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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn 
Folkehelseinstituttet har etter smittevernloven § 7-9 ansvar for landets 
vaksineberedskap. Instituttet gir faglige råd til departementet om nivå på 
beredskapslagre i landet. Etter forslag fra departementet er det Stortinget som 
endelig bestemmer beredskapsnivået gjennom sine bevilgninger. 
 
Instituttet inngikk i juni 2008 etter åpent anbud en treårig avtale med mulighet for 
tre års forlengelse 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 erklærte WHO at det globale utbruddet av ny influensa A(H1N1) 
(svineinfluensa) var en pandemi i fase 6. Dermed trådte vår avtale med GSK i 
kraft. Vaksineleveransene til Norge startet i uke 42, og vaksineringen i Norge 
startet i uke 43, først av personer med høyere risiko for komplikasjoner og 
helsepersonell, deretter av den allmenne befolkningen. 
 
Per uke 8 er 3 318 000 doser distribuert til kommuner og helseforetak. Det 
kommer ikke lenger inn nye bestillinger fra kommunene nå. Vi antar at det meste 
av utsendt vaksine er benyttet til vaksinering, slik at om lag halvparten av 
befolkningen er vaksinert. Det har også vært noe svinn, og noen doser er på lager 
i kommunene. Størrelsen på dette desentraliserte restlageret kartlegges nå ved en 
e-post til alle kommunene. 
 
0,94 mio (10 % av bestillingen) doser er vedtatt donert til WHO til bruk for 
prioriterte grupper i land som ikke har hatt mulighet til å kjøpe vaksine selv. Disse 
vaksinedosene er ikke innom Norge, men leveres direkte fra GSK til WHO. 
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Medio januar avtalte HOD - i forståelse med oss - med GSK å avbestille 2,82 mio 
doser (30 % av bestillingen). 
 
Regnskapet over vaksinedoser ser derfor omtrent slik ut: 
 

Bruk Antall doser  
Opprinnelig bestilling 9 400 000 doser  
Avbestilt 2 820 000 doser  
Donert til WHO 940 000 doser  
Kjent svinn pga frost 53 000 doser  
Sendt kommunene 3 318 000 doser  
På lager hos eller 
underveis til 
Folkehelseinstituttet 

2 269 000 doser
 

 
Problemstillingen nå er: Hvordan skal de ca 2,3 mio dosene som ikke er disponert 
enda, benyttes? 
 
Produksjon, pakking, levering og varighet 
Vaksiner produseres og leveres til Norge hver uke i henhold til GSKs 
produksjonsplaner. GSK må ha varsel minst 4 uker før dersom vi ønsker at de 
norske dosene skal pakkes i annet pakningsmateriell enn norsk. 
 
Doser som eventuelt skal doneres, må pakkes med engelsk merking og 
pakningsvedlegg. Det er en stor fordel om disse dosene leveres direkte fra fabrikk 
til mottaker (WHO eller andre). Er vaksinene først mottatt i Norge, er det 
betydelige logistiske, formelle og juridiske problemer med å sende dem utenlands. 
 
Pandemrix leveres fordelt i et glass med ti doser antigen og et glass med ti doser 
adjuvans. Ved bruk tilsettes innholdet i glasset med adjuvans til glasset med 
antigen og blandes slik at det gir ti doser bruksferdig vaksine. Dosene må settes 
innen 24 timer. En pakke inneholder femti glass antigen og femti glass adjuvans, 
altså 500 doser ferdig vaksine. 
 
Antigenet har en utløpsdato om lag to år fra levering mens adjuvanset kan lagres i 
tre år. Disse varighetene kan kanskje bli utvidet etter nærmere testing av 
produktene. I prinsippet kan adjuvanset blandes med andre influensaantigen 
produsert av GSK. 
 

