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Rapport om håndtering av lagre av Pandemrix-vaksine, 27. 
juni 2011 

Rapport 
Tid 27. juni 2011 kl. 16:00 
Innhold Rapporten drøfter bruken av Pandemrix-lagrene. Lokale lagre i kommunene (0,8 

millioner doser) destrueres nå fordi dosene er utgått på dato. Det nasjonale 
beredskapslageret av Pandemrix (ca 2,3 millioner doser) planlegges destruert når 
adjuvansets holdbarhet er utgått. Adjuvanset med holdbarhet 31. oktober 2012 eller 
bedre, inngår inntil da i ny pandemiberedskap. 

Sendt til Helse- og omsorgsdepartementet med kopi til Legemiddelverket og Helsedirektoratet 
Forfatter Preben Aavitsland og Marit Fladberg 
Offentlighet  

Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn 
Folkehelseinstituttet har etter smittevernloven § 7-9 ansvar for landets 
vaksineberedskap og gir faglige råd til departementet om nivå på beredskapslagre 
i landet. Instituttet inngikk i juni 2008 etter åpent anbud en treårig avtale med 
GlaxoSmithKline (GSK) om levering av vaksine til Norge ved en 
influensapandemi. Bevilgningsfullmakten ble enstemmig vedtatt i Stortinget. 
Avtalen innebar at dersom WHO erklærte influensapandemi, skulle GSK levere 
9,4 mio doser av vaksinen Pandemrix laget med det pandemiske viruset til 
Folkehelseinstituttet. 
 
11. juni 2009 erklærte WHO at det globale utbruddet av ny influensa A(H1N1) 
(svineinfluensa) var en pandemi i fase 6. Dermed trådte Norges avtale med GSK i 
kraft. Vaksineleveransene til landet startet i uke 42, 2009 og ble avsluttet i uke 3 
2010. I denne perioden ble 3,318 mio doser distribuert fra Folkehelseinstituttet. 
Om lag 2,2 millioner nordmenn ble vaksinert. 
 
Det viste seg at én dose, mot forventet to, var tilstrekkelig for å gi god beskyttelse 
slik at behovet for vaksiner ble mye mindre enn det var planlagt for. 
 
0,94 mio (10 % av bestillingen) doser ble donert til WHO til bruk for prioriterte 
grupper i land som ikke har hatt mulighet til å kjøpe vaksine selv. GSK godtok en 
avbestilling på 2,82 mio doser (30 % av bestillingen). 
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Regnskapet over vaksinedoser ser derfor omtrent slik ut: 
 

Bruk Antall doser Antall doser igjen 
Opprinnelig bestilling 9 400 000 doser  
Avbestilt 2 820 000 doser 0 doser 
Donert til WHO 940 000 doser 0 doser 
Kjent svinn pga frost 53 000 doser 0 doser 
Sendt kommunene 3 318 000 doser Ca 800 000 doser 
Nasjonalt beredskapslager 2 269 000 doser 2 269 000 doser 

 
I februar 2010 besluttet departementet etter vår tilråding at det ble etablert et 
nasjonalt beredskapslager med de dosene som instituttet enda ikke hadde 
distribuert videre, altså om lag 2,3 mio doser av Pandemrix. Samtidig ble 
kommunene og helseforetakene bedt om å oppbevare sine eventuelle lagre på en 
trygg måte inntil videre. 
 
Formålet med lageret ble i februar 2010 (vedlagte rapport) skissert slik: 
 

”Dersom det blir mer sannsynlig med en ny bølge neste influensasesong 
(2010-11), og særlig dersom det er indikasjoner på økt alvorlighet av 
sykdom, regner vi med at flere vil ønske å vaksinere seg. 
 
Mye taler derfor for at landet må ha beredskap for å kunne tilby de antatt 
ikke-immune (altså de uvaksinerte som ikke har hatt infeksjonen) 
vaksinering før neste influensasesong. Da må man eventuelt prioritere 
dem som er kommet i risikogruppene siden sist eller som ikke kunne 
vaksinere seg nå pga alder.” 
 
(…) 
 
”Det kan vise seg at vaksinebeskyttelsen er svakere eller varer kortere enn 
antatt. Da kan det være at noen grupper, særlig barn under 10 år, vil ha 
nytte av en dose nummer to. (Vi gjør oppmerksom på at 
sesonginfluensavaksinebestillingen ikke tar høyde for å dekke barna.) 
 
