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Forekomst av covid-19 i ulike WHO-regioner, 2.2.2021 
(102 817 575 bekreftede tilfeller)

WHO 2.2.2021, https://www.who.int/



Forekomst av covid-19 i Norge



Spredning av to nye varianter per 19.1.2021

501Y.V2 - "Sør-afrikanske variant"VOC 202012/01 - "engelske variant"



Andel SARS-CoV-2 sekvenser klassifisert som "engelsk variant" og totalt 
antall sekvenserte per uke, SSI Danmark



Bekreftede tilfeller per prøvetagningsdato 
i Danmark per 2.2.2021

https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d
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Mutasjon: endring i DNA/RNA
- oftest mutasjoner uten konsekvens, men kan føre til aminosyreendringer
- Oftest nøytrale, men kan gjøre viruset mer eller mindre adaptert

Variant: har en spesiell oppsetning av endringer i genomet
(Stam: har nye/andre biologiske evner)

Definisjoner



Fitness is key
Mutasjoner kan skje ved hver 
replikasjon
Det oppsett av virus som finnes er en 
samling av «mutanter»

Evolusjonshastighet = 
mutasjonsfrekvens 

Evolusjonshastighet

Duffy et al. Nature Reviews Genetics. doi:10.1038/nrg2323



SARS-CoV-2:
- er en + ssRNA virus (som vanligvis 

har høyere mutasjonsfrekvens)
- Men: er ett stort virus
- Men: har proof-reading mekanism
 1/3 av influensavirus 
mutasjonsfrekvens



Ulike varianter dominerer under ulike deler av pandemien

Globalt

Norge
Kilde: Nextstrain



«Founder effect» sammen med «Overdispersion effect»

OG seleksjonsfordel:
- Kan for eksempel resultere i høyere virusmengde, 
lengre virusutskillelse, lavere smittedose, stabilitet 
i miljø, lavere smittedose etc

Hvordan tar en variant over?

Sun et al. Science. doi:10.1126/science.abe2424

https://sites.google.com/a/hvrsd.org/charles-darwin-webquest/post-
darwin-population-evolution/1-population-evolution-mechanisms



B.1.1.7 (engelske) 
B.1.351 (sørafrikanske)
P.1 ( brasilianske)

Hvilke varianter følger vi ekstra
nøye, og hvorfor?



Kilde: Nextstrain



Sekvensert for første gangen i slutten av 
september i Storbritannia. 
I desember den dominerende varianten og 
spredd til fleste deler av Storbritannia.

I  200/244 «kommuner» har varianten R>1, 
mens andre varianter har R<1.

VOC 202012/01, B.1.1.7, 
«engelske varianten»

Public Health England. NERVTAG: Technical Briefing



Uvanlig høy mengde mutasjoner: virker å ha gjort ett 
«rykk»
Kan ha blitt selektert fram i en kronisk infisert 
immunsupprimert person

Flere mutasjoner i Spike-proteinet (bl.a. i RBD) som man 
tror kan være viktige:

- S N501Y: kan gi økt binding til ACE-2-reseptoren. I 
musemodeller assosiert med økt ineffektivitet.

- Delesjon 69-70: sett i kombinasjon med andre mutasjoner 
tidligere

VOC 202012/01 («engelske varianten»)

Public Health England. NERVTAG: Technical Briefing



Tidige estimeringer tyder på 10-70% økt transmisjon
Det har rapporters preliminær data som kan tyde på økt dødelighet med den nye varianten, men 
foreløpig flere usikkerheter kring dette

Spekulerts kring høyere virusnivåer, men motsiende data har publiserts
Foreløpig ikke data som tilsier økt infektivitet i barn, økt frekvens av reinfeksjoner

Diagnostikk: 
- sekvensering: helgenom, Sangersekvensering
- Rettet PCR analyse
- Thermofisher PCR (der S-genen «dropper ut»)

Vaksine: Flere studier som viser god effekt mot denne variant

Signifikans

VOC 202012/01 («engelske varianten»)



Multiple mutasjoner i spike-proteinet, inkl. N501Y. Flere mutasjoner i RBD som antas å være 
viktige: E484K, K417N
Ingen data foreløpig som tyder på økt dødelighet
Vanlig diagnostikk bør fungere (har ikke del 69-70 som i engelske varianten)

Eksperimentelle studier med serum fra pasienter med gjennomgått infeksjon som viser 
betydelig redusert nøytralisasjon in vitro
Eksperimentelle studier med sera fra vaksinerte (Pfizer og Moderna), viser også redusert, men 
fortsatt bevart nøytralisasjon mot virus med de 3 mutasjonene. 

