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Till Nordiska Rådet 

 

Finland som är ordförande för Nordiska Ministerrådet sänder härmed de nordiska 

ländernas svar på Nordiska Rådets skriftliga fråga E4/2021 om genomsekvensering av 

COVID-19-test.  

 

Nordiska rådet har den 15 februari 2021 ställt följande skriftliga frågor till de nordiska 

regeringarna: 

 

• Der ønskes en opgørelse over det samlede antal tests foretaget i de nordiske lande i 

såvel konkrete tal som målt pr. 100.000 borgere.  

 

• Det ønskes oplyst i hvor høj grad, man sekventerer resultater af PCR-tests, og om 

dette sker på stikprøvebasis eller systematisk, som det netop er sket i Danmark med 

henblik på opsporing af mutationer.  

 

Svar: 

 

COVID-19 genomsekvensering i Finland 

 

Sedan början av COVID-19-pandemin är det totala antalet genomförda tester i Finland 

3 554 504 tester. Antalet motsvarar ca 64 200 tester per 100 000 invånare. Under veckorna 

1-9 2021 är det totala antalet genomförda tester ca 990 000, vilket motsvarar närmare 17 

900 tester per 100 000 invånare. 98% av testerna är PCR-test eller andra test som baserar 

sig på detektion av nukleinsyror. 

  

Den genomiska uppföljningen av COVID-19 inleddes i Finland i januari 2020, då det första 

fallet av COVID-19 identifierades, och intensifierades vecka 51, 2020 med syfte att följa upp 

virusmutationer i det finska COVID-19-provmaterialet. Hittills har ca 5 000 prover 

sekvenserats. Under den intensifierade uppföljningen har 3 767 prover sekvenserats, 

motsvarande 12,1% av alla positiva prov och 68 sekvensprover per 100 000 invånare. 

Majoriteten (>90%) av den intensifierade sekvenseringen har utförts som 

helgenomsekvensering med Illumina-teknologi. Antalet sekvenserade och PCR-testade 

prover redovisas på veckonivå i tabellen nedan. Siffrorna som rapporteras här är hämtade 

från det finska registret för smittsamma sjukdomar den 11 mars 2021. 
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Under de första veckorna av den intensifierade genomiska uppföljningen fokuserades 

sekvenseringen till prover på basis av variantmisstankar, bl.a. positiva fall som hittades i 

gränsövervakning och fall som associerats till identifierade variantkedjor. Sedan vecka 4 

har sekvensering i allt större grad utförts även slumpmässigt, täckande prover från hela 

landet och omfattande retrospektiva prover. 

 

 

Tabell: Sekvensering och utförda PCR-test i Finland under veckorna 1-9, 2021. Datan är hämtad från det 

finska registret över smittsamma sjukdomar den 11.3.2021. 

provtagnings

-vecka 

antal 

PCR-

test  

antal lab. 

bekräftade 

fall 

antal 

sekvenser

ade prov 

andelen (%) 

sekvenserade 

prover av alla 

PCR-testade 

prov 

andelen (%) 

sekvenserade 

prover av alla 

positiva prov 

PCR-test / 

100 000 

invånare 

sekvensera

de prov / 

100 000 

invånare 

2021-W01 75 105                  1 

809  

199  
0,3 % 11,0 % 

1 356  3,6  

2021-W02 73 199                  1 

756  

273  
0,4 % 15,5 % 

1 322  4,9  

2021-W03 94 759                  2 

354  

491  
0,5 % 20,9 % 

1 711  8,9  

2021-W04 106 076                  2 

641  

483  
0,5 % 18,3 % 

1 916  8,7  

2021-W05 115 028                  2 

661  

742  
0,6 % 27,9 % 

2 077  13,4  

2021-W06 116 204                  2 

402  

892  
0,8 % 37,1 % 

2 099  16,1  

2021-W07* 126 561                  3 

489  

346  
0,3 % 9,9 % 

2 286  6,2  

2021-W08*  137 

900  

                3 

924  

124  
0,1 % 3,2 % 

2 490  2,2  

2021-W09* 145 737                  4 

342  

25  
0,0 % 0,6 % 

2 632  0,5  

yhteensä: 990 569               25 

378  

3 575  
0,4 % 14,1 % 

17 890  64,6  

*sekvenseringsresultat rapporteras med en fördröjning på 2-3 veckor. 
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COVID-19 genomsekvensering i Sverige 

Antal utförda tester för påvisande av pågående infektion i SverigeFejl! Ugyldig kæde. 

