdag den 30. juni 2022 kl. 14.30-15.30 

 
 
Deltagere: 
  
SSI: Søren Alexandersen (formand), Anne Provis (koordinator & referent), Morten Rasmussen, Jannik 
Fonager, Arieh Cohen, Nikolaj Ulrik Friis, Tine Graakjær Larsen, Claus Nielsen, Marianne Voldstedlund, 
Gudrun Witteveen-Freidl, Peter Michael Bager 
AAU: - 
SUM: Jakob Schmidt Andersen 
SST: Søren Neermark 
LMST: Afbud 
STPS: Birgitte Drewes, Anne Hempel-Jørgensen 
DSKM: Marianne Kragh Thomsen, Lene Nielsen 
DSI: - 
DSKI: Afbud 
Danske regioner: Anette Holm 
 
 
Dagsorden 
 
1. Orientering om godkendelse af referater 
2. Nyt fra ledelse/politisk  

2.1. SRAX/TGV 
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 (Morten Rasmussen) 
3.2. Kort opsummering varianter internationalt (Nikolaj Ulrik Friis) 
3.3. Opdateret typningsskema (Jannik Fonager) 

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  
 
 
Referat 
 
 
1. Orientering om godkendelse af referater 

- Seneste referat lagt på hjemmeside. 
 

2. Nyt fra ledelse/politisk  
2.1 SRAX/TGV 

- Intet nyt, der ønskes god sommer. 
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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 (Morten Rasmussen) 
- BA.5 dominerende over nogle uger og nu oppe på ca. 73% af sekventerede prøver.  
- BA.2.12.1 faldende til ca. 7% sidste uge. 
- BA.4 stagneret omkring 8 %. 
- Sidste uge fundet en enkelt prøve med AY.4.2, en delta-undervariant ikke set siden februar 2022 i 

Danmark og ifølge GISAID ikke set siden april måned 2022. STPS har fået fat i den smittede borger, 
der formodes smittet ved en fødselsdags-komsammen.  

o Prøven har en række mutationer, der ikke normalt ses i AY.4.2. Bl.a. mutationen Y453F, der 
bl.a. var kendetegnende for ”mink-varianten”. Derudover har den bl.a. også mutation 
E484Q, der er set i denne position tidligere og er påvist at kunne indvirke på spredning og 
undvigelse af immunforsvaret. Derudover to mutationer i samme område (RBD): E340V og 
K444N. Prøven er fra den 14. juni 2022, og er ikke set i yderligere prøver, men 
bemærkelsesværdigt, at den pludselig dukker op efter ikke at være set længe. 

o I England har man også fundet en enkelt AY.4.2 og fra samme dato. Englænderne vil 
kontakte SSI, hvis de har en sekvens de kan dele. 

o AY.4.2 sekvensen fra juni 2022 har et større antal nukleotid mutationer end tidligere 
tilfælde af AY.4.2, også set internationalt. Vi har dog ikke set andre sekvenser, der tyder på, 
at det skulle være del af en igangværende smittekæde.  

 
Kommentarer:  
- Indikation på større smitsomhed af AY.4.2 end andre delta-varianter? Dette er undersøgt tidligere, 

og ser ikke ud til at undvige vacciner mere end andre delta-varianter. 
- Kunne det være immun-supprimeret patient? Grundigt interview med personen – ingen 

rejseaktivitet siden pandemien startede. Den positive persons sygdomsbillede og medicinindtag 
føder ikke direkte ind i spekulationer om langtidsinfektion, selv om anden kronisk sygdom dog var 
eller havde været tilstede. 

- De mange mutationer tyder på, at virus har cirkuleret, enten skjult mellem mennesker, som 
persistent/kronisk infektion i én eller flere immunsupprimerede individer eller man kunne 
eventuelt overveje at spørge til et potentielt dyrereservoir, hvis man ser nye/flere tilfælde. 

- Konklusion: Der holdes øje med AY.4.2, men dette giver ikke anledning til at foreslå ændringer af 
anbefalinger om smitteopsporing el lign pt. 

 
3.2 Kort opsummering med hensyn til varianter internationalt (Tine Graakjær Larsen) 

- Stigende incidens og positiv procent internationalt, BA.5 dominerende variant i de fleste lande 
siden uge 25. I de fleste lande er testning på et stabilt niveau. Nu ses der dog faldende incidens i 
Portugal. 

- Hospitaliseringer: Stigende antal hospitaliseringer drevet af BA.4 og BA.5. Men der ses fald i 
hospitaliseringer i Portugal. 

- Intensiv indlæggelser: Let stigende tendens i nogle lande, ellers stabilt. Lille stigning i Tyskland. 
- I Israel har man set på  

o Hvilke varianter, der er årsag til alvorlige cases.: Hospitaliseringer afspejler varianternes 
udbredelse i baggrundsbefolkning.   

o Re-infektioner. Blandt de der har haft omikron: 10% har tidligere haft omikron blandt de 
tilfælde der er nu. Højere forekomst blandt børn – kan skyldes lav vaccinationsgrad. 

