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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn om saken 
Flere produsenter utvikler og produserer nå vaksine mot nytt influensavirus 
A(H1N1). Norges forhåndskjøpsavtale med firmaet GSK er utløst slik at 
Folkehelseinstituttet får levert 9,4 mio doser vaksine i høst. 

 

Problemstilling 
Hdir ba i e-post 16. juli om følgende innspill til møtet i kriseutvalget 21. juli: 
 
”a. Status på utvikling av vaksinen, testing og godkjenning (tidshorisont, og 
muligheter også ved en tilspisset situasjon) 
b. Distribusjon til kommunene og organisering av selve vaksineringen i 
kommunene – nødvendige tiltak, råd, hjelp fra sentralt faglig hold, sentral 
helsemyndighet? 
c. Spørsmål om hvilke grupper man bør prioritere; Råd fra FHI ift. hva som bør 
være våre nasjonale vurderinger og prioriteringer, med et blikk på hvordan andre 
land tenker og planlegger. 
d. Bør smitteeksponert helsepersonell være en prioritert gruppe med hensyn til 
vaksinering, særlig hvis omfanget av smittede og syke blir stort?” 
 
Denne rapporten besvarer disse spørsmålene. 

 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Levering av vaksine 
Utvikling og produksjon er godt i gang. Det er ingen endringer i tidsforholdene 
slik de ble rapportert i Statusrapport 28: 
- Leveringen av vaksine fra GSK er ventet å starte medio september og fortsette 

noen uker slik at alt er levert i 2009. 
- Den tekniske dokumentasjonen leveres ultimo september. Vaksinen til Norge 
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er med adjuvans. 
- Resultater fra kliniske utprøvinger er ventet medio november. 
 
Folkehelseinstituttet vil ha klar en logistikk for å lagre vaksinen frem til videre 
distribusjon, enten her eller i produksjonslandet. 
 
Det er ikke mulig å få levert vaksine tidligere. Norge har en av de aller beste 
avtaler i verden. 
Godkjenning av vaksine 
Den europeiske legemiddelmyndigheten EMEA (ved deres komité for legemidler, 
CHMP) vil denne uka bestemme hvilken dokumentasjon de skal kreve for 
godkjenning av vaksinen. Det er to alternativer: 
- Teoretisk sett kan man godkjenne vaksinen basert bare på den tekniske 

dokumentasjonen. Da kan godkjenningen komme primo oktober. Vi vurderer 
at dette er lite sannsynlig gitt sykdommens nokså milde natur og at det er en 
vaksine med nytt antigen og nytt adjuvans. 

- Normal prosedyre vil være at EMEA avventer kliniske utprøvinger og derfor 
godkjenner vaksinen først primo desember. 

 
Dersom EMEA velger å avvente kliniske utprøvinger, kan norske 
legemiddelmyndigheter benytte en ”nødparagraf” for likevel å godkjenne den 
uprøvde vaksinen for bruk i Norge. Man kan da legge vekt på om andre land har 
gjort tilsvarende, evt. om vaksinen benyttes i andre land allerede slik at 
sikkerhetsdata er tilgjengelig. 
 
Folkehelseinstituttet har nær kontakt med Legemiddelverket og nordiske kolleger 
om spørsmålet. Siden dette er en ny vaksine, vil vi i utgangspunktet være 
tilbakeholdende med å omgå EMEAs beslutninger. 

 

Distribusjon av vaksine og vaksinering 
Distribusjonen fra Folkehelseinstituttet vil skje etter prosedyrene som er fastlagt i 
massevaksinasjonsplanene under pandemiplanen (vedlagt). Opplegget har vært 
øvet på regionale konferanser. Kommunene har stor frihet til å velge lokale 
opplegg. Kommunene vil få leveranser utover høsten etter antallet i prioriterte 
grupper. Vi skal om kort tid ha et møte med enkelte større kommuner for å bli 
orientert om deres planer og utfordringer. 

