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Tema

Bivirkningsbildet i 
stort

Økt 
bivirkningskunnskap

Hva har vi lært? –
Utvikling av metoder

Kunnskapsutviklingen 
fortsetter



Bivirkningsbildet i Norge
Dato Mottatt Behandlet Dødsfall Alvorlige Pasient-

rapporter (%)

20.09.2022 60 500 47 408 265 15 % 72  %

Grafikk fra WHOs

11,88 mill
doser satt

82 % ♀

♂



Fordeling på vaksiner – hyppigste bivirkninger meldt

Lite 
alvorlig 
85 %

Comirnaty
Spikevax
Vaxzevria
Jcovden



Bivirkninger lagt til – på grunnlag av meldinger

Hevelser –
«fillers»

Influensalignende 
sykdom

Anafylaksi/
overfølsomhet

Søvnvansker, 
trøtthet

Letargi, asteni

Utslett, kløe

Ansiktslammelse

Oppkast, 
diaré

Redusert 
appetitt

Hypoestesi, 
parestesi 

Nattesvette/
økt svetting

«Covid-arm»; 
forsinket reaksjon på 
injeksjonssted

Myokarditt

Perikarditt



• Bivirknings-
meldinger

• Potensielt 
signal 
detekteres

Lege-
middel-
verket

• Helse-
register-
analyser

• Kohort-
studier

FHI

•Signalet styrkes 
(eller avvises)

•Bedre grunnlag 
for råd og 
kommunikasjon

Styrket legemiddelovervåking ved bruk av 
helseregistre og -undersøkelser

Beredskapsregisteret for covid-19 - FHI

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/norsk-beredskapsregister-for-covid-19/


Bivirknings-
meldinger

•Mai /juni 2021: Økende antall meldinger om ulike menstruasjonsforstyrrelser
•Bredt spekter av menstruasjonsforstyrrelser og underlivsblødninger rapportert. 

Stort aldersspenn (12- 85 år)

Kohortstudier

•Spørreskjema sendes til eksisterende nasjonale kohorter
•Dataanalyser (pågår fortsatt):

• Høy bakgrunnsforekomst av menstruasjonsforstyrrelser
• Økt forekomst av kraftige menstruasjonsblødninger hos vaksinerte kvinner, 18-30 år*

•Konsistens over aldersgrupper
•Ytterligere data og analyser forventet

Signal 

• Signalprosedyre i EU/EØS for kraftige menstruasjonsblødninger – avsluttet 
oktober 2022: Inkluderes i produktinformasjonen **
• Norske data sentrale i vurderingen

Menstruasjonsforstyrrelser – kohortstudier

* Increased Occurrence of Menstrual Disturbances in 18- to 30-Year-Old Women after COVID-19 Vaccination by Lill Trogstad :: SSRN
** https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-24-27-october-
2022

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3998180
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-24-27-october-2022


Nøkkelbudskap

Kraftig 
menstruasjons-
blødning

Urtikaria

• Spontanrapporter av stor verdi  
• Fokusérer overvåking og 

informasjonsbehov

• Integrert legemiddelovervåking og   
-epidemiologi; bedre 
kunnskapsgrunnlag i et “stresset” 
system

• Viktig ved signaler under pågående 
vaksinering

• Åpenhet om meldte bivirkninger er 
avgjørende for tillit



Overvåkingen er ikke fullført…

Vedvarende bivirkninger 
– f.eks. hodepine 

Viktig at vedvarende 
tilstander meldes

Variantvaksiner –
Antatt noe mer 

reaktogene
Bivirkninger følges tett

Myokarditt -
oppfølgingsstudie



Og takk for at dere bruker

- og bidratt til bedre pasientsikkerhet

Neste bivirkningsrapport kommer 24. november
https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte-bivirkninger-av-koronavaksiner

Tusen takk!

https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte-bivirkninger-av-koronavaksiner


legemiddelverketlegemiddelverket.no helsenorge.no


	Bivirkninger etter koronavaksinasjon – kort status
	Tema
	Bivirkningsbildet i Norge
	Fordeling på vaksiner – hyppigste bivirkninger meldt
	Bivirkninger lagt til – på grunnlag av meldinger
	Styrket legemiddelovervåking ved bruk av helseregistre og -undersøkelser
	Menstruasjonsforstyrrelser – kohortstudier
	Nøkkelbudskap
	Overvåkingen er ikke fullført…
	Tusen takk!
	Lysbildenummer 11

