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Behov for forsterket overvåkning av virusvarianter i forbindelse med ny bekymringsvariant
Dette brevet erstatter brev (21/48730-8) sendt i går den 27.11.21. Endring forekommer i siste
setning av dette brevet
En ny virusvariant, B.1.1.529 (også omtalt som "omikron"), er av WHO karakterisert som en
bekymringsvariant (VOC-Variant of Concern). På bakgrunn av dette vil det være behov for igjen
å initiere intensivert overvåking av virusvarianter i Norge.
Etter anmodning fra Folkehelseinstituttet ber Helsedirektoratet alle helseforetakene å starte
screening av alle testpositive SARS-CoV-2 påvisninger fra mandag 29 november 2021.
Referanselaboratoriet ved FHI har den 27 november gitt direkte informasjon til laboratoriene
gjennom MikInfo om behovet for at det gjennomføres variantscreening og råd om hvordan
dette best kan gjøres.
I Norge er deltavarianten fullstendig dominerende for øyeblikket. Ved å ta opp igjen
screeningmetodene for deltavarianten vil laboratoriene hurtig kunne påvise en ikkedeltavariant. Disse bør med det samme testes for omikron-spesifikke mutasjoner enten med
annen variantscreening metode eller med sekvensering/helgenomsekvensering. Det er viktig at
slike prøver prioriteres for helgenomsekvensening og sendes som hasteprøver til FHI dersom
analyse ikke gjøres lokalt. Varianten har en del fellestrekk med alfavarianten og enkelte
metoder for å påvise denne kan også brukes for å påvise omikron. Detaljer om hvilke
nøkkelmutasjoner som definerer varianten, finnes på FHI sine nettsider
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing/pavisning-og-overvakning-av-sars-cov-2virusvarianter/
Omrikonvarianten har en rekke bekymringsfulle endringer og ser ut til å spre seg raskt i deler av
Sør-Afrika og er også påvist i Europa. Det er derfor viktig at screening kan komme i gang raskt.
Grunnen til at dette initieres nå er at vi ønsker å kunne begrense smittespredning når denne
varianten kommer til Norge og iverksette målrettede tiltak for at helsetjenestene ikke skal bli
ytterlig belastet.
Dersom det ikke er kapasitet til å screene alle SARS CoV-2 positive så bør prøver fra
innreisende/personer som er smittet i utlandet, inneliggende pasienter eller større /alvorlige
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utbrudd prioriteres for screening.
Helsedirektoratet har drøftet disse vurderingene med Helse- og omsorgsdepartementet slik at
departementet kan følge opp dette i sin dialog med RHFene.
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