 
 
 

Fastlegenes bidrag 
Noen kommuner har tenkt å benytte fastlegene en del til vaksinering av 
risikogrupper. Her kan spørsmålet om honorering i form av en takst komme opp. 
Vi forstår at Legeforeningen allerede har bedt om et møte med Hdir. Ellers er det 
en utfordring ved bruk av fastleger at vaksinen leveres i tidoseglass slik at legene 
må samle opp et antall vaksinander. 

 

Prioritering og prosessen for beslutning 
Det er nok vaksine til alle i Norge. Fordi ikke all vaksine leveres samtidig og fordi 
kommunene har begrenset kapasitet, må noen grupper vaksineres før andre. Slike 
spørsmål er drøftet i Pandemiplanen (side 10 og vedlegg B), men det er 
nødvendig å vurdere prioriteringene i lys av pandemiens natur. Spesielt tror vi at 
siden sykdommen er overveiende mild, blir det mindre behov for å prioritere 
personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Vi vil i stedet legge vekt på å beskytte 
personer i risikogrupper for komplikasjoner. I tillegg er det viktig å beskytte de 
helsepersonell som står i frontlinjen mot sykdommen, altså de som skal 
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diagnostisere, behandle og pleie pasienter. Det vil særlig gjelde personell i 
primæhelsetjenesten. 
 
Prosessen for endelig beslutning blir slik: 
- Folkehelseinstituttet vil, som ved andre vaksiner, lage et forslag basert blant 

annet på WHOs og ECDCs anbefalinger, andre nærstående lands 
anbefalinger, og erfaringer med utsatte grupper i industriland som har 
gjennomgått full epidemi (Australia, New Zealand, UK).  

- Forslaget drøftes med Hdir. 
- Folkehelseinstituttet oversender forslaget til departementet. 
- Departementet beslutter. 
- Folkehelseinstituttet informerer kommunene og publikum og distribuerer 

vaksine til kommunene som iverksetter vaksinasjon. 
 
Tidspunktet for forslaget og beslutning avhenger av når vaksinen ventes klar for 
bruk. Beslutningen bør utsettes så lenge som mulig slik at vi har best mulig 
kunnskapsgrunnlag for en beslutning. 
 
Vi deltok nylig i møte om saken i WHOs Strategic Advisory Group of Experts 
(SAGE) on Immunization. Konklusjonene fra møtet (gjengitt nedenfor) 
sammenfaller langt på vei med våre foreløpige vurderinger. Spørsmålet om 
vaksinasjon av gravide, som ser ut til å være en risikogruppe for komplikasjoner, 
er komplisert og må vurderes nøye. 
 

“WHO recommendations on pandemic (H1N1) 2009 vaccines 
13 JULY 2009 | GENEVA -- On 7 July 2009, the Strategic Advisory Group of 
Experts (SAGE) on Immunization held an extraordinary meeting in Geneva to 
discuss issues and make recommendations related to vaccine for the pandemic 
(H1N1) 2009.  
 
SAGE reviewed the current pandemic situation, the current status of seasonal 
vaccine production and potential A(H1N1) vaccine production capacity, and 
considered potential options for vaccine use.  
 
The experts identified three different objectives that countries could adopt as part 
of their pandemic vaccination strategy:  
- protect the integrity of the health-care system and the country's critical 
infrastructure;  
- reduce morbidity and mortality; and  
- reduce transmission of the pandemic virus within communities.  
 
Countries could use a variety of vaccine deployment strategies to reach these 
objectives but any strategy should reflect the country’s epidemiological situation, 
resources and ability to access vaccine, to implement vaccination campaigns in 
the targeted groups, and to use other non-vaccine mitigation measures.  
 
