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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn om saken 
Norge har a) en avtale med firmaet GSK om kjøp av 9,4 millioner doser av en 
vaksine mot et pandemisk influensavirus – en såkalt pandemivaksineavtale, og b) 
en nylig inngått bestilling på 4,7 millioner doser av en vaksine mot det nye 
A(H1N1)-viruset – en såkalt prepandemivaksineavtale. 
 
Vaksinen som skal leveres etter de to ordningene, vil være identisk og rette seg 
mot det nye A(H1N1)-viruset. Det er bare produksjonstidspunktet (før eller etter 
at WHO har erklært fase 6), godkjenningsprosessen hos EMEA og avtaleformen 
som bestemmer om vaksinen kalles en prepandemivaksine eller en 
pandemivaksine. 
 
I begge tilfeller er det aktuelle nå en vaksine mot det nye influensa A(H1N1)-
viruset. Vaksine etter pandemiavtalen regner vi med kan leveres tidligst fra 
november 2009 mens vaksine etter prepandemiavtalen blir levert i februar-mars 
2010. 
 
1. Pandemivaksine: Tidlig oppstart av vaksineproduksjon 
GSK selv eller en eller flere av avtalelandene kan når som helst i fase 4 eller 5 
starte en avstemming vedrørende start av pandemivaksineproduksjon. Dersom 
land som utgjør mer enn 50 % av produksjonskapasiteten stemmer for 
produksjonsstart kommer vaksineproduksjon til å starte. Norge har avtale for 3,13 
% av produksjonskapasiteten 
 
I denne situasjonen kan Norge, dersom vi stemmer nei til produksjonsstart, si i fra 
oss våre 9,4 mill doser. Vi vil da ikke ha noen rett til å kjøpe vaksine i en evt. 
senere fase 6. 
 
2. Pandemivaksine: Produksjon etter erklæring av pandemi (fase 6) 
Når WHO erklærer fase 6, skal GSK i følge avtalen starte produksjon av 
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pandemivaksine så snart som praktisk mulig. Dette avhenger bl.a. av mottak av 
virusstamme fra WHO og på regulatorisk godkjenning av pandemivaksinen (bytte 
av virusstamme). 
 
Da er vi forpliktet til å kjøpe de dosene som avtalen gjelder for, dvs. 9,4 mill 
doser. 
 
Prepandemivaksine 
Norge har forpliktet seg til å kjøpe 4,7 mill doser av prepandemivaksine. Disse 
dosene vil eventuelt bli trukket fra totalt antall doser av pandemivaksine, slik at vi 
uansett ikke må kjøpe mer enn 9,4 mill doser totalt. 
Problemstilling 
Siden mye tyder på at sykdommen er mild, er det grunn for å vurdere muligheter 
for påvirkning av eller reforhandling med GSK for å kjøpe mindre eller ikke noe 
vaksine? 

 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Scenarier 
Man kan tenke seg flere scenarier etter hva WHO, GSK og avtalelandene ønsker: 

 
Scenario 
nr 

WHO GSK Avtalelandene Resultat for Norge 

1 Fase 5 (som 
nå) 

Ønsker å starte 
produksjon 

Flertallet, inkl Norge, 
ønsker ikke produksjon 

4,7 mill doser levert 
ca feb 2010 

2 Fase 5 (som 
nå) 

Ønsker å starte 
produksjon 

Flertallet, men ikke 
Norge, ønsker produksjon

4,7 mill doser levert 
ca feb 2010 

3 Fase 5 (som 
nå) 

Ønsker ikke å starte 
produksjon 

Flertallet, inkl Norge, 
ønsker produksjon 

9,4 mill doser levert 
fra ca nov 2009 

4 Fase 5 (som 
nå) 

Ønsker ikke å starte 
produksjon 

Flertallet, men ikke 
Norge, ønsker produksjon

4,7 mill doser levert 
ca feb 2010 

5 Fase 6, 
oppfordrer 
til 
produksjon 

Ønsker å starte 
produksjon 

Ingen betydning (avtalen 
binder) 

9,4 mill doser levert 
fra ca nov 2009 

6 Fase 6, 
fraråder 
produksjon 

Ønsker å starte 
produksjon 

Ingen betydning (avtalen 
binder) 

9,4 mill doser levert 
fra ca nov 2009 

7 Fase 6, 
fraråder 
produksjon 

Villig til å forhandle Flertallet, inkl Norge, 
ønsker ikke produksjon 

4,7 mill doser levert 
ca feb 2010 

8 Fase 6, 
fraråder 
produksjon 

Villig til å forhandle Flertallet, men ikke 
Norge, ønsker ikke 
produksjon 

Vanskelig å si om vi 
kan forhandle antall 
og når vi kan få 
vaksine. 

  

 
 

Vurderinger 
Beslutningen om å forsøke å utløse eller endre på avtaler og om hvem som 
eventuelt skal vaksineres, må bygge på et godt faglig grunnlag. Foreløpig er det 
for tidlig å ta slike beslutninger, og det er en fordel å utsette dem lengst mulig til 
vi har så mye informasjon om sykdommen som mulig, inkludert eventuelle 
endringer av viruset. 
 
Norge har sikret seg gode avtaler dersom vi skulle ønske å vaksinere hele eller 
deler av befolkningen. 
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Konklusjon 
Norge har sikret seg gode avtaler dersom vi skulle ønske å vaksinere hele eller 
deler av befolkningen mot ny influensa A(H1N1). Det er sannsynlig at vi må 
kjøpe 9,4 mio doser og uansett 4,7 mio doser. Vi vurderer at det nå ikke er riktig å 
forsøke å endre på dette. 
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