 

Befolkningsmängd per den 1 november 2020 är 10 378 483 personer. Antal utförda antigentester kan 

justeras i efterhand.  

 

Sekvensering av positiva provsvar i Sverige 

 

Regeringen har den 4 februari gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att särskilt bevaka och 

utöka sekvensering, och annan analys, av särskilt intressanta varianter av SARS-CoV-2 till 

ändamålsenliga nivåer. Myndigheten ska även kartlägga vilka varianter som förekommer i 

Sverige och undersöka vilka varianter som orsakar eventuella vaccingenombrott. Det ska 

även säkerställas att alla regioners prover inkluderas i sekvenseringsanalyserna. 

 

Regeringen vill att Sverige ska ha en god överblick av förekomst av olika virusvarianter. 

Såväl EU-kommissionen som Folkhälsomyndigheten har rekommenderat sekvensering av 

10 procent av  

positiva fall som en målnivå. Det ska inte ses som något tak utan en nivå vi bör ligga vid 

eller över. I ett senare läge om vi skulle ha en stor andel av befolkningen vaccinerad och ett 

fåtal smittofall kan det dessutom vara aktuellt att sekvensera en betydligt högre andel av 

positiva prover.  

 

Sverige sekvenserar idag motsvarande minst 10 % av de positiva proverna per vecka. Med 

sekvenseringstekniken finns dock en fördröjning från provtagning till att resultat kan 

redovisas. Därför används även en typnings-PCR som en del av den mikrobiologiska 

övervakningen där analysen är riktad mot genetiska förändringar i spike-proteinet vilka är 

karakteristiska, men inte alltid unika, för respektive virusvariant av särskilt intresse. Detta 

möjliggör snabbare svar men vidare typning med sekvensering är ofta nödvändig. 

 

Urvalet av prover från fall med covid-19 för helgenomsekvensering selekteras utifrån olika 

kriterier så som utlandsvistelse, del i klusterspridning, återinfektion samt slumpvisa prov 

varför de inte utgör ett helt representativt stickprov för alla fall med covid-19. Även alla 

rapporterade fall av vaccinationsgenombrott sekvenseras. Antalet är preliminära och 

kommer att justeras när ytterligare prov är färdiganalyserade. Totalt sekvenserade prov 

från vecka 51 2020 till och med vecka 12 2021, är 19 214. 
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COVID-19 genomsekvensering i Danmark 

 

I Danmark tilstræbes det, at alle egnede SARS-CoV-2 positive PCR-prøver 
helgenomsekvenseres. Dette sker i et samarbejde mellem Statens Serum Institut (SSI) 
inklusiv Testcenter Danmark, Aalborg Universitet (AAU), Det Nationale Genom Center 
(NGC) samt de regionale hospitaler (KMAer).  
 
I Danmark tilbydes PCR tests i to spor; 1) sundhedssporet via de regionale hospitaler og 2) 
samfundssporet via Testcenter Danmark. Alle tests er gratis for borgerne.  
 
Sundhedssporet 
De regionale hospitaler sekventerer enten selv deres positive PCR-prøver og indsender 
sekvenser til Statens Serum Institut, eller de indsender prøver til Statens Serum Institut, 
som modtager, registrerer og klargør prøverne, der herefter sendes til sekvensering på 
Aalborg Universitet. Aalborg Universitet udarbejder de indledende dataanalyser. 
  
Samfundssporet 
Prøver fra samfundssporet klargøres i Testcenter Danmark og på Statens Serum Institut og 
sendes enten til Aalborg Universitet eller Nationalt Genom Center til sekvensering. 
Sekvenser overføres til Statens Serum Institut.  
 
Sekvenseringskapacitet 
Sekvenseringskapaciteten i første kvartal 2021 lå på omkring 5.000 per uge. Derudover var 
der kapacitet på et par hundrede sekvenseringer om ugen ved de regionale hospitaler.  
 
Den samlede kapacitet til sekvensering i andet kvartal i regi af Statens Serum Institut og 
samarbejdspartnere er beskrevet i nedenstående Tabel 1. Der er planlagt yderligere 
opskalering af kapaciteten til 25.000 sekvenseringer om ugen. Efter uge 25 stopper 
Aalborg Universitet med at sekvensere. Sekvenseringskapaciteten på de regionale 
hospitaler ligger fortsat på et par hundrede om ugen. 

