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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn 
Folkehelseinstituttet skal etter smittevernloven § 7-9 sikre landet en forsvarlig 
vaksineberedskap. 
 
Som ledd i dette oppdraget har instituttet fra 2005 hatt avtaler med 
vaksineprodusenter om levering av vaksine mot et eventuelt nytt pandemisk 
influensavirus, såkalte betingede forhåndskjøpsavtaler. Den sist inngåtte avtalen, 
fra 2008, var med GlaxoSmithKline. Dette var en treårig avtale med opsjon på 
inntil tre års forlengelse. Den ble inngått etter en åpen anbudsrunde der det kom 
inn tre tilbud. Avtalen innebar en mindre årlig avgift samt en pris per leverte dose 
dersom avtalen ble utløst. Da innebar avtalen både kjøpsplikt for FHI og 
leveringsplikt for GSK. Dette skjedde 11. juni 2009 da WHO erklærte epidemien 
med ny influensa A(H1N1) for å være en pandemi. 
 
Etter at GSK nå har levert de avtalte dosene, har landet ikke lenger en gjeldende 
avtale om levering av vaksine mot et eventuelt nytt pandemisk influensavirus. 
Denne rapporten dreier seg om arbeidet fram mot en ny avtale. 
 

 
 

Oppstart av prosessen 
FHI tok vinteren 2010 initiativ til en prosess som skal munne ut i en anbefaling 
overfor Helse- og omsorgsdepartementet om en eventuell utlysning av ny 
vaksineavtale, og hvilke hensyn som bør tas i en slik anbudsrunde. 
 
Det har vært arrangert et møte mellom instituttet, Helsedirektoratet og 
Legemiddelverket om temaet, den 4. februar 2010. Formålet har vært å finne 
enighet om a) behovet for en ny avtale og b) utformingen av en slik avtale. 
 
Det er nødvendig å benytte erfaringene fra pandemien i 2009 i utformingen av 
konkurransegrunnlaget for en ny avtale. 
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Internasjonalt samarbeid om forhåndskjøpsavtaler 
I et par år før 2008 gjorde EU-kommisjonen forsøk på å koordinere avtaler gjort 
fra medlemslandene. Det var også snakk om en felles avtale. Forsøket strandet da 
det viste seg å være for komplisert både politisk og juridisk. 
 
I 2005-07 var det samtaler mellom de nordiske land om et mulig samarbeid om 
influensavaksineproduksjon, men dette samarbeidet førte heller ikke til noe. 
 
For et par måneder siden tok EU-kommisjonen igjen initiativ til et prosjekt som 
skal vurdere muligheten for et samarbeid mellom EØS-landene (EU, Norge, 
Island) om felles utlysning av nye pandemivaksineavtaler og avtaler om innkjøp 
av antiviralia. En første workshop i dette prosjektet var 30. september – 1. oktober 
med norske deltakere fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, som har 
ansvar for henholdsvis antiviralia- og vaksineforsyning. 
 
FHI deltar i tillegg i en samarbeidsgruppe med søsterinstituttet i Finland, 
Nederland og Estland om innkjøp av vaksiner til vaksinasjonsprogram. Her kan 
man eventuelt også vurdere felles utlysning dersom EU-initiativet ikke fører fram.  
 

 

Trusselbildet 
Vi vil i dette notatet ikke gå nøye inn i en trusselvurdering om fremtidige 
pandemier. Dette vil vi komme tilbake til blant annet under arbeidet med en ny 
pandemiplan. En viktig drivkraft for pandemiberedskapen har vært og vil fortsatt 
være risikoen for en pandemi med fugleinfluensaviruset A(H5N1).  
 
Fugleinfluensa A(H5N1) er i dag primært en fuglesykdom, men også en zoonose 
ved at mennesker en sjelden gang kan smittes. Det ser ut til at slik smitte krever 
nær kontakt. Det er hittil kjent 471 tilfeller blant mennesker, og 282 (60%) av 
disse pasientene er døde. Vi må regne med at det er noen uoppdagede tilfeller slik 
at reell letalitet er lavere enn 60%. Seroprevalensstudier viser imidlertid at 
uoppdagede infeksjoner ikke er vanlig. 
 
Det er kjent noen få tilfeller der viruset sannsynligvis har smittet mellom 
mennesker. Sannsynligheten for at viruset skal erverve en egenskap til å smitte 
lett mellom mennesker (slik at reproduksjonsraten blir over 1) er ukjent. Men 
konsekvensen er potensielt svært stor dersom viruset beholder sin høye letalitet 
hos mennesker. 
 
