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Ubesvarte spørsmål

• Hvordan vil SARS-CoV-2 viruset utvikle seg etter selektivt seleksjonspress som 
følge av vaksinering?

• Varighet av immunitet indusert etter infeksjon/vaksinasjon?
• Hvor god er immunresponsen etter vaksinering i ulike alders og risikogrupper i 

befolkningen? Behov for re-vaksinering?
• Hva forårsaker vaksinesvikt?
• Hva er langtids helseeffekter for individer som var alvorlig syke, mildt syke eller 

bare asymptomatisk smittet av SARS-CoV-2?
• Hvordan påvirker bakgrunnsfaktorer, som tidligere helsetilstander, bivirkninger 

ved vaksiner?
• og – hva slags bivirkninger er dette? 
• Hva er helseeffektene av tiltakene som ble iverksatt for å kontrollere pandemien?



Oppfølgingsstudier

• Kohortstudier i vaksineoppfølging

• CEPI-studien: SARS-CoV-2 vaksinasjon av immunsvekkede og
transplanterte pasienter: Cellulære og humorale responser etter
3dje/4de dose i lav-respondere

• KoronaHus: a)Husstandssmitte og immunresponser etter SARS-CoV-2 
infeksjon, b) Vaksinedelstudien i Koronahus



Kohorter i vaksineringsperioden
1. Følge immunresponsen

• Serum og PBMC
• Før og etter vaksinering
• Før og etter infeksjon

2. Følge bivirkninger
• Spørreskjemadata

3. Følge langtidseffekter av covid-19 
• Spørreskjemadata

4. Studere vaksinesvikt
• Tversnitts- og kasus/kontroll- studier
• Virus karakterisering
• Immunresponser

5. Registerstudier



Kohorter

• MoBa (barn 11-21 år, voksne: 30-65 år), 
n=280 000

• NorFlu (barn 9-10 år, mødre 30-55 år), 
n=9000

• Senior (65-80) , n= 10 000
• Ung voksen (18-30) , n=10 000

Spørreskjema, blodprøver
Dekker store deler av 

befolkningen, alder, 
risikogrupper



Kohortdata

• Bakgrunnsopplysninger (NorFlu, MoBa)

• Elektroniske spørreskjema hver 14.dag siden mars 2020 
• Mer enn 100 000 inviterte
• Rundt 70% svar i hver runde
• Smitteeksponering, testing, covid-sykdom, isolasjon, karantene, psykisk helse, holdninger til vaksinasjon, vaksinasjon, bivirkninger 

mm.

• Blodprøver siden april 2020 
• Serum, EDTA  i alle kohortene 
• PBMC i NorFlu, Seniorkohorten, UngVoksen
• Gjentatte prøver av de samme individene
• Varighet av immunitet
• Følge ulike vaksiner, aldersgrupper, risikogrupper etc
• Sammenlikne effekter av infeksjon og vaksinasjon

• Registerkoblinger (SYSVAK, MSIS, NPR, KUHR, SSB, andre)



Eksempler på resultater - bivirkninger

• Ved bruk av spørreskjemadata og kopling til registre



• Eksponeringsvariabel (spørreskjema og kobling til 
SYSVAK)

• Vaksinasjon mot covid-19 (n=8548)
• Høyt samsvar, kappa=0.99 

• Utfallsvariable (spørreskjema)
• Blåmerker/hudblødning (runde 26)
• Neseblødning (runde 26)
• Lettblødende tannkjøtt (tannpuss) (runde 26)

• Kovariater (spørreskjema)
• Yrke (runde 3, april 2020)
• Kroniske sykdommer (runde 2, april 2020)
• Alder
• Kjønn

• Logistisk regresjon, ujustert og justert analyse

30.09.2021

Variabler



FHI -

30.09.2021
Trogstad L, Robertson AH, Mjaaland S, Magnus P. Association between ChAdOx1 nCoV-19 vaccination 
and bleeding episodes: large population-based cohort study. Vaccine 2021



FHI -

• Høy andel rapporterte bivirkninger etter AstraZeneca

• Økt risiko for mildere blødninger etter vaksinasjon med AstraZeneca, 
men ikke etter mRNA vaksine (OR 16)

• Justerte analyser endret i liten grad estimatene, med unntak av kjønn:
• 3.5% (152/4365) av kvinnene rapporterte hudblødninger, 1.4% (11/767) av 

mennene
 OR 2.5 (95% CI 1.3-4.6) 

30.09.2021

Resultater oppsummert



Måling av immunresponser 
i kohortene 
(ulik alder og risikogrupper)



Antistoffnivåer etter 2 doser med mRNA vaksine 

Fridtjof Lund-Johannesen, OUS



Kick off –
short 
report
2021-08-21

SARS-CoV-2 
vaccination of 
immunosuppressed 
and transplanted 
patients and 
interventions for poor 
responders in Norway

2021-08-21



CEPI-studien:
Humoral and cellular immune responses to third and fourth corona 
vaccination in immunocompromised patients.