- I Portugal ses faldende smitte, hospitaliseringer, intensivt indlagt, dødelighed. Men let stigning i all-
cause-mortality. 
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- I Sydafrika ses også stigning i all-cause-mortality. 
 
Kommentar:  

- Hvordan defineres re-infektioner: Forskelligt hvilke definitioner der anvendes. I Israel blot anvendt 
infektioner siden årsskifte for at sikre, at alle var omikron-tilfælde. 

- Ved stigende intensiv-belastning opmærksomhed på, om der er tale om positiv test eller alvorlig 
sygdom. 

   
 

3.3 Opdateret typningsskema (Jannik Fonager) 
- Typningsskema bruges ikke til smitteopsporing mere, men til at sende tolkninger ind til MiBA. 
- Mutationen L452R (tidl. markør for delta), findes nu i omikron lineages BA.4 og BA.5. Dette fører til 

misklassifikation som Delta for variant PCR, der bruger denne mutation. TCDK oplyser at L452Q (i 
BA.2.12.1) giver et L452 R signal. 

- Løsningsforslag: Typningsskemaet opdateres til at L452R i den kontekst, der findes i dag i DK, tolkes 
som omikron (BA.4 eller BA.5), og rundsendes til KMAerne. Derudover præciseres det, at det lokalt 
skal sikres at variant PCR entydigt kan anvendes til at skelne mellem forskellige mutationer på 
samme nukleotid position. 

- Fremadrettet håndtering: Kunne der evt. som en del af QC-processen, køres en automatisk 
sammenligning af WGS og variant PCR klassifikationer, og ved en vis diskrepans (fx >5%), 
informeres vi i VMS om dette? Jannik Fonager følger op på dette. 

Kommentar: 
- Ved rundsending: Gør opmærksom på, at der ikke skal køres variant-PCR på nuværende tidspunkt. 
- Testcenter: Kommende artikel beskriver problematik, som Arieh Cohen rundsender til gruppen. 

 
4. På baggrund af forrige punkt – praktisk håndtering og opfølgning?  
 
Konklusion vedr. varianterne BA.4., BA.5, og BA.2.12.1: Vi observerer et stigende antal tilfælde globalt og 
også i Danmark. Der er øget signaler fra PCR-testning og spildevand er steget i niveau og er nu stagneret. 
Variantfordelingen tyder på stigende andele BA.5 der nu er dominerende. Der er aktuelt et stigende 
antal test positive indlæggelser, men data til nu tyder ikke på et mere alvorligt forløbog alt tyder på at 
eksisterende behandlinger har effekt. På den baggrund holder vi fortsat øje med udviklingen af varianter 
i Danmark, men finder ikke anledning til at anbefale ændringer i den aktuelle håndtering, fx ved at 
genindføre variant-PCR eller smitteopsporing. 
 
 
5. Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser?  

- Ingen kommentarer. 
 

6. Evt. nyt fra andre styrelser af betydning for hele variant risikovurderingsgruppen?  
a. STPS? – Intet nyt 

 
b. LMST? - Afbud  
 
c. SST?  
 

– I denne uge lavet mindre justering af anbefalinger vedr. 4. stik: Henvisning tidl. gået via 
sygehusafdelinger, men nu kan praktiserende læger efter helhedsvurdering indstille til 4. stik – 
denne vurdering vil være inkl. vurdering af, at der efter 4. stik vil gå måneder før man kan 
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vaccineres igen, se : Personer i særlig risiko for alvorligt forløb med covid-19 har mulighed for 
booster-vaccination - Sundhedsstyrelsen 

- Ser ikke signal for voldsomt øget sygelighed, se: Antallet af mennesker, der bliver alvorligt syge med 
covid-19, er fortsat lavt - Sundhedsstyrelsen 

  
7. Kommunikation, herunder hjemmeside  

- Virusvariantbeskrivelser af BA.4, BA.5, BA.2.12.1 opdateret på SSI’s hjemmeside. Dette er også 
kommunikeret til nationalt kommunikationscenter for covid-19 under Udenrigsministeret – der er 
også lavet opdateret variantbeskrivelse hos dem. 

 
8. Eventuelt  
- Jannik Fonager gør opmærksom på, at ECDC vil begynde at monitorere behandling med antivirale 

midler og monoklonale antistoffer. Flere i variant risikovurderingsgruppen er interesserede i at se 
foreløbigt udkast, og Jannik vil vende tilbage, hvis der på et senere tidspunkt kommer et link, man kan 
følge.  
 

- Næste møde afholdes torsdag den 11. august.  
 
30-06-22 /Søren Alexandersen (formand) & Anne Provis (koordinator og referent). 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2022/Personer-i-saerlig-risiko-for-alvorligt-forloeb-med-covid-19-har-mulighed-for-booster-vaccination
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2022/Personer-i-saerlig-risiko-for-alvorligt-forloeb-med-covid-19-har-mulighed-for-booster-vaccination
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2022/Antallet-af-mennesker-der-bliver-alvorligt-syge-med-covid-19-er-fortsat-lavt
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2022/Antallet-af-mennesker-der-bliver-alvorligt-syge-med-covid-19-er-fortsat-lavt