Det kan også være at viruset endrer seg noe slik at immuniteten fra 
vaksinen ikke passer helt til det nye viruset. Dette kan muligens 
kompenseres noe med en ny dose. (Det er kjent fra H5N1-versjonen av 
Pandemrix at to doser gir noe bredere immunitet.) 
 
Mye taler derfor for at landet må ha beredskap for å kunne tilby de 
vaksinerte, iallfall barna, to doser vaksine.” 

 
Pakking og varighet 
Pandemrix ble levert fordelt i et glass med ti doser antigen og et glass med ti 
doser adjuvans. Ved bruk ble innholdet i glasset med adjuvans tilsatt glasset med 
antigen og blandet slik at det ga ti doser bruksklar vaksine. En pakke inneholder 
femti glass antigen og femti glass adjuvans, altså 500 doser ferdig vaksine. 
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Antigenet har en utløpsdato om lag to år fra levering mens adjuvanset kan lagres i 
tre år. I prinsippet kan adjuvanset kun blandes med andre influensaantigen 
produsert av GSK. 
 
Antigen er nå i ferd med å gå ut på dato; de siste dosene i løpet av oktober 2011. 
De siste dosene adjuvans går ut på dato i løpet av november 2012. Antall doser 
adjuvans med holdbarhet til 31. oktober eller lenger er 1.306.000. 
 
Lager i kommunene 
Folkehelseinstuttets kartlegging viser at kommunene og helseforetakene har om 
lag 800.000 doser i lokale kjølelagre. Mengdene i den enkelte kommuner varierer. 
Noen steder tar dosene stor plass. 
 
Vaksinene som ikke ble benyttet i kommunene, var blant de første vi mottok og 
distribuerte i oktober-desember 2009. Disse vaksinene overskrider 
holdbarhetsdatoen om kort tid. 
 

 

Nasjonalt behov for Pandemrix i 2011 
Siden Pandemrix har utløpsdato i 2011, må man vurdere behovet for denne 
vaksinen her til lands i inneværende år.  
 
Pandemrix beskytter meget godt mot pandemisk influensa A(H1N1) 2009, men 
ikke mot andre influensatyper. Sist sesong dominerte influensa type B i Norge, 
men det var også et betydelig innslag av pandemisk influensa A(H1N1). 
Folkehelseinstituttet har ikke gjort noen risikovurdering for sesongen 2011-12 
enda; dette kommer i september etter at vi har vurdert influensasesongen juli-
august på den sørlige halvkule og sett resultatene av den norske befolkningens 
immunitet etter vinterens influensaepidemi. Likevel kan vi allerede nå anslå at 
andre influensavirus enn pandemiviruset vil kunne dominere kommende sesong. 
Dette skyldes at en så stor del av befolkningen nå antas å ha immunitet (av 
varierende grad) mot pandemiviruset slik at andre influensavirus vil kunne få 
større plass, slik vi så i foregående sesong. Vi kan likevel regne med noe 
sirkulering av pandemiviruset, og personer som er særlig utsatt for 
komplikasjoner av infeksjon med dette viruset, bør være immune. Det gjelder 
personer med visse kroniske sykdommer og gravide. 
 
Som høsten 2010 ønsker vi derfor også å kunne tilby vaksinering mot 
pandemiviruset A(H1N1) høsten 2011. Siden andre virus (A(H3N2)- og B-virus) 
mer sannsynlig vil dominere epidemien 2011-12, er det fornuftig å tilby en 
vaksine som dekker alle tre. Det oppnås ved å benytte vaksiner med den WHO-
anbefalte antigensammensetningen for 2011-12-sesongen, inkludert komponenten 
A(H1N1) 2009. Det er derfor ikke behov for å benytte Pandemrix for 
influensasesongen 2011/2012 . Folkehelseinstituttet har på vanlig måte bestilt 
rundt en halv million doser for å forsyne kommunene med influensavaksine (med 
tre antigen) til definerte risikogrupper høsten 2011. 
 
Adjuvanset kan i prinsippet blandes med andre antigen fra GSK og har utløpsdato 
om lag ett år seinere enn antigenet. Dersom det skulle oppstå en ny pandemi i 
2011 eller 2012, vurderer FHI å kjøpe bare antigen og benytte lagret adjuvans. 
Ved ompakking i regi av FHI vil produktansvaret tilfalle FHI.  
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Salg av vaksiner 
Det er i dag ikke noe marked for salg av Pandemrix. Dessuten er det store 
juridiske, ansvarsmessige og logistiske utfordringer med slikt salg. 
 

