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Hva er det vaksinen beskytter mot?

+

Direkte, individuell beskyttelse Indirekte beskyttelse, befolkningsimmunitet

Beskyttelse mot alvorlig
sykdom og død

Beskyttelse mot 
infeksjon og videresmitte



Krammer F. Nature 2020. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2798-3

Vaksinene er ikke 
designet for å gi 
steriliserende 
immunitet

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2798-3


Hva betyr det at en vaksine gir 90 % 
beskyttelse?

̶ Det betyr IKKE at den bare virker 90 % hos alle

̶ Det betyr at i en vaksinert befolkning, så vil det være 90 % som blir 
beskyttet hvis de kommer i kontakt med viruset

̶ Tallet er en beregning av effekt i en utvalgt gruppe

• Konfidensintervallet sier noe om usikkerheten i beregningen

• Studier med mange deltagere og der utfallet er vanlig gir sikrere 
estimat

90%



Tregoning JS et al. Nat Rev Immunol 2021. https://doi.org/10.1038/s41577-021-00592-1

Mange ulike faktorer 
som kan påvirke 
effekt av vaksinasjon 
på individnivå

https://doi.org/10.1038/s41577-021-00592-1


Ulike type studier som 
undersøker effekt

- Kliniske studier er kontrollerte eksperimenter, 
men kan ikke svare på alle spørsmål

- Oppfølgingsstudier etter utrulling av 
vaksinasjonsprogrammet viser hvordan effekten 
av vaksinen er når den er i bruk i større deler av 
befolkningen

OppfølgingsstudierKliniske studier



Vaksinebeskyttelse mot covid-19 er avhengig 
av flere ulike deler av immunresponsen

̶ Nøytraliserende antistoffer korrelerer med beskyttelse mot koronaviruset, 
men nødvendig nivå er ukjent

̶ Cellulære immunresponser (bl.a. T-celler) vil innvirke på graden av 
beskyttelse særlig mot alvorlig sykdom og død

̶ Ikke mulig å definere graden av beskyttelse basert utelukkende på 
antistoffmålinger i blodet

̶ Robuste antistoff- og T-celle responser inntil 6 md etter 2.dose

̶ Noe redusert hos eldre > 60 år

̶ Nivåene avtar over tid («waning»)
Cellulære responser 

Beskytter mot alvorlig 
sykdom og død

Nøytraliserende antistoffer
Beskytter mot at infeksjonen etableres i 

kroppen



Beskyttelse 
mot infeksjon 
og alvorlig 
sykdom med 
deltavarianten
Generell befolkning
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̶ Flest resultater for Comirnaty 
(BioNTech/Pfizer), men 
tilsvarende funn for Spikevax
(Moderna) og kombinasjonen 
Vaxzevria og mRNA-vaksine

̶ Både kort og langt intervall 
mellom dosene



Beskyttelse 
mot infeksjon 
og alvorlig 
sykdom med 
deltavarianten
Eldre*

* Ulikt definert i ulike studier 60-75 år
** LTCF Long-term care facility (sykehjem)
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Er det grupper som allikevel kan være 
dårligere beskyttet mot sykdom?
̶ De aller eldste?

̶ Risikogruppene med moderat og høy risiko for alvorlig forløp av covid-19?

̶ De som fikk kort intervall mellom dosene?



Vaksinerte har lavere 
risiko for å smitte videre

- Vaksiner beskytter ikke fullstendig mot infeksjon

- Risiko for symptomatisk infeksjon er allikevel 
betydelig lavere blant vaksinerte sammenliknet 
med uvaksinerte

- Fullvaksinerte uten symptomer har lavere 
mengde virus i luftveiene og kvitter seg med 
viruset raskere enn uvaksinerte

VaksinertSmittet

Vaksiner gir ikke 100 % beskyttelse, så 
gjennombruddsinfeksjoner kan oppstå



Gravide
̶ Gravide har noe større risiko for alvorlig sykdom sammenliknet med ikke-

gravide. Risikoen for tidlig fødsel noe høyere hvis mor har covid-19.

̶ Lite alvorlig sykdom blant gravide i Norge, men sett mer alvorlig sykdom 
blant gravide land med større smittespredning

̶ Gravide har tilsvarende vaksinerespons som ikke-gravide kvinner og 
antistoffer overføres til barnet ved vaksinering i tredje trimester.

̶ FHI anbefaler at gravide vaksinerer seg mot covid-19. Vaksinering 
fortrinnsvis i 2. eller 3. trimester, med mindre risikofaktorer som tilsier 
vaksinasjon i 1. trimester.



Vaksinasjon med flere doser
̶ 3.dose gis som del av grunnvaksinasjonen til de som 

ikke fikk god nok effekt etter de første to dosene

̶ Oppfriskingsdoser frisker opp beskyttelsen for de som 
hadde god effekt av to doser, men som mister deler 
av denne beskyttelsen over tid

̶ Øke, forlenge og gjøre immunresponsen bredere



Personer med alvorlig svekket 
immunforsvar tilbys 3.dose

̶ Voksne immunsupprimerte har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19

̶ Generelt sett dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer
• Gjelder også for mRNA-vaksinene

• Graden av immunrespons avhenger av alder, grunnsykdom og typen 
immunsvekkende behandling

̶ En 3.dose øker immunresponsen og sannsynligheten for bedret beskyttelse

• Nå tilbud til utvalgte pasientgrupper

̶ Høy befolkningsimmunitet og vaksinasjon av nærkontakter viktig



Er det behov for oppfriskingsdoser?
̶ Hva ønsker vi å øke beskyttelsen mot? Er det tegn til dårlig beskyttelse mot dette i 

enkelte grupper? 

̶ Hvordan er smittesituasjonen i landet og hvor god er vaksinasjonsdekningen i 
befolkningen?

̶ Vil en oppfriskingsdose gi bedre beskyttelse og er det trygt?

̶ Øker immunresponsen, men usikkert hvor mye bedre beskyttelsen blir og hvor 
lenge den varer

̶ Foreløpig veldig sparsomt med data om effekt og sikkerhet, og kort oppfølgingstid 
fra studier med oppfriskingsdose

̶ Israel har vaksinert over 3 millioner og ser antydning til bedret beskyttelse



Konklusjon – vaksinene virker!
̶ mRNA-vaksinene gir god beskyttelse mot smitte med koronaviruset og reduserer 

smittespredningen

̶ Beskyttelsen mot å bli alvorlig syk og dø av covid-19 er svært god i alle aldersgrupper

̶ Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar har behov for en 3.dose for å bedre beskyttelsen, 
og er avhengig av høy befolkningsimmunitet

̶ Enkelte grupper i befolkningen vil på sikt ha behov for boosterdose for å bevare beskyttelse 
over tid



Takk for 
oppmerksomheten!

FOTO: ALI ZARE
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