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‘Coronavirus disease’ (Covid-19)
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vCovid-19 er sykdommen forårsaket av SARS-CoV-2

SARS-CoV-2

2019
Desember: første tilfellene av sykdommen rapportert 

2020
11 januar: første SARS-CoV-2 genomsekvens ble tilgjengelig
11 mars: WHO erklærte COVID-19 for en pandemi
16 mars: første kliniske studie på en vaksine startet
2 oktober*: 42 vaksinekandidater i klinisk fase

151 vaksinekandidater i preklinisk fase

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



Covid-19 Pandemien

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
Johns Hopkins Univ. Med. Coronavirus Resource Center:

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


Contributed by Rohan Bir Singh, MD; Made with Biorender.com
From: Features, Evaluation, and Treatment of Coronavirus (COVID-19)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/

• Tilhører virusfamilien Coronaviridae

• Genus: betacoronavirus (βCoV)

• ssRNA genom

• De fleste vaksinekandidater fokuserer 
på spike proteinet (S-proteinet)

• Reseptor bindende domene (RBD) 
binder angiotensin converting enzyme
(ACE)-2 reseptorer på mottakelige 
celler

SARS-CoV-2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/


Immunresponser mot virusinfeksjoner

IMMUNOLOGISK HUKOMMELSE

T-celler (celle-mediert immunitet)

CD8+ cytotoksiske T-celler 
dreper infiserte celler

B-celler (humoral immunitet)

Antistoff binder viruspartikler

Ervervet immunitet
(ADAPTIVE IMMUNITY)

T-celle

CD4+ T-celler støtter CD8 T-celle responser og kan stimulere B-celler



• Å oppnå immunitet uten å måtte gjennomgå selve sykdommen

Vaksiner
• Midlertidig tilstede i kroppen

• Gjenspeiler selve viruset eller virusproteiner

• Stimulerer immunsystemet (T-celle immunitet og/eller antistoff produksjon)

• Ved en eventuell eksponering til infeksjon blir viruset fjernet av immunresponsen indusert av 
vaksinen

Hensikt med vaksinasjon



Covid-19 vaksine plattformer/immunrespons

Subenhet
Renset protein

Rekombinant virusvektorer
Infiserer celler men kan ikke fullføre replikasjon

Nukleinsyre (RNA eller DNA)
RNA som translateres til protein                  

DNA som koder for S-proteinet

T

Virus liknende partikler (VLP)
Ikke replikasjonsdyktig

Levende svekket
Replikasjonsdyktig

T

Inaktiverte
Ikke replikasjonsdyktig

T

Plattform figurer fra : https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijmm.2020.4596

https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijmm.2020.4596


• Vaksineutvikling innebærer flere steg som i hovedsak gjøres i følgende rekkefølge 

• Covid-19 pandemien utgjør en nødsituasjon

• Vaksineutviklingen er den samme men med overlappende steg

Vaksineutvikling



Kliniske faser i vaksineutvikling 

Fase Mål Antall deltagere

1 Første gang i mennesker
Dose-toleranse

Sikkerhet
Immunogenisitet

Voksne friske frivillige
Titalls deltagere

2 Immuniseringsregime
Analyse av immunrespons

Immunogenisitet
Sikkerhet

Voksne friske frivillige
N= 50 – 500
Kan utvides til andre aldersgrupper (eldre, yngre)
og/eller risikogrupper

3 Store randomiserte placebo-
kontrollerte dobbel-blindet 

Effekt og sikkerhet Flere tusen deltagere 
Foregår i områder med smittespredning

Det kan være flere studier i hver fase for å få svar på ulike spørsmål



• Friske frivillige blir vaksinert og deretter eksponert for sykdomsfremkallende agens under 
kontrollerte forhold

• Disse er mindre studier som kan gi informasjon om beskyttelse 

• Ikke tilstrekkelig som basis for godkjenning fordi pasientgrunnlaget for sikkerhet er for liten

• Har vært brukt i utvikling av vaksiner mot kolera, tyfus, malaria, influensa 

• Behandling er tilgjengelig som kan settes i gang når infeksjon inntreffer 

• Sykdomsfremkallende agens (challenge) kan være i svekket form som gir mild sykdom

‘Challenge’ studier i vaksineutvikling

Ingen ‘challenge’ studier er hittil igangsatt for COVID-19 vaksiner

https://www.who.int/biologicals/expert_committee/Human_challenge_Trials_IK_final.pdf?ua=1

https://www.who.int/biologicals/expert_committee/Human_challenge_Trials_IK_final.pdf?ua=1


Covid-19 vaksinekandidater i fase 3 og antall doser
Levende svekket Inaktivert Subenhet (S-proteinet)

- Sinovac 2
- Wuhan Inst Biol. Products
/Sinopharm                                                 2
- Beijing Inst. Biol. Products                       2