501Y.V2, B.1.351, «sørafrikanske varianten)

Begge:

P.1, 501Y.V3, «brasilianske varianten)
Identifierad i Sørafrika i december. Dominerande variant som 
tros vara bakom den kraftige økningen i landet seneste tiden

Modelleringer som tyder på økt transmisjon for sørafrikanske 
varianten

Identifierad i Brasil i januari. Dominerande variant i en ny bølge i 
Manaus, hvor det tidligere under våren var en stor epidemi

Ingen data foreløpig som viser økt transmisjon, men tros være 
sannsynlig



Mer informasjon finnes i FHIs
risikorapport
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Innhold
• Bruk av beskyttelsesutstyr i vanlig praksis

oBasale smitteverntiltak
oKjent eller mistenkt smitte – smittemåte avgjør smitteregime

• Bruk av beskyttelsesutstyr i forbindelse med covid-19 
oHVA skal vi bruke
 Dråpesmitte eller luftsmitte – munnbind eller åndedrettsvern

oNÅR skal det brukes
 Kjent/mistenkt smitte, høyt/lavt smitterisiko, pre-/asymtomatiske smittebærere

• Bruk av beskyttelsesutstyr i forbindelse med nye varianter av sars-CoV-2
o Mer smittsomt? 
o Behov for endring av tiltak? 

• Generelle anbefalinger
o Syke hjemme, avstand, renhold, håndhygiene 
o TISK



Bruk av beskyttelsesutstyr i vanlig praksis

INGEN KJENT 
ELLER MISTENKT 
SMITTE

KJENT ELLER 
MISTENKT SMITTE 
Smittemåte (agens) avgjør regime

Basale 
smittevernrutiner

Brukt av beskyttelsesutstyr ut 
fra forventet risiko for kontakt 
med kroppsvæske eller 
forurensede gjenstander.

Kontaktsmitte-
regime

Dråpesmitte-
regime

Luftsmitte-
regime

• Hansker 
• Frakk 

• Hansker 
• Frakk 
• Munnbind
• Ev. øyebesk.
• Ev. hette 

• Hansker 
• Frakk 
• Åndedrettsvern
• Hette
• Ev. øyebesk.Foto: Frantzen, UNN



Bruk av beskyttelsesutstyr i forbindelse med 
covid-19 
HVA skal vi bruke og NÅR skal vi bruke det? 

HVA skal vi bruke?

• Dråpesmitte eller luftsmitte -
munnbind eller åndedrettsvern? 

NÅR skal vi bruke det? 

Faktorer som påvirker? 

• Kjent/mistenkt smitte 
• Utbrudd
• Lokal epidemiologi
• Pre-/asymtomatiske

smittebærere

Foto: Frode Abrahamsen, UNN



Dråpesmitte eller luftsmitte?



Dråpesmitte eller luftsmitte?
Tradisjonell definisjon av luftsmitte: overføring av luftveisaerosoler over lange distanser 

Tradisjonell definisjon dråpesmitte: overføring via dråper ved kort distanse (< 1 m).

Det er per i dag ingen tydelige bevis på at det forekommer tradisjonell langdistanse luftbåren 
overføring av SARS –CoV-2.

«Langdistansedråper» og «kortreiste aerosoler» faller utenfor definisjonene, men antas å kunne 
ha en betydning for smitte av covid-19 under noen forhold, eksempelvis AGP. Lengere 
eksponering kan gi økt risiko.  



https://hpspubsrepo.blob.core.windows.net/hps-website/nss/2985/documents/1_covid-19-rapid-review-ipc-for-covid-19.pdf

Munnbind eller åndedrettsvern



NÅR bør personlig beskyttelsesutstyr benyttes i 
forbindelse med covid-19 –generelle anbefalinger

• Ingen kjent eller 
mistenkt smitte

• Ikke utbrudd
• Lav smittenivå i 

nærmiljøet  

• Kjent eller mistenkt 
smitte med sars-
CoV-2. 

• Kjent nærkontakt til 
covd-19 pos. (ikke 
sympt. - kun 
munnbind og 
øyebeskyttelse).

• Aerosolgener. prosedyre ved 
kjent eller mistenkt smitte 
med sars-CoV-2 

• Vurderes ved langvarig 
opphold på intensiv covid-19 
kohortpost

• Ingen kjent eller 
mistenkt smitte

• Høyt smittenivå i 
nærmiljøet  

+ ev. hette 
Foto: Frode Abrahamsen, UNNFoto: Frantzen, UNN Foto: Frode Abrahamsen, UNN Foto: Frode Abrahamsen, UNN



Tabeller med anbefalinger for ulike deler av 
helsetjenesten

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/personlig-beskyttelsesutstyr/



Bruk av beskyttelsesutstyr i forbindelse 
med nye varianter av sars-CoV-2
Er det behov for å endre tiltakene? 

Hvorfor mer smittsomme?

• Mindre smittedose 
nødvendig?

• Fester seg «lettere»?
• Annen smittemåte? 

Tiltak hvis ja 

Vurdere når PPE benyttes ut fra smitterisiko (og 
ev. mål om å eliminere virus)  

Vurdere type PPE som benyttes 

«Engelsk» variasjon – mer smittsomme.