 

Svinn og overskuddvaksiner i kommunene 
Pandemrix blir levert i esker á 50 tidose enheter. Et ferdig blandet tidoseglass må 
benyttes innen 24 timer fra åpning. Svinn kan oppstå ved: 

- Feil oppbevaring (for varmt eller for kaldt) slik at vaksinene må kastes 
- Uhell ved at vaksineglassene knuses 
- Åpning av tidoseglass uten at det er ti vaksinander tilgjengelig slik at 

gjenværende doser må kastes etter 24 timer. Dette problemet har nok vært 
størst på små vaksinasjonssteder, som hos fastleger og i småkommuner. 

- Svinn ved opptrekking av vaksine i sprøyter 
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- Feildoseringer, altså at det er gitt for stor dose 
- Feilblandinger av vaksine og adjuvans 

 
I denne kampanjen regner vi med at svinnet er høyere enn for 
barnevaksinasjonsprogrammet pga den utfordrende logistikken og tidoseglassene. 
Vi anslår derfor at om lag 300 000 av de utsendte dosene er tapt. 
 
Ettersom vaksinene var strengt rasjonert, var det i starten liten fare for at 
kommunene fikk levert mye mer vaksine enn behovet, selv om behovet var 
vanskelig å forutse. Etter hvert ble det mulighet å levere mye mer, og da kan noen 
kommuner ha fått levert for mye. 
 
Minste leverte enhet fra Folkehelseinstituttet var én eske, altså 500 doser. Det 
betyr at det for små kommuner var vanskelig å tilpasse leveringene nøyaktig til 
innbyggertallet. Noen kommuner har kanskje også bevisst bygd opp et lite lokalt 
lager. 
 
Foreløpig viser kartleggingen i kommunene og helseforetakene at de har 763 000 
doser på lager. Det endelige tallet ventes å bli 800 000. 
 
Vaksinasjonsdekning 
Per i dag er det registrert 1,89 mio vaksinerte personer i SYSVAK. Registrering 
foregår for fullt enda. Det gjelder særlig kommuner, helseforetak og leger som har 
ført de vaksinerte på papirskjema og som nå skriver dette inn i SYSVAK eller 
sender skjemaene til oss for registrering. Det vil derfor ta mange uker før alle 
vaksinerte er registrert i SYSVAK. Vi antar også at noen vaksinander aldri ble 
registrert av legen som vaksinerte. 
 
Av de 3,318 mio doser som er sendt ut, kan vi anslå at 0,3 mio doser er tapt som 
svinn og at 0,8 mio doser er igjen som lokale lagre. Barn under ti år har fått halv 
dose og en del immunsvekkede personer har fått to doser. Samlet anslår vi derfor 
at om lag 2,2 mio innbyggere – altså litt under halvparten av innbyggerne – er 
vaksinert, med en usikkerhet på to hundre tusen i hver retning. 

 

Salg av vaksiner 
Vi regner med at de land som har finansiell mulighet til det, allerede har kjøpt de 
vaksiner de trenger. I tillegg er det nå lite etterspørsel blant folk etter vaksine. Vi 
regner derfor med at det nå ikke er noe særlig marked for salg av vaksiner. 
Dessuten er det store juridiske og logistiske utfordringer med slikt salg. 
 
Dersom pandemien blir verre i den sørlige halvkule i den andre vinteren, altså i 
juni-august 2010, kan det være at europeiske land vil ønske mer vaksine til høsten 
for å forberede sin andre pandemivinter. Da kan det bli et marked for salg, for 
eksempel til nærstående land som Danmark og Finland. 

 

Donering av vaksiner 
WHO har via delegasjonen i Geneve opplyst at deres utsending av donerte 
vaksiner vil fortsette utover våren og kanskje til høsten. Derfor kan 
organisasjonen motta donasjoner fram til september 2010. Med en donasjon må 
det følge midler til sprøyter, spisser og transport. Av volumet til 
Folkehelseinstituttet er 740 000 doser pakket med engelsk pakningsmateriell slik 
at de eventuelt kan benyttes i andre land. 
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Avbestille vaksiner 
Etter at GSK har gått med på en avbestilling av 30 % av bestilt volum, er det ikke 
mulig å avbestille mer vaksine. 