- Novavax (nanopartikkel) 2

Rekombinant virusvektor Nukleinsyre (S) VLP

Adenovirus vektor
-Astrazeneca/Univ Oxford (ChAd)               1 (2)
-Cansino Biological Inc. /Beijing 

Inst. of Biotechnology (Ad5)                         1
-Gamaleya Research Inst.(Ad26+Ad5)            2
-Janssen Pharm. Co. (Ad26)                            2

RNA
-Moderna/NIAID (LNP) 2
-Biontech/Fosun Pharma/Pfizer(LNP)        2

DNA

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines 2. oktober 2020 

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


Covid-19 vaksinekandidater i fase 1/2 og antall doser
Levende svekket Inaktivert Subenhet (S-proteinet)

-Inst. Med Biol Chi. Acad. Med.Sci 2
-Res. Inst. Biol. Safety Prob. Rep.    
Kazakhstan                                                   2
-Bharat Biotech 2

-Kentucky Bioprocessing Inc.             2
-Sanofi Pasteur/GSK                          2

Rekombinant virusvektor Nukleinsyre (S) VLP
RNA
-CureVac 2
-Araturus/Duke-NUS                                                   

DNA
-Inovio Pharm/Int Vaccine Inst.                     2
-Osaka Univ./AnGes/Takara Bio 2
-Cadilla Healthcare Ltd.                                 3
-Genexine Consortium 2

-SpyBiotech/Serum Inst. India                  2

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines 2. oktober 2020 

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


• Adjuvans forsterker immunresponser mot vaksinen

• Brukes når vaksineantigenet er lite immunogen
• F.eks subenhet vaksiner, noen inaktiverte vaksiner

Eksempler i lisensierte vaksiner

Aluminium salter

Olje-i-vann emulsjoner: MF59, ASO3

Adjuvans



EMA

27

European Medicines Agency (Det Europeiske legemiddelbyrået)



EMA vitenskapelige komiteer



• Består av 7 komiteer med representanter fra 27 medlemsland.  

• Norge og Island har også representanter (EØS)

• CHMP vurderer legemidler til mennesker. 

• Legemiddelet må ha et positivt nytte:risikoforhold for å få en ‘positive opinion’ fra CHMP

• EU kommisjonen godkjenner produktet.  

• Markedsføringstillatelsen gjelder i EU, Norge, Island og Liechtenstein  

EMA



Dokumentasjon: søknader om markedsføringstillatelse

• Kvalitet (substans, formulering, produksjon) - GMP

• Non-klinisk (dyre-forsøk, toksisitetsanalyser) - GLP

• Klinisk - GCP:
• Farmakokinetikk: Ikke for vaksiner men kan være aktuell med nye leveringssystemer, 

adjuvans, innholdsstoffer
• Farmakodynamikk: virkningsmekanismer (immunogenisitetsstudier) 
• Effekt: terapeutisk effekt
• Sikkerhet: bivirkninger

• Risiko håndteringsplan (definerer overvåkingsaktiviteter)

• Pediatric Investigational Plan (PIP) – studier hos barn



3-6 måneder 1-3 måneder 

MT Godkjenningsprosess – standard prosedyre
Rapportør land
Ko-rapportør land
Peer review land
Kommentering – alle medlemsland + NO + IS
CHMP er involvert i alle steg frem til ‘opinion’
All dokumentasjon leveres inn i starten av prosedyren 

Prosessen kan ta 1 år



• En betinget MT 
• benyttes ved alvorlig sykdom der det ikke finnes andre behandligsmuligheter
• kan benyttes i en situasjon der en sykdom utgjør en alvorlig trussel mot folkehelsen
• baseres på ikke-fullstendige data

Nytten av å ha medisinen/vaksinen tilgjengelig må overstige risikoen ved

ikke-fullstendig data på godkjenningstidspunktet

Betinget MT

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation



• Nytte:risikoforhold må være positiv

• Søker må kunne levere mer fullstendig data i etterkant

• Tilgengelighet av produktet vil oppfylle et udekket medisinsk behov

• Umiddelbar tilgjengelighet av produktet vil gi mer nytte til folkehelsen enn risikoen av
å vente inntil mer fullstendig data er tilgjengelig

Krav til en betinget godkjenning 

Alle kravene må oppfylles

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation



• Gyldig for ett år og kan fornyes årlig deretter

• Krever at en del ‘specific obligations’ oppfylles f.eks mer data fra pågående studier eller
andre aktiviteter slik at fullstendige data foreligger som kan bekrefte at 
nytte:risikoforholdet forblir positivt

• Når fullstendig data er tilgjengelig kan en betinget godkjenning gjøres om til en full MT 
gyldig for 5 år.  MT kan deretter fornyes for ubegrenset gyldighet

Betinget godkjenning

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation



Regulatoriske forhold under covid-19

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-
support-development-vaccines-
treatments-novel-coronavirus-disease-
covid-19

