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Referat fra mødet i SARS-CoV-2 variant risikovurderingsgruppen 
Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 14.30-15.30 

 
 
Deltagere: 
  
SSI: Tyra Grove Krause, Troels Lillebæk (formand), Anne Provis (koordinator & referent), Jannik Fonager, 
Arieh Cohen, Claus Nielsen, Morten Rasmussen, Rebecca Legarth, Maria Overvad, Jan Wohlfahrt. 
AAU: Mads Albertsen 
SUM: Jakob Schmidt Andersen 
SST: Afbud 
LMST: Martin Bronislaw Oleksiewicz 
STPS: Anne Hempel-Jørgensen 
DSKM: Lene Nielsen, Marianne Kragh Thomsen 
DSI: Isik Somuncu Johansen. 
DSKI: Afbud 
Danske regioner: - 
 
Dagsorden: 
1. Orientering om godkendelse af referat 

2. Nyt fra ledelse/politisk 

2.1. TGV/TLL 

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) 

3.1.2 Kort forklaring af Pango-systemet (Morten Rasmussen) 

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

Thoft Nielsen)   

3.2  Smittesituationen i DK pt. - samfundssmitte eller udbrud? (Rebecca Legarth)                                                                                                                                                                

4. På baggrund af forrige punkt – er der noget, vi har glemt ift. håndtering/opmærksomhed?  
5. Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser? 

5.1. Indlæggelsesanalyse med AY.4 risiko (Jan Wohlfahrt)  

5.2. Patienter på infektionsmedicinske afdelinger med Covid-19 (Isik Somuncu Johansen) 

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

5.3. STPS, håndtering af varianter, andet? 

5.4. LMST, vaccineeffekt, andet? 

5.5. SST, nye udmeldinger, andet? 

6. Kommunikation, herunder hjemmeside 

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

7. Eventuelt 
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Referat 
 
1. Orientering om godkendelse af referat 

- Ingen yderligere kommentarer. Alle godkendte referater kan ses på dette link 

https://covid19.ssi.dk/virusvarianter/risikovurderingsgruppen-vedr-sarscov2varianter  

 

2. Nyt fra ledelse/politisk 

2.1. TGV/TLL 

- Der pågår et arbejde med langsigtet planlægning for bl.a. niveau for 

helgenomssekventeringskapacitet. Der kan være behov for andre strategier på sigt, dvs. ikke 

nødvendigvis sekventering af alt. På hospitalernes KMA’er dog ingen ændringer foreløbig, da 

variant ved gennembrudsinfektioner ved alvorlig sygdom er vigtigt at kunne følge. 

- CN bemærker at implementering af nye variant-PCR med fordel kan fremgå som fast punkt 

til dagsordenen (f.eks. under punkt 4), så vi husker at forholde os til dette. 

 

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) 

- Sekventerer fortsat tæt på 100%. Turnaround tid nede på 3-4 dage. 

- Der har været forvirring om Pangolin-systemet pga. opdateringer. Tilfælde af AY.33 steget 

pga. opdateringen af systemet, som medfører, at alle sekvenser om-analyseres bagudrettet. 

AY.4 var nok den der først blev introduceret i DK. 

- For AY.33 er der dyrket isolat for at se, hvordan den reagerer overfor antistoffer. Gået i gang 

med at teste Q613H for ca. 3 uger siden og afventer nu svar.  

 

3.1.2. Kort forklaring af Pango-systemet (Morten Rasmussen) 

- Når ændringer får nok volumen + nye kendetegn, så ændrer navngivning sig fra A til B osv. 

Historisk er systemet brugt til smitteopsporing, derfor også hensigten at enkeltgrupper ikke 

bliver for store, men kan identificere/afspejler lokale udbrud. 

- Læring: Iboende i systemet, at kategorierne vil være dynamiske. Når der kommer flere data 

ses løbende ændringer (dynamisk).  

- Der opstod spørgsmål om, hvorvidt delta genetisk udvikler sig hurtigere end ancestrale SARS-

CoV-2 varianter. Enighed om, at det kunne være relevant punkt til diskussion på fremtidigt 

møde i gruppen. 

 

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

Nielsen)   

- Punkt forkortes pga. sygdom. TGV fortæller, at der er forhandlinger om rejserestriktioner, 

hvor man især ser på regler for lande uden for Europa. 

 

 

3.2.  Smittesituationen i DK pt. - samfundssmitte eller udbrud? (TGV)          

- Vi har fortsat samfundssmitte. Stigning i incidens og positiv-procent, dvs. reel stigning. 

Særligt i Region Hovedstaden og særligt skolebørn. 

https://covid19.ssi.dk/virusvarianter/risikovurderingsgruppen-vedr-sarscov2varianter
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- Gennembrudsinfektioner: Incidensen blandt de ældre steg i sidste uge, men vi ser nu fald 

igen og håber det holder. Kan have at gøre med booster-vacciner givet på plejehjem. Stabilt 

blandt indlagte. 

- Samfundssmitte, men udbrud blandt ældre til sociale aktiviteter. Det er ved vigende 

immunitet, at vi ser udbrud.  

                                                                                                                                                      

4. På baggrund af forrige punkt – er der noget, vi har glemt ift. håndtering/opmærksomhed?  
- Aktuelle ændringer i variantsammensætning giver ikke anledning til at genindføre STPS 

overførsler via variant PCR. Subvarianter kan ikke bremses (er udbredte) og adskiller sig ikke 

væsentligt fra hidtidige deltavarianter iht. Nuværende kendte data.  

 
 
5. Er der behov for yderligere/supplerende undersøgelser? 

5.1. Indlæggelsesanalyse med AY.4 risiko (Jan Wohlfahrt)  

- JW gennemgik foreløbige ikke offentliggjorte data for indlæggelsesrisiko for AY.4 

sammenlignet med øvrige deltavarianter.  

5.2. Patienter på infektionsmedicinske afdelinger med Covid-19 (Isik Somuncu Johansen) 

- Der har været skift i patientprofil fra sen-sommer til nu. Der kom mange yngre 
uvaccinerede patienter i slut august til midt september. Højgravide med alvorlige forløb. De 
seneste to uger har det kun været ældre færdigvaccinerede (også med 3. stik), 
hæmatologiske patienter og transplanterede i bl.a.  Århus og København. Men der er lidt 
forskel fra sted til sted. På bl.a. Hvidovre Hospital ses stadig uvaccinerede. 

- Der kommer en del plejehjemsbeboere, hvor personalet har smittet dem. 
- De indlagte bliver ikke voldsomt syge. Så stor effekt af vaccine på alvorlighed af sygdom. 

Ser ikke dødsfald. 
 

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

6.1. STPS, håndtering af varianter, andet? 

- Skoleudbrud og udbrud i forbindelse med sociale arrangementer. Også større 

arbejdspladser, hvor der kan være ikke etnisk danske ansatte. 

 

6.2. LMST, vaccineeffekt, andet? 

- Intet nyt. 

6.3. SST, nye udmeldinger, andet? 

- Intet nyt. 

7. Kommunikation, herunder hjemmeside 

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

 

8. Eventuelt 

- Næste møde, som ligger i skolernes efterårsferie, afholdes kun, hvis der er sket noget nyt og 

afgørende. 

 

Den 7/10 2021 Anne Provis (koordinator & referent) / Troels Lillebæk (formand)  
 
 
 