 

 

Tabel 1. Samlede kapacitet til sekvensering i andet kvartal 2021 i regi af Statens Serum 

Institut og samarbejdspartnere 

 

Måned April Maj Juni 

Uge 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

SSI 1.760 2.816 3.872 3.872 5.984 5.984 5.984 5.984 9.504 9.504 9.504 9.504 

AAU 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

NGC 0 1.000 1.000 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

Total 6.760 8.816 9.872 10.872 13.984 14.984 14.984 14.984 18.504 18.504 18.504 18.504 

 

Tal for 2021 

De efterspurgte tal for 2021 fremgår af Tabel 2 nedenfor. 
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Tabel 2: Sekvenseringer og udførte PCR-test i Danmark i 2021 fordelt på uger 

 

Uge Antal PCR-

test  

Antal 

laboratorie 

bekræftede 1. 

gangs tilfælde 

Antal 

sekvenserede 

prøver 

Andelen (%) 

af 

sekvensered

e prøver af 

alle 1. gangs 

positive 

prøver 

PCR-test / 

100.000 

borgere 

Uge 1 2021 477732    8180 

Uge 2 2021 510906 6988 4912 70,29 8748 

Uge 3 2021 711175 5315 4461 83,93 12178 

Uge 4 2021 767994 3611 3401 94,18 13150 

Uge 5 2021 775378 3084 2821 91,47 13277 

Uge 6 2021 816116 2707 2425 89,58 13974 

Uge 7 2021 832898 3323 3029 91,15 14262 

Uge 8 2021 899762 3388 3151 93,00 15407 

Uge 9 2021 1047036 3238 2897 89,75 17929 

Uge 10 

2021 

1058977 3797 3378 91,34 18133 

Uge 11 

2021 

1150053 4491 3902 90,05 19693 

Uge 12 

2021 

1167096 4992 4304 86,76 19984 

• Kilde: Statens Serum Institut (data for sekvenserede prøver er opgjort d. 6. april 2021. Data for PCR 

tests og beregninger per 100.000 borgere er opgjort d. 30/3-2021).  

 

• Antal PCR-test er fra de daglige opgørelser udgivet på Statens Serum Instituts hjemmeside. Her kan 

en person kun have en test per dag, men flere tests på en uge. Vi har til denne opgørelse brugt 

Danmarks Statistik data til Danmarks befolkning for første kvartal 2021.  

 

COVID-19 genomsekvensering på Grönland 

 

https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/download-fil-med-overvaagningdata
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/folketal
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Grønland er der siden starten på COVID-19-Pandemien foretaget 20 204 COVID-19-tests. 

Antallet at tests modsvarer ca. 36 000 test per 100 000 indbyggere. Der foretages 

udelukkende PCR-tests i Grønland. Opgørelsen er udarbejdet d. 16. marts 2021. 

 

Det kan oplyses, at Grønland de seneste måneder systematisk har sendt alle positive tests 

til sekventering i Danmark. 

 

Påvisning, helgenomsekvensering og screening for SARS-CoV-2 varianter i Norge 

 

Gjennom pandemien så langt så er det testet nærmere 4,5 millioner personer (82 031 per 

100 000). Andelen positive blant disse har ligget i snitt på 2%. Alle disse testene er PCR 

tester. I uke 10 ble det tester 193 317 personer som tilsvarer 36 000 pr. 100 000 og i uke 11 

189 738 som tilsvarer 35 000 pr. 100 000. 

 

I Norge har vi en nasjonal SARS-CoV-2 overvåking som både er fokusert på generell og 

målrettet overvåking. Siden mars 2020 har Folkehelseinstituttet sekvensert SARS-CoV-2 for 

overvåkingsformål med helgenomsekvenseringsteknologi. Nå er både Illumina, GridIon og 

NovaSeq teknologier som brukes. Ved informasjon om ny virusvariant 501Y.V1 i England i 

desember intensiverte Folkehelseinstituttet sin helgenomsekvensering av virus ytterligere. I 

tillegg begynte vi ta i bruk delsekvensering med Sanger metoden for hurtige kunne påvise 

virusvarianter og for å øke kapasiteten med screening for varianter. Krav om prøver som 

skulle innsendes referanselaboratoriet for overvåkingsformål ble doblet og den målrettede 

delen av overvåkingen ble intensivert med spesielt fokus på innreisetilfeller, og da særskilt 

fra Storbritannia den første tiden. Ved påvisning av første utbrudd med engelsk variant i 