• EMA bruker alle regulatoriske virkemidler tilgjengelig for å støtte
utviklingen av vaksiner til forebygging av Covid-19

• EMA følger situasjonen nøye og samarbeider med flere inkludert: 
• World Health Organisation (WHO) 
• European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
• International Coalition of Regulatory Authorities (ECMRA)

• Utviklere av nye medisiner/vaksiner oppfordres til å kontakte EMA for å 
diskutere strategien for innhenting av nødvendig data  

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-support-development-vaccines-treatments-novel-coronavirus-disease-covid-19


Akselerert prosedyre
• For produkter som er av betydelig interesse for folkehelse

• 150 dager
• Rapportører, peer review og kommentering som for standard prosedyre
• Clock-stop 1 måned
• Ingen flere clock-stop

1 måned 

150

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/accelerated-assessment



‘Rolling review’ – løpende vurdering

• Benyttes for lovende produkter

• CHMP rapportør/korapportør og peer review land utnevnes mens vaksineutviklingen pågår

• Løpende vurdering kan innebære flere sykluser med utredning. 

• Når dokumentasjonspakken er komplett vil søker levere inn en formell søknad om MT som
blir vurdert under en kort tidslinje





Vaksinekandidater i fase 3* 
Firma Plattform Antall Studie Start Estimert 

Slutt
Alder
(År)

ID

Sinovac Inaktivert N=8870 Placebo kontrollert Juli 2020 Okt 2021 >18 NCT04456595

Wuhan Inst. Biol. 
Prod./Sinopharm

Inaktivert N=15000 Placebo kontrollert Juli 2020 Juli 2021 >18 ChiCTR2000034780

Beijing Inst.Biol. 
Prod/Sinopharm

Inaktivert N=3000 Placebo kontrollert Sept 2020 Des 2021 18-85 NCT04560881

Gamaleya Res. Inst Ad26+Ad5 N=40000 Placebo kontrollert Sept 2020 Mai 2021 18-111 NCT04530396

Astrazeneca
Univ. Oxford

ChAdOx1-S N=30000 Placebo kontrollert Aug 2020 Okt 2022 >18 NCT04516746

CanSino Biol. Inc.
/Beijing Inst.Biotech

Ad5 vektor N=40000 Placebo kontrollert Sept 2020 Jan 2022 >18 NCT04526990

Moderna/NIAID RNA (LNP) N=30000 Placebo kontrollert Juli 2020 Okt 2022 >18 NCT04470427

BioNTech/Fosun
Pharma/Pfizer

RNA (LNP) N=43998 Placebo kontrollert April 2020 Des 2022 >16 NCT04368728

Janssen Pharm. Co. Ad26 N=60000 Placebo kontrollert Sept 2020 Mars 2023 >18 NCT04505722

Novavax Subenhet+adj N=9000 Placebo kontrollert Sept 2020 Pågående >18 2020-004123-16

www.clinicaltrials.gov
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• Effektive med lav risiko for bivirkninger

• Få administrasjoner for å oppnå immunitet

• Indusere langvarig immunitet 
• Blir det behov for oppfriskningsdoser?
• Ved immunresponser mot virusvektor må oppfriskningsdoser være fra en annen virusvektor 

eller annen vaksine 

• Ingen korrelat av beskyttelse er hittil identifisert

• Ukjent om noen vaksiner kan bli assosiert med forsterket sykdomsforløp 
• Observert i prekliniske studier for SARS-CoV-1 og MERS
• Ingen rapporter så langt for SARS-CoV-2

• Om SARS-CoV-2 varierer over tid kan det påvirke vaksinebeskyttelse

Viktige forhold ved Covid-19 vaksiner



legemiddelverketlegemiddelverket.no helsenorge.no


	Godkjenning av covid-19 vaksiner under pandemien
	‘Coronavirus disease’ (Covid-19)
	Lysbildenummer 3
	Lysbildenummer 4
	Immunresponser mot virusinfeksjoner
	Hensikt med vaksinasjon
	Covid-19 vaksine plattformer/immunrespons
	Vaksineutvikling
	Kliniske faser i vaksineutvikling 
	‘Challenge’ studier i vaksineutvikling
	Covid-19 vaksinekandidater i fase 3 og antall doser
	Covid-19 vaksinekandidater i fase 1/2 og antall doser
	Adjuvans
	Lysbildenummer 14
	EMA vitenskapelige komiteer
	EMA
	Dokumentasjon: søknader om markedsføringstillatelse
	MT Godkjenningsprosess – standard prosedyre
	Betinget MT
	Krav til en betinget godkjenning 
	Betinget godkjenning
	Regulatoriske forhold under covid-19
	Akselerert prosedyre
	‘Rolling review’ – løpende vurdering
	Lysbildenummer 25
	Vaksinekandidater i fase 3* 
	Viktige forhold ved Covid-19 vaksiner
	Lysbildenummer 28