Bruk av beskyttelsesutstyr i forbindelse med 
nye varianter av sars-CoV-2
Er det behov for å endre tiltakene? 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948607/s0995-
mitigations-to-reduce-transmission-of-the-new-variant.pdf



https://hpspubsrepo.blob.core.windows.net/hps-website/nss/3158/documents/1_covid-19-rapid-review-sars-cov-2-variants-
v1.0.pdf



England 



Generelle anbefalinger  
Rutiner for å unngå 
smitteførende i 
lokalet: 
• Bekreftet/mistenkt syke
• Nærkontakter
• Symptomer forenelig 

med covid-19

Hold avstand: 
• Mellom pasienter
• Mellom pasienter og 

ansatte
• Mellom ansatte 

Godt renhold
• Opplæring
• Ressurser 

Håndhygiene
• Opplæring
• Gode fasiliteter
• Hudpleie



TISK 
Testing, isolering, smittesporing og karantene

Norge – gode og effektive systemer for TISK

Endrede anbefalinger i forbindelse med nye varianter (Råd til spesialisthelsetjenesten): 

Teststrategi vurderes lokalt utfra informasjon om mulige berøringspunkter mellom ansatte og 
mellom pasienter, som for eks. enheter som deler personell, har felles oppholds- og pauserom 
o.l.). For mer informasjon, se: Spesialisthelsetjenesten – håndtering av utbrudd.

Når helsepersonell pendler mellom områder med høy (risikonivå 4 og 5) og lav insidens 
(risikonivå 2 eller lavere), kan ukentlig testing tilbys.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-spesialisthelsetjenesten-ved-mistenkt-og-bekreftet-smitte-med-nytt/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/spesialisthelsetjenesten--handtering-av-utbrudd/


Oppsummering

Håndtering av pasienter med ulike varianter av sars-
CoV-2 er de samme. Det er m.a.o. ikke behov for 
spesielle smitteverntiltak ovenfor pasienter med 
«engelsk» variant.
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Nesten alle vaksinene er basert på Spike (S)-proteinet (piggene) på 
utsiden av koronaviruset

T-celler dreper celler 
som allerede er 
infiserte

van Riel, D., de Wit, E. Next-generation vaccine platforms for COVID-19. Nat. Mater. 19, 810–812 (2020). https://doi.org/10.1038/s41563-020-0746-0

Antistoffer fanger 
viruset og hindrer det 
i å komme inn i celler

https://doi.org/10.1038/s41563-020-0746-0


Levende, 
svekket Inaktivert Subenhet

Virus-
liknende 
partikkel

DNA RNA Virus-
vektor

Tradisjonelle teknologier Nye teknologier



Levende, 
svekket Inaktivert Subenhet

Virus-
liknende 
partikkel

DNA
Virus-
vektor

• Genkoden (oppskriften) til et protein feks piggen – kroppen lager sin egen vaksine
• Ustabile – RNA må pakkes inn i fettbobler – oppbevares kaldt
• Ulempe med DNA – må gis med spesielt utstyr

• Raske å produsere
• Brytes raskt ned når de har gjort jobben sin

• Annen godkjent vaksine: Ingen
• Koronavaksine under utvikling (DNA): Inovio
• Koronavaksine godkjent (mRNA): Comirnaty; COVID-19 Vaccine Moderna

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

RNA

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines


Levende, 
svekket Inaktivert Subenhet

Virus-
liknende 
partikkel

DNA RNA Virus-
vektor

• Ufarlig virus som inneholder genkoden (oppskriften) til et protein, feks.piggen - kroppen lager sin 
egen vaksine

• Ulempe: immunitet mot det ufarlige viruset - bruke dyrevirus istedenfor

• Annen godkjent vaksine: Ebola vaksine

• Koronavaksine under utvikling: AstraZeneca, Janssen

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines


Hvilke effekter kan vi forvente av vaksinene?

Direkte beskyttelse mot: 
• Å bli smittet
• Å bli syk
• Å få alvorlig sykdom (sykehusinnleggelse 

og død)

+
Hva betyr det for meg?



Hva betyr det for oss?

Hvilke effekter kan vi forvente av vaksinene?

Indirekte beskyttelse
- Hindre smittsomhet
- Hindre spredning - flokkimmunitet



https://twitter.com/Talis_L/status/1341037714662146055

https://twitter.com/Talis_L/status/1341037714662146055


Kan endringer i viruset gjøre at vaksiner ikke virker?

• Virus muterer hele tiden

• Immunitet hos mennesket presser viruset

• Vaksinene gir mange ulike antistoffer og immunceller

• Hvordan finner vi ut av om vaksinene ikke virker mot de nye variantene?
• Resmitte?
• Dreper antistoffer fra vaksinerte og personer som har hatt covid-19 dem 

mye varianten?
• Syke vaksinerte?



Smitte blant helsepersonell
Andel testede med minst en positiv sars-CoV-2 test per yrke ift referansegruppe 
(alle mellom 20 og 70 (vertikale linjer))

Occupational risk of COVID-19 in the 1 st vs 2nd wave of infection. K.Magnusson et.al. doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.29.20220426



Helsepersonell i større grad testet

Occupational risk of COVID-19 in the 1 st vs 2nd wave of infection. K.Magnusson et.al. doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.29.20220426



Takk for oss

Mer informasjon vil du finne på www.fhi.no

http://www.fhi.no/
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