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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn om utbruddet 
Siden 24. april 2009 er det blitt klart at det pågår et utbrudd med et nytt 
influensavirus. Viruset er av typen A/H1N1, men skiller seg betydelig fra de 
A/H1N1 som har sirkulert i influensasesongen gjennom mange år. Hovedantigent 
ser ut til å komme fra svin (svineinfluensa). Foreløpig er det kjent at det er mange 
tilfeller i Mexico, deriblant over 1000 pneumonitilfeller og omkring 100 dødsfall. 
Viruset er også påvist i USA og Canada, der tilfellene til nå har artet seg som 
vanlig, lett influensa. Det er mistanke om tilfeller i en rekke andre land. 
Situasjonen følges løpende av WHO, ECDC og myndighetene i Norge og andre 
land. 
 
 

 

Pandemivaksineavtalen 
Norge har en avtale med legemiddelprodusenten GSK om leveranse av vaksine i 
en pandemisituasjon. Avtalen omfatter totalt 9,4 mill. doser vaksine (to doser per 
innbygger). Vaksineleveransene vil starte så fort produsenten har ferdigstilt 
vaksine, og fortsette med ukentlige leveranser til hele mengden er levert. Det er 
ventet at første vaksineleveranse vil foreligge tidligst tre til fire måneder etter at 
produksjon av pandemivaksine er startet. 
 
Tidspunktet for oppstart av pandemivaksineproduksjon bestemmes i samarbeid 
mellom GSK og de landene som har slike avtaler. Når WHO har erklært at 
situasjonen tilsvarer pandemiplanens fase fire eller høyere, kan det besluttes at 
GSK skal avslutte produksjon av sesongvaksine og konsentrere sin innsats om 
produksjon av vaksine rettet mot den potensielle pandemistammen dersom land 
som til sammen har kontrakter som omfatter mer enn 50 % av GSKs 
produksjonskapasiteten ønsker dette. Fase fire innebærer at det foregår begrenset 
smitte mellom mennesker, men at sykdommen foreløpig er geografisk begrenset. 
WHO har hittil (26. april) definert situasjonen som fase tre (smitte til mennesker, 
men bare sjeldne tilfeller av smitte til nærkontakter), men det er sannsynlig at 
dette vil bli endret i løpet av noen dager.  
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Norge må i så fall beslutte hva landets holdning er i denne sammenhengen. En 
beslutning om at det skal produseres pandemivaksine vil samtidig innebære at 
tilgangen på vanlig vaksine til den kommende influensasesongen vil bli sterkt 
begrenset. En best mulig vurdering av alvorlighetsgraden av den potensielle 
pandemien i forhold til vanlig sesonginfluensa blir derfor en viktig del av 
beslutningsgrunnlaget. Denne vurderingen er foreløpig vanskelig, fordi 
informasjonen om smittsomhet og sykdomsbelastning (lettere tilfelle) i Mexico er 
meget mangelfull.  
 
Uansett vil Norge være bundet av den beslutningen som blir tatt av de landene 
som til sammen har kontrakter som omfatter mer enn 50 % av GSKs 
produksjonskapasiteten. Hvis de beslutter at det skal produseres pandemivaksine, 
kan Norge si ja eller nei til å motta sin andel av vaksinen. Vi har imidlertid ikke 
mulighet til å si at vi ikke ønsker vaksine foreløpig eller at vi bare ønsker en 
mindre del av den avtalte mengden.  
 
Plan for massevaksinasjon i Norge  
Det foreligger trykte planer for massevaksinering mot pandemisk influensa i 
kommuner og i helseforetak. Planene vil om kort tid bli distribuert til kommuner 
og helseforetak. I tillegg vil de være tilgjengelig på våre nettsider. 
 
Planene for distribusjon av vaksine fra Folkehelseinstituttet til kommunene er 
kommet langt, men er ikke ferdigstilt ennå. Det vil skje i løpet av månedene frem 
til vaksinen foreligger.  
 
Helsedirektoratet arbeider med planer for anskaffelse av sprøyter og spisser til 
vaksineringen. Disse planene må ferdigstilles og materialet skaffes, så ikke det 
blir flaskehalsen i en massevaksinasjon.  
 

 

  

Vurderinger 

Innhold Dokumenter 
Vurdering 
Svineinfluensaviruset er så forskjellig fra de A/H1N1-virus som har sirkulert blant 
mennesker til nå at den vanlige sesongvaksinen neppe vil gi beskyttelse. Derimot 
vil tidligere kontakt med A/H1N1 sannsynligvis medføre en grunnimmunitet som 
kan gjør at én dose tilpasset vaksine kan gi ganske god beskyttelse. Situasjonen er 
derfor noe enklere enn om det hadde dreiet som om et virus som var helt nytt for 
mennesker (ny hemagglutinin-type). Det har hittil ikke vært endelig besluttet om 
man skulle legge opp til en dose pandemivaksine til hele befolkningen først eller 
det ville være riktig å prioritere to doser til utvalgte risikogrupper. Med dagens 
situasjon vil en dose til hele befolkningen sannsynligvis være den beste 
prioriteringen.  
 
Norge har en god avtale om pandemivaksine, men kan ikke regne med å få de 
første vaksinedosene før tidligst en gang i løpet av høsten 2009. Siden det nå går 
mot en årstid der influensabelastningen vanligvis er liten på den nordlige 
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halvkule, kan man håpe at spredningen i den første tiden vil bli begrenset, men at 
den vil ta seg opp igjen til høsten. I så fall kan vaksine være tilgjengelig før 
utbruddet kommer for alvor her i landet, forutsatt god og effektiv distribusjon og 
tilgang på sprøyter og spisser. Dette må planlegges i detalj i de kommende 
månedene.  
  
 


	Rapport om pandemivaksine 27. april 2009
	Rapport
	Rapport
	Innhold
	Dokumenter

	Vurderinger
	Innhold
	Dokumenter