 

Vaksine for neste influensasesong 
Verdens helseorganisasjon har nylig anbefalt sammensetningen av den ordinære 
sesonginfluensavaksinen for sesongen 2010-11 på den nordlige halvkule. Den 
skal inneholde pandemiviruset pluss et A(H3N2)-virus og et B-virus. Snart vil 
produsentene starte produksjon av denne vaksinen. Hvilke virus som skal inngå i 
vaksinen, er på en måte en avansert gjetning basert på hvilke influensavirus som 
sirkulerer i verden etter opplysninger fra den globale virusovervåkingen. 
Folkehelseinstituttet har som vanlig lagt ut et anbud på kjøp av denne vaksinen til 
bruk for risikogrupper i Norge. Levering til Folkehelseinstituttet, utsending og 
vaksinering skjer i september-november. 
 
Vi utreder nå hvilken betydning WHOs beslutning får for våre vaksinasjonsråd 
før neste sesong. Det synes foreløpig klart at de tradisjonelle risikogruppene må få 
tilbud om en vanlig sesongvaksine som dekker tre virus. Imidlertid må vi regne 
med at Pandemrix, med adjuvans, gir bedre og bredere immunsvar mot 
pandemiviruset enn en vanlig sesongvaksine. Pandemrix kan være aktuell for 
personer utenfor de tradisjonelle risikogruppene, som barn, gravide og 
helsepersonell. 

 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Behov for beredskapslager i Norge 
Folkehelseinstituttets mandat er å sikre vaksineberedskap for befolkningen i 
Norge. 
 
Influensavirus er i stadig endring. Det er derfor svært vanskelig å forutse hva som 
vil skje med pandemiviruset A(H1N1) de nærmeste årene. Vi lager nå en egen 
rapport om aktuelle scenarier, og bygger da blant annet på samarbeidet med 
ECDC. Hovedkonklusjonen er at det er lite sannsynlig med noen stor, ny bølge 
vinteren, våren eller sommeren 2010. Til høsten og neste vinter er det en mulighet 
for en ny bølge, men størrelsen begrenses av at en stor andel av befolkningen er 
immune etter gjennomgått infeksjon eller vaksinasjon. Endringer i viruset kan 
svekke betydningen av denne immuniteten. Ved alle tidligere kjente pandemier 
har pandemiviruset overtatt rollen som det dominerende sesonginfluensaviruset. 
Dette vil sannsynligvis også skje denne gangen. Under noen pandemier har andre 
vinter vært verre enn den første. 
 
Den grunnleggende usikkerheten bevares: Influensavirus er uforutsigbare. Det er 
derfor fornuftig å bevare et beredskapslager av Pandemrix-vaksine i Norge til 
eventuell bruk i følgende situasjoner: 
 
1. Flere kan ønske å vaksinere seg. 
Vi antar altså at om over halvparten av befolkningen (2,6 mio personer) i landet 
ikke har vaksinert seg. Noen hundre tusen av disse har nok gjennomgått 
sykdommen og derfor er immune likevel. Blant de ikke-immune er nok de fleste 
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utenfor de definerte risikogruppene, men noen nye personer kommer inn i 
risikogruppene i månedene fremover ved at de får de aktuelle sykdommene som 
er med å definere tilhørighet til en risikogruppe eller de blir gravide. Hver måned 
er det også 5000 barn som blir et halvt år og dermed kan bli vaksinert. 
 
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. 
 
Vi har også fått spørsmål om det kontinuerlig bør være mulig å få vaksinert seg 
før utenlandsreiser. Det synes vi ikke. Ettersom vaksinen finnes i tidoseglass og 
det er sjeldent at legekontorer i en 24-timersperiode får inn ti personer som ønsker 
reisevaksinering, vil slik reisevaksinering høyst sannsynlig føre til uakseptabelt 
svinn. Vaksinen leveres dessuten i pakninger á 500 doser. Det er viktigere å 
presisere overfor befolkningen at tilbudet om vaksinering er nå.  
 