Norge i januar ble det etablert en PCR screeningtest ved referanselaboratoriet på 

Folkehelseinstituttet og denne ble tilbudt alle testende laboratorier i Norge for påvisning 

av alle de tre særskilte virusvariantene 501Y.V1, 501Y.V.2 og 501Y.V3. Flere laboratorier 

startet opp med denne metoden eller validerte andre metoder for PCR screening for 

varianter in-house og kommersielle. Etter er kartlegging av kapasitet for screening for 

virusvarianter er nå alle laboratorier i Norge bedt om å screene alle testpositive prøver for 

de tre særskilte virusvariantene. Kapasitetsutfordringer kan periodevis føre til at ikke 

screening blir gjennomført eller at andel prøver som screenes reduseres. De er likevel bedt 

om å prøve opprettholde at minimum 25% av alle positive prøver screenes for varianter. 

Det gjøres en løpende vurdering av behovet for PCR screening av alle testpositive. Den 
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generelle overvåkingen med helgenomsekvensering har som mål å likevel kunne dekke 

25% av alle smittetilfeller i Norge og vil kunne plukke opp på endringer i 

variantforekomster.  

Folkehelseinstituttet helgenomsekvenserer virus i prøver som sendes inn til det nasjonale 

referanselaboratoriet for overvåking av pandemien. Så langt i pandemien har 

referanselaboratoriet ved FHI mottatt 7828 positive SARS-CoV-2 prøver fra laboratoriene 

som utfører diagnostikk, noe som utgjør 9 % av alle påvisningene i Norge gjennom 

pandemien. Hittil i pandemien er det nasjonalt sekvensert og analysert 8 084 prøver, dette 

utgjør 9,2% av alle smittetilfeller i Norge gjennom pandemien så langt (Figur 1). 

Uke 9-11 utgjør helgenomsekvensering nasjonalt 6,8 % (1091 prøver) av alle 

smittetilfellene i Norge, men har siden januar lagt på over 20%, det er noe forsinkelse i 

analyseresultater presiellt på grunn av økende smittetall (Figur 1). I snitt utgjør variant-

screenede prøver 52% av alle smittetilfellene (Tabell 1). 

 

 

 

Figur 1. Antall og andel (%) helgenomsekvenserte prøver (med over 70% dekning av genomet) av 

alle registrerte koronavirus smittetilfeller i Norge. De siste par uker er ikke komplett. Kilde: 

Folkehelseinstituttet 

   

Tabell fra korona ukerapporten til Folkehelseinstituttet (inkluderer både PCR screening og 

helgenomsekvenseringer): 
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Tabell 1. Analyser av bekreftede covid-19 tilfeller for virusvarianter etter prøveuke. 22. 

februar – 21. mars 2021. Kilde: MSIS laboratoriedatabase.  

Uke  

Antall        

analyser 

prøver  

Andel av 

meldte  

tilfeller  

Engelsk virusvariant*  Sør-afrikansk virusvariant*  

Antall 

påviste  

Andel av 

analyserte  

Antall 

påviste  

Andel av 

analyserte  

2021-08  2 363  76 %  1 693  72 %  84  4 %  

2021-09  3 337  80 %  2 566  77 %  106  3 %  

2021-10  2 300  41 %  1 852  81 %  56  2 %  

2021-11  1 995  32 %  1 777  89 %  22  1 %  

Totalt  9 995  52 %  7 888  79 %  268  3 %  

*Antall inkluderer både bekreftede (ved sekvensering) og sannsynlige (ved PCR) påviste varianter.   

 

COVID-19 genomsekvensering på Island 

 

Der foretages udelukkende PCR-tests på Island. Island har foretaget 322 764 indenlands 

PCR-tests, 159 794 grænse 1 PCR-tests og 83 747 grænse 2 PCR-tests, til sammen 566 

304  PCR-tests fra begyndelsen af COVID-19 pandemien (fra 28. februrar 2020).  

 

Antallet at tests modsvarer ca.  87 519 PCR-tests per 100,000 borgere (antallet af borgere 

den 1. januar 2021 var 368 792).  

 

Island sekventerer alle resultater af PCR-tests systematiskt. 

 

Opgørelsen er udarbejdet den 14. april 2021. Nærmere oplysninger kan findes på: 

https://www.covid.is/data 

 

Med vänlig hälsning, 

https://www.covid.is/data
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Krista Kiuru 

Familje- och omsorgsminister 