At vi nå har gjennomgått en pandemi med nytt influensavirus A(H1N1), reduserer 
ikke sannsynligheten for at fugleinfluensaviruset skal bli et menneskevirus. Noen 
vil mene at sannsynligheten har økt ved at man kan se for seg reassorteringer 
mellom A(H5N1) og A(H1N1). 
 

 

Orientering om regler for offentlige anskaffelser 
Offentlige anskaffelser i form av avtaler om levering av varer og tjenester er 
underlagt et felles regelverk for hele EØS-området. Regelverket innebærer at alle 
offentlige kontrakter over visse terskelverdier må lyses ut på anbud, dvs. at alle 
mulige leverandører har lik mulighet til å delta i en konkurranse om den aktuelle 
kontrakten. For den type kontrakt som levering av pandemivaksine innebærer, er 
terskelverdien noe over en million kroner. Dette innebærer at en slik kontrakt må 
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lyses ut på anbud. 
 
Det er også regler for hvilke type anbudsprosesser som er lovlig å benytte i 
forhold til type kontrakt som skal inngås. Det er mulig å inngå kontrakt med flere 
leverandører i samme anbudsutlysning så lenge det opplyses om dette på forhånd. 
 
Den vanligste anbudstypen er ”åpent anbud”. Dette skal benyttes dersom det er 
mulig å klart definere hva slags produkt man er ute etter. Åpent anbud vil derfor 
etter stor sannsynlighet bli benyttet ved ny kontrakt om pandemivaksine. Åpent 
anbud foregår slik: 
 

a) Hva som skal kjøpes skal beskrives så detaljert som mulig 
(konkurransegrunnlag) sammen med kvalifikasjonskrav og 
tildelingskriterier (se punkt d). 

b) Potensielle tilbyderes eventuelle spørsmål før tilbudsfrist blir besvart, og 
både spørsmål og svar blir lagt offentlig tilgjengelig for alle interessenter. 

c) Tilbud mottas til fastsatt frist. 
d) Tilbud blir vurdert i forhold til på forhånd definerte minstekrav 

(kvalifikasjonskrav) og ut fra vektede tildelingskriterier (effekt, pris, 
fleksibilitet). Krav og kriterier skal være kunngjort i utlysning og 
konkurransegrunnlaget. 

e) I en åpen anbudsprosess er det ikke tillatt å forhandle om tilbudene som 
er gitt, heller ikke etter at det er bestemt hvem som har vunnet anbudet. 

f) Når det er avgjort hvilket tilbud som er best, sendes melding om dette til 
alle tilbyderne. 

g) Kontrakt utarbeides på grunnlag av konkurransegrunnlag og tilbud.  
 
Forhold som bør vurderes: Produktet 
I konkurransegrunnlaget bør følgende forhold vurderes: 
 
Markedsføringstillatelse 
I lys av at vi nå har vært igjennom en pandemi og mange firmaer har utviklet og 
fått godkjent pandemivaksiner, virker det rimelig å kreve at vaksinen(e) det 
inngås avtale om, skal ha markedsføringstillatelse i Europa. 
 
Effekt 
Det er rimelig å ta hensyn til at en pandemi med fugleinfluensaviruset A(H5N1) 
er en stor risiko (produkt av sannsynlighet og konsekvens). Effekt mot dette 
viruset av modellvaksine i kliniske utprøvinger bør vektlegges i stor grad. 
Tidligere kliniske utprøvinger har vist at vaksiner må ha adjuvans eller være 
basert på helcellevirus for å gi antistoffnivåer assosiert med beskyttelse mot 
A(H5N1). 
 
Det må også drøftes om man bør kreve dokumentasjon for effekt hos særlig 
sårbare grupper, som barn, eldre og immunsvekkede. 
 
Konserveringsmidler 
Spørsmålet om bruk av konserveringsmidler i vaksinen må vurderes nøye. 
Enkelte har ment at slike midler kan være uheldige. 
 
Dersom vaksinen ikke har konserveringsmidler, må den leveres som 
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éndosepakning eller som flerdosepakning med bare tre timers holdbarhet etter 
anbrudd. Det siste vil gi en del svinn, som også har en kostnad. 
 
Éndosesprøyter har klare bruksfordeler. Ulempene er: 

- Større volum, noe som har betydning ved transport og lagring 
- Mer langsom produksjon ved at tappingen tar lang tid 
- Mer sårbar produksjon ved at produsenten må skaffe også sprøyter og 

spisser. 
 
Alle disse faktorene må veies: Kostnad, nytte og risiko i forhold til eventuell 
risiko ved bruk av konserveringsmiddel. 
 