2. Det kan bli nødvendig med to doser til flere grupper. 
Pandemrix gir meget gode immunsvar. Vi har derfor foreløpig konkludert at alle 
unntatt de immunsvekkede trenger bare én dose. Usikkerheten knytter seg særlig 
til varigheten av beskyttelsen, målt ved antistoffnivåer. Data for varighet av 
immunresponsen (antistoff) ventes i løpet av første halvår 2010. I slutten av 
februar vil det foreligge data fra målinger 6 uker etter 1. dose og i juni/juli fra 
seksmånedersmålingene i de kliniske studiene. Etter hvert vil det også komme 
data om reell beskyttelse fra observasjonsstudier under pandemien. 
 
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. 
 
Dersom alle usikkerheter slår til i verst tenkelige retning, vil det altså være bruk 
for å vaksiner hele befolkningen med to doser. I så fall burde vi beholdt hele 
resten av bestillingsvolumet på 9,4 mio doser på et lager her i landet. Vi mener at 
dette er et for høyt beredskapsnivå, av følgende grunner: 

- Sykdommen er overveiende mild, særlig utenfor risikogruppene. 
- Noen har gjennomgått infeksjonen og vet det; de trenger ikke 

vaksinering. 
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- Mange har valgt ikke å vaksinere seg. Om de ombestemmer seg, mener vi 
at de ikke kan forvente like godt tilbud som det har vært de siste 
månedene. 

- Det er lite sannsynlig at alle vil trenge to doser for god beskyttelse. 
 
Samlet mener vi at det er rimelig å beholde 2,3 mio doser Pandemrix på et 
nasjonalt beredskapslager. 
Konklusjon 
Folkehelseinstituttet tilrår at det etableres et nasjonalt beredskapslager på om lag 
2,3 mio doser av Pandemrix, altså alt som nå er på nasjonalt lager eller som skal 
leveres i de kommende ukene etter at 2,82 mio doser er avbestilt og 0,94 mio 
doser er donert til WHO. Beredskapslageret er til bruk for vaksinering av flere 
innbyggere ved behov og til å eventuelt styrke eller forlenge beskyttelsen med en 
andre dose til dem som er vaksinert med en dose. Av lageret er 0,74 mio doser 
pakket på en slik måte at de senere eventuelt kan sendes utenlands. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Ettersom det i praksis antas ikke å være noe marked for salg av vaksinen, 
medfører ikke anbefalingen noe inntektstap. 
 
Det vil bli en kostnad knyttet til kjølelagring av lageret. Til dette må 
Folkehelseinstituttet leies lokaler. Det vil dreie seg om 25 - 30 m2. Vi har ikke nå 
noen gode anslag på kostnaden for dette. 

 

Talepunkter 
- Folkehelseinstituttet anslår at litt under halvparten av befolkningen er 

vaksinert med Pandemrix. 
- Virusets og pandemiens utvikling er uforutsigbar. Det kan komme nye bølger, 

evt med endrete virus. 
- Folkehelseinstituttet anbefaler at det etableres et nasjonalt lager av Pandemrix 

på om lag 2,3 mio doser. 
- Lageret kan benyttes til: 

o Vaksinering av personer som enda ikke er vaksinert eller har 
gjennomgått infeksjonen. 

o En dose nummer to til barn dersom nyere studier tyder på at dette er 
nødvendig for god og langvarig beskyttelse. 

o En dose nummer to til risikogrupper for å gi bredere beskyttelse 
dersom viruset endrer seg noe. 

- Et slikt lager er mulig å etablere ved å beholde alle de doser som er levert 
eller er under levering til Folkehelseinstituttet. 

- 0,74 mio doser er lagt i engelskspråklige pakninger slik at de evt kan doneres 
utenlands dersom det ikke blir bruk for dem i Norge. 
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