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Overvåkingsmetoder ved koronavaksiner
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Hvordan overvåkes bivirkningene av covid-
vaksiner i verden?



• Høy forekomst av kortvarige
(2-3 dager), men ubehagelige
bivirkninger

• Hyppigere enn for andre 
vaksiner

• Ulikt hvilken dose
• Mer hos yngre
• Eldste og sykeste: Forberedt 

på dødsfall etter vaksinering

Hva visste vi da vaksineringen startet?
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* Østerrike suspenderer batch; to pasienter med 
koagulasjonsforstyrrelser og blodpropp

* Danmark pauser bruk av Vaxzevria etter et blodproppdødsfall i DK 
* Norge pauser bruk av Vaxzevria
* Får kjennskap til et dødsfall i Norge (hjerneblødning)

* Får kjennskap til flere yngre pasienter innlagt på  OUS Rikshospitalet med                   
blodpropper og lave nivåer av blodplater

Mars 2021: Blodpropper, lave blodplater, 
blødninger etter Vaxzevria (AstraZeneca-vaksinen)



-OUS og UNN: Påviser autoantistoffer mot platefaktor 4 hos pasientene 
med blodpropper og lave blodplater.  Tilsvarende funn i Tyskland.

- Forsiktighetsregler innføres i produktinformasjonen 

EU-ekspertmøte: 
- Sannsynlig assosiasjon mellom vaksine og hendelsene
- Mekanismen er ukjent
- Kan ikke fastslå hvem som er risikopasienter

Antallet tilfeller i EU/EØS og UK øker:
Mange land har tatt opp igjen vaksinering, mange med nedre 
aldersgrense

Produktinformasjonen endres:
Forsiktighetsregler og bivirkninger (lave blodplater og blodpropper 

kombinerte med lave blodplater). Ytterligere utredning nødvendig



• Pasientene overført til OUS 
Rikshospitalet, innenfor kort tidsrom 
• Så fort et felles bilde

• Vaxzevria gitt til en hovedsakelig 
frisk gruppe. Få risikofaktorer

• Helsepersonell i Norge har god og 
aktiv meldekultur

• Tett samarbeid mellom kliniske 
avdelinger og forskningsmiljøer

Hvorfor ble VITT/TTS* et tydelig signal i Norge? 

* VITT: Vaksineindusert trombotisk trombcytopeni/
TTS: trombose med trombocytopeni- syndrom



Bivirkninger nå omtalt i preparatomtalene (mRNA)

Utslett, kløe

Redusert 
appetitt

Nattesvette

«Covid-arm»; 
forsinket reaksjon på 
injeksjonssted

Myokarditt

Perikarditt



• Publisert bivirkningstall 
ukentlig siden 14. jan 2021

• Full åpenhet om det som er 
meldt

• Stort meldingsvolum
• Prioriterer 

alvorlige/dødelige, det som 
gjelder barn, spesifikke 
diagnoser

Ukentlig formidling

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



Mottatte meldinger – Norge 

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

Vaksine Comirnaty 
(BioNTech/Pfizer)

Spikevax 
(Moderna)

Vaxzevria

(AstraZeneca)

COVID-19

Vaccine Janssen

Antall satte doser

(Kilde: SYSVAK, FHI)

1. dose 2. dose 1. dose 2. dose 1.dose 1.dose

3 411 227 2 626 755 531 647 938 659 141 818  5 011
Totalt antall 

bivirkningsmeldinger
7 424 2 024 8 637 7

Antall meldinger om 
dødsfall

190 10 6 0
Antall alvorlige 

meldinger unntatt 
dødsfall

1 744 440 538 3

Antall lite alvorlige 
meldinger

5 490 1 574 8 093 4

Dato Mottatt Behandlet Dødsfall Alvorlige 
(%)

Pasient

-rapporter (%)

Kvinner 
(%)

21-09-21 33 287 18 054 206 16 % 44 % 81 %

Satt 7,65 
mill doser

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


Bivirkningsbildet i verden (WHO) n= 2 125 702

Kjønn Alvorlig

Lite alvorlig



Utfordringer underveis

• Stort kunnskapsgrunnlag, 
men…

• Et system på høygir
• Avklaringer og vaksinering går 

parallelt
• Tiden vi normalt har til å utrede 

bivirkningssignaler er svært 
forkortet

• Regulatoriske avgjørelser må tas 
på begrenset grunnlag

• Spontanrapporter avgjørende

Bilde: Universitetsavisa.no



Pågående signaler/analyser – alle vaksiner

Menstruasjons-
forstyrrelser/

underlivs-
blødninger

Multisystem 
inflammatory
syndrome in 

children/adults 
(MIS-C/A)

* Guillain-
Barré

*Tromboser
*Videre 

analyser for 
frekvens-
beregning

Eventuelle 
langvarige

bivirkninger 
eller 

senbivirkninger

Ikke etablert årsakssammenheng på nåværende tidspunkt



Og takk for at dere har brukt 

- og bidratt til bedre pasientsikkerhet

Tusen takk!



legemiddelverketlegemiddelverket.no helsenorge.no
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