Forhold som bør vurderes: Leveringen og oppfølgingen 
 
Levering 
En viktig erfaring etter 2009-pandemien er at pandemier kan være så milde at vi 
vil ønske mindre antall vaksinedoser enn avtalt. Det er derfor ønskelig med 
vesentlig større fleksibilitet i mengde vaksine som bestilles og ønsket 
leveransetidspunkt. Det er uansett lite sannsynlig med dagens 
produksjonsteknologi å oppnå kortere leveringstid enn fire måneder. Muligens vil 
man ønske å motta færre, men større leveranser for bedre å kunne distribuere 
vaksinene i landet. 
 
Pakning 
Et annet moment er volumet på vaksinepakningene. Dette har betydning for 
transport, lagring og fordeling. Forrige avtales løsning med 500-dosepakninger 
hadde store fordeler i den sammenheng, men medførte også en skjev fordeling av 
vaksine i de første ukene av utsendingen, da små kommuner fikk mange doser i 
forhold til folketall. 
 
Erstatning ved feil på produkt og skader etter vaksinering 
Ved forrige anbudsprosess fantes få data om sikkerhet av en pandemivaksine slik 
at vi måtte ta et større ansvar for eventuelle bivirkninger. Etter vaksineringen i 
2009/2010 sitter produsentene med store mengder data, noe som tilsier at 
produsenten nå må kunne ta større ansvar for produktet. 
 
Prissetting 
Pandemien har ført til at flere produsenter nå har gode produkter som kan 
klargjøres for et nytt virus. En større konkurranse på leverandørsiden bør nå 
kunne presse ned prisen på årsavgiften og antagelig også vaksineprisen. Det meste 
av utviklings- og oppfølgingsarbeidet er gjort slik at årsavgiften ikke behøver 
være så høy for å finansiere dette. En ny avtale bør også inneholde en klausul om 
hva en slik årsavgift skal brukes til, for eksempel beredskap for råvarer og 
pakkemateriell. 
 

 

Forhold som bør vurderes: Produsenten 
Det er en fordel om produsenten kan dokumentere god erfaring med 
influensavaksineproduksjon. Leveringssikkerhet i tidligere år er svært viktig. 
 

 

Vurdering av tilbud og tilbyder  
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Et konkurransegrunnlag består av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. 
 
Kvalifikasjonskrav er punkter som tilbyder (og produkt) må oppfylle for å kunne 
bli vurdert som kontraktspartner, altså minstekrav. Disse må diskuteres nærmere, 
men kan for eksempel være at preparatet har markedsføringstillatelse i EU, at 
produsent også har sesonginfluensavaksine, og at det foreligger effektdata mot 
fugleinfluensa A(H5N1). 
 
Tildelingskriterier brukes for å vurdere hvilke tilbud som samlet sett er det mest 
fordelaktige. Disse kriteriene kan blant annet være fleksibilitet i antall doser, 
effekt og sikkerhet av vaksinen, pris, leveringssikkerhet og tidspunkt. Tilbyderne 
vil få poeng for hvor godt de oppfyller det enkelte kriterium. Hvert kriterium er 
tillagt en viss vekt (ofte prosentvis). Denne vektingen bør drøftes nøye. 
 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Noen momenter som skal vurderes i arbeidet framover 
Følgende momenter må drøftes nøye i arbeidet framover. Vi vil ha nær dialog 
med Helsedirektoratet og Legemiddelverket før vi oversender vår endelige 
vurdering til Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
a) Alle faktorene knyttet til produkt, produsent og levering må vurderes nøye 

og med full bruk av erfaringene fra denne pandemien. 
b) Risikoen for en framtidig pandemi bør vurderes, altså sannsynlighet for at 

den skal skje og konsekvensene den vil få. Dette er selvsagt en svært 
vanskelig øvelse, og man må i hovedsak bygge på historiske data og 
kjennskap til dagens aktuelle dyrevirus, i hovedsak A(H5N1). 

c) En formell økonomisk evaluering kan vurderes, men dette er nesten en 
umulig oppgave så lenge alle forhold ved det neste pandemiviruset er 
ukjent. Resultatene av den økonomiske evalueringen vil variere enormt 
etter hvilken risiko man setter på den neste pandemien. 

d) Vi må drøfte om vi er tjent med å ha avtale med flere leverandører av 
vaksine. Dette kan spre risiko, men kan også føre til logistiske 
utfordringer nå skal benyttes. 

 

 

Pandemikomiteens innspill 
Folkehelseinstituttet vil gjerne invitere Pandemikomiteen til å drøfte og gi råd om 
punktene over.  
 

 

 