 

Donering av vaksiner 
WHO har fått løfter om 200 millioner doser av monovalent vaksine mot 
pandemisk influensa A(H1N1) 2009 til fordeling på land som ikke selv har klart å 
kjøpe (vedlegg). Slike land har bedt om og fått 73 millioner doser. Det er ikke 
lenger noe behov i WHO for å motta flere doser. 
 
Det er heller ikke i praksis noen mulighet for direkte donasjoner utenfor WHOs 
system. Dette ville medføre betydelige logistiske, juridiske og finansielle 
utfordringer. 
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Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Oppsummering av dagens situasjon 
Situasjonen i juni 2011 er dermed slik: 
- Kommunene har om lag 800.000 doser Pandemrix lagret. Dosene overskrider 

nå godkjent holdbarhet, opptar lagringsplass og kan ikke samles inn for bruk 
annet sted. 

- Det nasjonale beredskapslageret er på om lag 2 300 000 doser. 
- Det er ikke noe marked for salg av vaksinene. 
- Det er i praksis ikke mulig å donere vaksinene til andre land. 
- Antigenets holdbarhet utløper i løpet av året. 
- Adjuvansets holdbarhet utløper fra 31. oktober 2012 og senere. 
- Det er ikke behov for å benytte Pandemrix. 
 

 

Vurdering 
Pandemrix-dosene i kommunene har nå overskredet holdbarhetsdatoen og må 
kastes. For å sikre trygg destruksjon og minst mulig bry for kommunene, har vi 
bedt kommunene returnere dosene til oss. Vi betaler frakten, og vi sørger for 
trygg destruksjon. 
 
Pandemrix-dosene i det nasjonale lageret går også ut på dato i løpet av året. 
Adjuvanset begynner å gå ut på dato høsten 2012. Inntil da kan vi beholde det 
som en del av den nasjonale pandemiberedskapen ved at det kan tilsettes GSK-
produsert antigen fra et eventuelt nytt pandemisk influensavirus. 
 

 

Konklusjon 
Folkehelseinstituttet har besluttet at alle Pandemrix-doser (ca 0,8 millioner) lagret 
i kommuner og helseinstitusjoner skal destrueres. Kommunene kan kostnadsfritt 
returnere dosene til Folkehelseinstituttet for destruksjon.  
 
Tilbakekallingen fra kommunene og helseforetakene startet medio mai, jf vårt 
brev til kommunene og helseforetakene 12. mai 2011. 
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Det nasjonale beredskapslageret av Pandemrix (ca 2,3 millioner doser) planlegges 
destruert når adjuvansets holdbarhet er utgått. Adjuvanset med holdbarhet 31. 
oktober 2012 eller bedre, inngår inntil da i ny pandemiberedskap. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Vaksinedosenes verdi er nedskrevet til 0. 
 
I 2011 vil det påløpe mindre utgifter til porto for kommunenes retursendinger og 
til destruksjon. 
 
I 2012 vil det bli enkelte utgifter til destruksjon av det nasjonale lageret og 
innsparinger ved at vi ikke trenger å leie plass i kjølelager. 
 
Utgiftene håndteres innenfor Folkehelseinstituttets budsjett. 
 

 

Talepunkter 
- I Norge har pandemivaksineringen med Pandemrix bidratt til å forebygge 

sykdom og død både i 2009 og i 2010-11.  
- Forhåndskjøpsavtalen på 9,4 millioner doser Pandemrix ble redusert med 

30%, og 10% ble donert til u-land via WHO. 
- Det ble likevel for mange doser, for vi hadde regnet med at hver person 

trengte to doser og vi ønsket å ha nok til alle innbyggere. 
- Det er ikke noe marked for salg eller donasjon av vaksinedoser nå før 

holdbarhetsdatoen utløper. 
- Vaksinene i kommunenes lagre (0,8 millioner) er ikke lenger holdbare og må 

destrueres. Folkehelseinstituttet har bedt kommunene returnere dosene eller 
destruere dem lokalt. 

- Vaksinene i nasjonalt lager beholdes inntil både antigen og adjuvans er utgått 
på dato i 2012. Inntil da kan adjuvans eventuelt blandes med et nytt 
vaksineantigen og dermed bli vaksiner mot et nytt influensavirus. Dette utgjør 
dermed en beredskap i perioden. 

 

 

 