I denne klinisk studien vil vi utføre detaljerte immunologiske analyser av 
vaksineresponser i ulike risikogrupper som 

• Transplanterte (nyre-, lunge-, lever- og benmargstransplanterte)
• B-celle depleterte pasienter (revma, nevro)
• Pasienter med autoimmunitet eller kreft



Eks.: NevroVax studien – MS pasienter: cellulære responser

• PBMC fra ca 89 pasienter på ulike immundempende medikamenter
• Før vaksinering (T0)
• Etter 2dre vaksinedose (T2) 
• Etter 3dje vaksinedose (T3) i seronegative pasienter (NevroVax #3)

• Antistoffnivå målt etter 2dre vaksinedose er generelt lavt

• Ulike immundempende behandling for MS

• Alemtuzumab, anti-CD52 (rettet mot T/B celler)
• Fingolimod, (S1P-modulator; sphingosine-1-phosphat reseptor modulator (hemmer transport ut av lymfeknuter)
• Cladribine, cytostatisk purin analog (B-cell apoptose)
• Natalizumab, anti-α4 integrin (blokkerer inngang via VCAM-1 endotel)
• Rituximab, anti-CD20 (B-celle dannelse)



Metoder

• Stimulerer tinte PBMC med små proteinstykker (peptider) fra S-
proteinet

• Måler om cellene blir reagerer – dvs at de har indusert en 
immunrespons

• Måler om cellene kan produsere IFNg og TNFa (funksjonelle studier)y



FingolimodHealthy Donor

Endringer i CD4/CD8 T-celle populasjoner i hht medikamentbruk (T0)

Rituximab



Lymfocytt-frekvenser i hht immundempende medisin
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Videre arbeid:

• Fiske ut de S-spesifikke T-cellene, karakterisere dem og se om antall 
øker ved revaksinering

• En lang rekke andre kohorter med immunsupprimerte som skal 
analyseres



Seniorkohorten (60-85) 

• Biobankmateriale (serum og PBMC) fra ca 100 deltakere, før og etter vaksinedose 2
• Antistoffanalyser er kjørt
• Celleanalyser starter i neste uke
• Ny innsamling etter 6 mnd og 1 år

• Kvalitet og varighet av immunrespons
• Behov for en tredje dose?

• Biobankmateriale (serum og PBMC) fra ca 130 familier
• Hvorfor blir barn mindre syke enn voksne?
• Kvalitet og varighet av immunrespons

NorFlu (10 åringer og deres mødre) 



Korona-hus studien

o Prospektiv, longitudinell studie basert på WHO protokoll
o Deltakere: Covid-19 smittede personer og deres husstandskontakter
o Innsamling (8 hjemmebesøk): Biologiske prøver og spørreskjema

www.fhi.no/studier/korona-hus

Husstandssmitte og immunresponser etter SARS-CoV-2 infeksjon

o 70 husstander med 217 deltakere (2-73 år) inkludert (mai 2019 – mai 2020)  

o Smitterisiko- og risikofaktoranalyser fullført (publiseres nå)
o Immunologiske analyser pågår

Primære 
forsknings-
spørsmål

o Hvor stor andel av husstandskontakter til en med påvist covid-19 blir smittet? 
(sekundær infeksjonsrate)

o Hvorfor blir noen i husstandene smittet og ikke andre?
o Hvilke immunresponser induseres?

o Antistoffresponser (IgG, IgM, IgA), cellulær immunitet (T-celle respons)

Studie-
design

Status



Resultater:
• I over 80 % av hjemmene der én fikk påvist covid-19 med alfa-varianten av koronaviruset, ble minst én annen 

i husstanden smittet

• Ingen av deltagerne var vaksinerte.

• Resultatene viser at smitterisikoen innad i en husstand er svært høy

• Dette er noen av hovedfunnene:
• I 60 % av husstandene ble minst én annen i husstanden smittet

• Hos husstander med alfavarianten, ble smitten ført videre i fire av fem husstander (83,3 % av 
husstandene)

• Sjansen for at et husstandsmedlem ble smittet (sekundær infeksjonsrate) var hele 78 % for alfavarianten 
og 42,5 % for de andre virusvariantene

• Barna hadde ikke lavere risiko for å bli smittet enn de som var mellom 18 og 40 år.



Vaksinedelstudien i Korona-hus

o Rekrutterer deltakere fra Korona-hus studien
o Prøvetaking (blod, spytt) før vaksine, 2-3 uker etter 1. dose, 

2-3 uker etter eventuell 2. dose. 

www.fhi.no/studier/korona-hus

o 66 deltakere inkludert
 49 med gjennomgått Covid-19 (vaksineres med 1 dose)
 17 uten gjennomgått Covid-19 (vaksineres med 2 doser)
o Prøveinnsamling avsluttes i høst, immunologiske analyser pågår 

Primært 
forsknings-
spørsmål

o Hvordan er immunresponsen etter vaksinasjon når man tidligere 
har gjennomgått covid-19? 
o Antistoffresponser (IgG, IgM, IgA)
o Cellulær immunitet

Studie-
design

Status
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