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COVID-19 vaksiner: 
Hva vet vi om vaksineeffekt
– for de opprinnelige og oppdaterte vaksinene?
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Men først litt om COVID-19 vaksiner og immunrespons
COVID-19 vaksinen aktiverer B- og T-celler

B-celler  plasmaceller:

Produserer antistoff som binder til Spike-proteinet 
og hinder at viruset infiserer celler = 
nøytraliserende antistoff

T-celler

Hjelpeceller
Gjenkjenner og binder biter av proteinet som sitter på utsiden 
av celler. 
Utskiller cytokiner (små proteiner) som bidrar til at B- og Tc 
celler utvikler seg til funksjonelle celler 

Cytotoksiske-celler
Dreper virusinfiserte celler

Immunologisk hukommelse

B- og T-celler kan også omdannes til hukommelse-celler
Raskere og høyere respons når immunforsvaret møter  
viruset eller vaksinen på nytt
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Hva mener vi med vaksineeffekt 
(beskyttelse)?

Reduksjon i forekomst av smitte/sykdom i forhold til å ikke være vaksinert = “beskyttelse”

Eks. Vaksineeffekt = 90%  Antallet tilfeller hos vaksinerte er redusert med 90% 
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Vaksineeffekt
“Breaking news” desember 2020

Vaksinene viste 94-95% beskyttelse
mot smitte – kort tid etter vaksinasjon
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Beskyttelse mot smitte vs alvorlig sykdom
Beskyttelse mot smitte forutsetter at det er nøytraliserende antistoff på slimhinnene

Parenteral vaksinasjon  antistoffer (Ab) i serum

Noe Ab i serum vil diffunderer ut til slimhinnene

Når mengden Ab serum reduseres over tid, reduseres også Ab 
nivået på slimhinnene.

Opprinnelig vaksine gir antistoff som i mindre grad kan 
nøytraliserer nye virus-varianter  påvirker beskyttelse mot smitte

Tc-celler kontrollerer virusinfeksjon

Immunologisk hukommelse

gir rask immunologisk respons (antistoff og T-celler).
lang varighet
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Beskyttelse mot alvorlig sykdom
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Ab nivået i serum gir ikke tilstrekkelig
antistoffer på slimhinnene til å hindre smitte. 

Ab nivået i serum gir tilstrekkelig
antistoffer på slimhinnene - hindrer smitte 

Fortsatt beskyttet mot alvorlig sykdom
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Hva påvirker beskyttelsen?
Immunresponsen – antall doser

Nye varianter:
Som i større eller mindre grad kan unnslippe 
immunforsvaret:

Antistoff: Små endringer (mutasjoner) i Spike-proteinet 
 antistoffene binder ikke like godt
 Blir letter smittet 

T-celler: Er i liten grad påvirket av mutasjoner
 Beskyttelsen påvirkes i liten grad 

Som smitter letter, men gir mindre alvorlig sykdom

Tidligere infeksjon(er)
Kombinasjon vaksinasjon og infeksjon gir god 
beskyttelse mot alvorlig sykdom
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Ander faktorer:

Svekket immunforsvar
Eldre
Immunsvikt – medfødt eller medikamentelt indusert

Underliggende sykdom som gir høyere risiko for 
alvorlig sykdom.

Ukentlig insidens (uke 31-42) av nye dødsfall eller nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som 
hovedårsak til innleggelsen, etter vaksinasjonsstatus. Linjen for 2 doser viser dem som kun har fått to
doser og linjen for 3 doser kun dem som har fått 3 doser.
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Infeksjon                                                     Sykehusinnleggelse

Vaksineeffekt (mRNA) delta vs omikron etter 
oppfriskningsdose 

Bildet laget av Lene Juvet, FHI
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Data fra Kanada antyder at: 

Én eller to oppfriskningsdoser med opprinnelig mRNA 
vaksine gjenoppretter meget god beskyttelse mot 
alvorlig sykdom/død forårsaket av Omicron i alle 
aldersgrupper (≥50 år).

men

Vaksineeffekten avtar over tid - litt ulikt i ulike 
aldersgrupper.

Husk! Vaksine effekt på over 70% er god effekt

https://doi.org/10.1101/2022.10.31.22281766
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Beskyttelse mot alvorlig sykdom
Omikron

A)

Vaksineeffekt etter 2., 3. og 4. doser mRNA vaksine sammenliknet med uvaksinerte

https://doi.org/10.1101/2022.10.31.22281766
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Studie fra England:

Omikron : vaksineeffekt mot 
sykehusinnleggelse

b) >=2 dager = 
d) >=2 dager + intensivbehandling =

https://doi.org/10.1038/s41467-022-33378-7
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Varighet av beskyttelse mot alvorlig sykdom

https://doi.org/10.1038/s41467-022-33378-7
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Hybrid immunitet = vaksinasjon + infeksjon
Gir best beskyttelse mot reinfeksjon med BA.2

Mellom 70 og 90% av befolkningen har 
gjennomgått infeksjon.

Flest er smittet med omikron.

Graden av beskyttelse er avhengig av antall 
vaksinedoser og hvilke virusvariant man har 
hatt.

pre-Omikron (Wuhan Alfa, Beta, Delta) 
Omikron (BA.1)
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Redusert risiko for infeksjon (A) og symptomatisk infeksjon (B) med omikron BA.2

Pre -Omikron Omikron BA.1Ingen inf.

2 doser 3 doser 2 doser 3 doser1 dose1 dose2 doser1 dose
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Oppsummering
Vaksineeffekt av Covid-19 vaksiner

Det er en robust evidens om høy vaksineeffekt for alvorlig sykdom, men effekten avtar noe 
med nye varianter, spesielt i de høyeste aldersgruppene. 

Beskyttelsen mot infeksjon er relativt kortvarig og lavere mot infeksjon med Omikron enn 
tidligere varianter.

Hybrid immunitet gir svært god beskyttelse mot alvorlig sykdom, men hvilken virusvariant 
man har hatt påvirker graden av beskyttelse. 
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Takk for oppmerksomheten!
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