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Laboratory building at NIPH Foto: Øivind Larsen 2019

En viktig del av covid-19 responsen bygger 
på virus påvisninger og den virologiske 
overvåkingen

Denne utføres på FHI i samarbeid med de 
mikrobiologiske laboratoriene

FHI innehar referansefunksjonen i medisinsk 
mikrobiologi for koronavirus med alvorlig 
utbruddspotensiale

Laboratorier i Norge plikter sende prøver fra testpositive til oss 
(generelle prøver, utbruddsprøver, innreise, døde, 
alvorlig/atypisk sykdom, reinfeksjon, vaksinerte smittede) 



Helgenomsekvensering gir oversikt over alt arvematerialet til viruset

Metode som henter ut og leser hele arvematerialet til virus

Første pandemi/epidemi der helgenomsekvenseing spiller så stor 
rolle

Over 3,3 millioner fullgenom sekvenser publisert globalt
Gir svært god oversikt over virus poolen
Men det er likevel et skjevt bilde da de fleste sekvenser er fra Europa eller 
Nord-Amerika



Det ligger i virusets natur at det skal endre 
seg

Virus endrer seg hele tiden, spesielt RNA virus. 
Mutasjonsdrift
Seleksjonspress
I personer med nedsatt immunforsvar med persisterende infeksjon

Viruset var helt nytt i en human vært og «leter» nå etter sitt «sanne jeg»
Den klarer det ikke og dør ut med øknde immunitet –We win!
Den klarer det og blir et sesong forkjølelsesvirus som de andre 4 koronavirus før den

Alle sesong influensavirus har vært et pandemivirus et gang, 
også svineinfluensaen i 2009 ble sesongvirus året etter

En enkelt baseendring kan potensielt gi store forandringer i et virus egenskaper, derfor er 
helgenomsekvenser så viktig



Vi har vært gode på å håndtere covid-19 i Norge
Gang på gang er utbrudd med nye varianter slått ned
Alfa ga en større utfordring, men ble slått ned
Delta er en fortsettende kamp

FHI

Dette er usedvanlig 
sammenlignet med 
mange andre land



SARS-CoV-2 virus i verden

NextStrain.org



Delta har tatt over globalt
Kun Sør-America som også har annet

Regional distribution of variants in sequences collected from 2021-08-31 to 2021-09-28

GISAID



Hvis alt nå er delta hvorfor være på vakt?

Vi gjør helgenom dybdeanalyser av 
virusene nettopp for å gå dypere 
enn bare å se på hvilke variant 
viruset er. 

Vi har allerede 34 forskjellige 
underinndelinger av delta og det 
begynner å dukke opp interessante 
mutasjoner i flere av dem

Norske deltavirus varget med bakgrunn av globale delta i grått, FHI



Vi undersøker mutasjonsendringer som kan få betydning

Spesielt endringer i reseptorbindende 
domene i Spike proteinet er viktig å 
følge med på om viruset kan gi økt 
smittsomhet eller unngå immunitet. 

Endringer i andre antigen bindende 
seter kan også være viktige å se på for 
å vurdere om viruset vil unnslippe 
immunitet

Andre endringer kan også være en 
fordel, eller ulempe,  for viruset



Ulike virusvarianter kan ha forskjellige egenskaper
Men ikke alltid

Deltavarianten var både mer 
smittsom og unngår immunitet i 
noe større grad enn alfa varianten 
og særlig det originale Wuhan 
viruset.

Funksjonsanalyser av nye utgaver 
av delta (eller nye varianter) blir 
viktig for å forstå hvilke 
konsekvens spredning av disse kan 
ha

Virusnøytralisasjons alfa vs. delta

FHI



Timecourse of 
clade distribution 

in collected 
sequences 

2021-09-28

RBDx: Relevant changes near receptor and antibody binding sites (relative to clade reference) by BII/GIS, A*STAR Singapore

Given the widespread 
appearance and large 

numbers of Delta 
(B.1.617.2 + AY.*) genomes 

globally surpassing 
numbers of other existing 
clades, we have elevated 

the Delta variant (G/478K) 
to its own clade GK for 

simple reporting purposes, 
descending from clade G 

with addition of spike 
markers including T478K.

We gratefully acknowledge 
the Authors from Originating 
and Submitting laboratories 

of sequence data on which the 
analysis is based.

Ser utvikling mot flere delta med betydningsfulle endringer i spike



Hovedpunkter
SARS-CoV-2 har endret seg vesentlig siden de første tilfellene i Wuhan

Likevel fungerer RNA vaksinene svært godt mot alle virusvarianter sett til nå

Det finnes svært mange utgaver av delta allerede og den delta vi har mest av i Norge i dag er nok 
ikke den som vil avslutte pandemien. Ingen andre varianter er en trussel pr nå

Norge har klart å slå effektivt ned på varianter tidligere og har ikke hatt nasjonal spredning over 
tid før alfa og delta.

Noen endringer i viruset vil kunne gi noe redusert effekt av vaksinen, vi ser noe økende 
forekomst av slike mutanter, både globalt og i Norge

For å begrense sirkulasjon av SARS-CoV-2 og at det oppstår nye varianter så må en større andel 
av den globale befolkningen ha god immunitet

Med høy vaksinasjonsdekning i Norge så begrenser vi smittespredning, men vi forhindrer den ikke og vil måtte 
leve med den i lang tid., på sikt kanskje som et sesongvirus
Så lenge den tredje verden ikke har god nok immunitet må vi forvente at det kan komme varianter til Norge som 
ikke vil være godt dekket av vaksinene

Vil vi trenge sesongvaksiner som for influensa? Eller vil ny justert covid-19 vaksine være bedre dekkende?
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