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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn om saken 
Helse og omsorgsdepartementet mottok 8. mai en henvendelse fra 
legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline (GSK) med tilbud om kjøp av såkalt 
prepandemivaksine basert på nytt influensavirus A (H1N1). På grunn av svært 
kort svarfrist og få opplysninger i denne henvendelsen innkalte HOD til et møte 
med GSK for å klarlegge en del punkter. 
 
Norge har en avtale med dette firmaet om levering av pandemivaksine i tilfelle av 
en influensapandemi. Denne avtalen innebærer at firmaet skal starte opp 
produksjon av vaksine når WHO erklærer fase 6, og når virusstamme er klar fra 
WHO. Da vil Norge være forpliktet til å kjøpe det volumet vi har reservert, 
nemlig 9,4 millioner doser. I tilbudet i forbindelse med denne avtalen ligger det 
også et punkt om prepandemivaksine.  
 
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. 
 
Følgende vilkår kom fram på møtet:  
- Ved levering av prepandemivaksine gjelder normal køordning. Det vil si at de 
første som bestiller får hele sin bestilte mengde før neste mann på listen. Dette 
innebærer at Norge kan få levert prepandemivaksine først i første kvartal 2010.  
- Hver kunde kan maksimalt bestille 2 doser til halve befolkningen i landet.  
- Pris per dose er €7, men det vil være et fratrekk i reservasjonsavgiften på 
pandemivaksine tilsvarende €1,5 per dose prepandemivaksine; reell pris € 5,5.  
- Dersom vi bestiller prepandemivaksine kan dette gå til fratrekk av tilsvarende 
mengde pandemivaksine, slik at Norge totalt mottar 9,4 mill doser vaksine. 
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Forholdene rundt de regulatoriske kravene til en slik vaksine er ikke på plass 
ennå, men EMEA arbeider med dette nå, og vurderer å utarbeide en ”fast track”-
prosedyre tilsvarende den som er på ”mock-up” pandemivaksine, dvs. at det tar 
kun noen uker å få en godkjenning.  
 
Pandemiavtalene av den typen Norge har, overstyrer alle evt. avtaler om 
produksjon av prepandemivaksine. Dvs. at dersom WHO erklærer fase 6, vil all 
produksjon av prepandemivaksine og sesongvaksine opphøre, og 
pandemivaksineproduksjon vil starte. Dersom WHO spesifikt gir råd om å ikke 
starte produksjon ennå, er dette noe som må diskuteres. Den norske avtalen med 
GSK sier imidlertid spesifikt at produksjon skal starte ved erklæring av fase 6. 
 
Fem land har allerede gått inn på en avtale om levering av H1N1-
prepandemivaksine. Dette er imidlertid land som allerede hadde en avtale om 
H5N1-prepandemivaksine. Ingen land som bare har pandemiavtale, altså i Norges 
kategori, har bestilt foreløpig. 
Problemstilling 
Bør Norge takke ja til GSKs tilbud og bestille en H1N1-vaksine (såkalt 
prepandemivaksine) allerede nå framfor å vente til eventuelt fase 6 blir erklært og 
vår normale pandemivaksineavtale utløses? 

 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Nytte og risiko ved å inngå en slik avtale  
Tilbudet fra GSK til flere land kan ses på som en måte for firmaet å redusere den 
økonomiske risikoen det tar ved å starte produksjon av A(H1N1)-vaksine nå så 
snart som mulig. Firmaet sikrer seg å få solgt store volum selv om det ikke blir en 
pandemi som utløser pandemivaksineavtalene. 
 
Vilkårene skissert ovenfor gir ikke noen sterke argumenter mot å bestille 
prepandemivaksine.  
 
Den økonomiske risikoen er liten. Vi kan la mengden prepandemivaksine inngå i 
totalmengden pandemivaksine, og vi får fratrekk i reservasjonsavgift dersom vi 
kjøper prepandemivaksine. 
 
Det er tre teoretiske motargumenter: 
- Det første er dersom den aktuelle A(H1N1)-epidemien ikke går videre til en 
pandemi i fase 6. Da har vi kjøpt vaksine mot et virus som kanskje er slått tilbake 
for alltid. Dette anser vi som svært lite sannsynlig. 
- Det andre er dersom fase 6 erklæres, men WHO oppfordrer til ikke å stoppe 
produksjon av sesonginfluensavaksine og GSK og landene med 
pandemivaksineavtaler blir enige om ikke å utløse avtalene fordi sykdommen er 
så mild, og at man heller ønsker å satse på sesonginfluensavaksine. Da har vi 
likevel bestilt 4,7 millioner doser av vaksine vi kanskje ikke ønsker. 
- Det tredje er dersom viruset skulle endre seg så mye før vaksinen er klar til bruk 
at den ikke vil være effektiv. Dette anser vi også som lite sannsynlig.  
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Det er fremdeles en usikkerhet i forhold til det regulatoriske rundt H1N1-
prepandemivaksine i første rekke i forhold til EMEA. Dette vil forhåpentligvis 
løses i løpet av kort tid, men forbeholdet bør bakes inn i en eventuell 
intensjonsavtale.  
 
Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om man vinner noe på en slik avtale med 
tanke på leveringstid med de forskjellige alternativene. Dersom fase 6 erklæres og 
Norges pandemivaksineavtale utløses, vil Norge få sine første leveranser av 
vaksine etter 16 uker. Dersom fase 6 blir erklært innen 1. juni, vil vi ha første 
levering av pandemivaksine i oktober. Dersom det drøyer til 1. august, vil vi ha 
første levering av pandemivaksine nær årsskiftet 2009-2010. Det er bare dersom 
fase 6 inntrer mot slutten av 2009 eller begynnelsen av 2010 at vi i praksis vil ha 
noen nytte av denne nye avtalen. Da vil den avtalen gi oss vaksine som vi ikke 
ville få med pandemiavtalen. 
Grupper som evt. bør få tilbud om prepandemivaksine 
Hovedmålsettingen i pandemiplanen er å redusere sykdom og død. I 
pandemiplanen er ulike grupper prioritert i en rekkefølge for best å oppfylle denne 
målsettingen. Når vi ser hvilke grupper som særlig rammes med alvorlig sykdom 
av den nye influensaen, kan prioriteringene endres.  

 

Konklusjon 
Det er sannsynligvis liten økonomisk risiko i å inngå en intensjonsavtale om 
levering av prepandemivaksine. Risikoen er knyttet til den situasjonen der WHO, 
GSK og landene med pandemivaksineavtale er enige om at avtalene ikke bør 
utløses, selv om det er fase 6, fordi sykdommen er for mild. Da vil vi likevel ha 
bestilt 4,7 millioner doser. 
Behovet for hele avtalen faller bort hvis WHO erklærer fase 6 og produksjonen av 
pandemivaksine påbegynnes. Da trer vår vanlige pandemivaksineavtale i kraft.  
Den viktigste nytten med avtalen er dersom pandemien drøyer og 
pandemivaksineproduksjonen først starter mot slutten av 2009 eller senere. 
Folkehelseinstituttet vil derfor anbefale at Norge inngår en slik intensjonsavtale 
om leveranse av 4,7 millioner doser vaksine mot nytt influensavirus A(H1N1). 
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