Although the severity of the pandemic is currently considered to be moderate 
with most patients experiencing uncomplicated, self-limited illness, some groups 
such as pregnant women and persons with asthma and other chronic conditions 
such as morbid obesity appear to be at increased risk for severe disease and 
death from infection. 
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Since the spread of the pandemic virus is considered unstoppable, vaccine will be 
needed in all countries. SAGE emphasized the importance of striving to achieve 
equity among countries to access vaccines developed in response to the pandemic 
(H1N1) 2009 
 
The following recommendations were provided to the WHO Director-General: 
 
All countries should immunize their health-care workers as a first priority to 
protect the essential health infrastructure. As vaccines available initially will not 
be sufficient, a step-wise approach to vaccinate particular groups may be 
considered. SAGE suggested the following groups for consideration, noting that 
countries need to determine their order of priority based on country-specific 
conditions: pregnant women; those aged above 6 months with one of several 
chronic medical conditions; healthy young adults of 15 to 49 years of age; 
healthy children; healthy adults of 50 to 64 years of age; and healthy adults of 65 
years of age and above.  
 
Since new technologies are involved in the production of some pandemic 
vaccines, which have not yet been extensively evaluated for their safety in certain 
population groups, it is very important to implement post-marketing surveillance 
of the highest possible quality. In addition, rapid sharing of the results of 
immunogenicity and post-marketing safety and effectiveness studies among the 
international community will be essential for allowing countries to make 
necessary adjustments to their vaccination policies.  
 
In view of the anticipated limited vaccine availability at global level and the 
potential need to protect against "drifted" strains of virus, SAGE recommended 
that promoting production and use of vaccines such as those that are formulated 
with oil-in-water adjuvants and live attenuated influenza vaccines was important.  
As most of the production of the seasonal vaccine for the 2009-2010 influenza 
season in the northern hemisphere is almost complete and is therefore unlikely to 
affect production of pandemic vaccine, SAGE did not consider that there was a 
need to recommend a "switch" from seasonal to pandemic vaccine production.  
 
WHO Director-General Dr Margaret Chan endorsed the above 
recommendations on 11 July 2009, recognizing that they were well adapted to 
the current pandemic situation. She also noted that the recommendations will 
need to be changed if and when new evidence become available.  
 
SAGE was established by the WHO Director-General in 1999 as the principal 
advisory group to WHO for vaccines and immunization. It comprises 15 members 
who serve in their personal capacity and represent a broad range of disciplines 
from around the world in the fields such as epidemiology, public health, 
vaccinology, paediatrics, internal medicine, infectious diseases, immunology, 
drug regulation, programme management, immunization delivery, and health-
care administration.  
 
Additional participants in the SAGE meeting included members of the ad hoc 
policy advisory working group on influenza A(H1N1) vaccine, chairs of the 
regional technical advisory groups and external experts. Observers included 
industry representatives and regulators who did not take part in the 
recommendation process in order to avoid conflicts of interest.”  

Kommunikasjon 
Vi jobber nå med å klargjøre kommunikasjon til publikum og kommuner om 
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vaksinasjon. Spørsmålet om prioritering blir en særlig utfordring. 
Overvåking uønskede hendelser 
Ved nye vaksiner er det nødvendig å overvåke bruken for å avdekke eventuelle 
sjeldne, alvorlige uønskde hendelser etter vaksinasjon. Norge er i en god posisjon 
for slik overvåking. Vi tar sikte på å ha klart et system for å registrere all 
vaksinasjon, for eksempel i SYSVAK, slik at oppfølging og studier blir enklere. 
Vi er også med i et EU-finansiert samarbeid om vurdering av uønskede hendelser. 

 

Oppsummering 
- Norge får 9,4 millioner doser vaksine med levering fra medio september og ut 

året. 
- Vi får denne uka vite om EMEA vil godkjenne vaksinen primo oktober uten 

data fra kliniske utprøvinger eller primo desember med data fra kliniske 
utprøvinger. I det første tilfellet må det vurderes om vaksinen skal få en tidlig 
nasjonal godkjenning etter en ”nødparagraf”. 

- Kommunene klargjør for vaksinering etter massevaksinasjonsplanene. 
- Folkehelseinstituttet lager et forslag til vaksinasjonsrekkefølge. 

Helsepersonell i frontlinjen og risikogrupper for komplikasjoner er opplagte 
prioriterte grupper. 

- Vi forbereder oss på kommunikasjonsutfordringene. 
- Vi forbereder et system for registrering av vaksinerte og oppfølging av mulige 

uønskede hendelser etter vaksinasjon. 
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