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Overvåkingsmetoder ved koronavaksiner

Spontanrapportering

Melding av mistenkte 
bivirkninger fra «vanlig» klinisk 

bruk

Raskt, «enkelt», gir signaler

Kobling av helseregistre

Vaksinasjon, primær- og 
sykehusdata. Fødselsregisteret, 
dødsårsaksregisteret mm. mm.

Beredt C19 

- Kortsiktig («sanntid»)

- Langsiktig



Hvordan overvåkes bivirkningene av covid-
vaksiner i verden?



• Høy forekomst av kortvarige
(2-3 dager), men ubehagelige
bivirkninger

• Hyppigere enn for andre 
vaksiner

• Ulikt hvilken dose
• Mer hos yngre
• Eldste og sykeste: Forberedt 

på dødsfall etter vaksinering

Hva visste vi da vaksineringen startet?

Hodepine

Feber

Frysninger

Muskel- og leddsmerter + 
smerter i ekstremiteter

Smerter og hevelser på 
injeksjonssted

Utmattelse

Hovne lymfekjertler

Kvalme



Anafylaksi

Hevelser -
«fillers»

Søvnvansker

Oppkast og 
diaré

Ansiktslammelse

Hva fikk vi tidlig ny kunnskap om?

«Covid-arm»

Influensalignende 
sykdom



Mottatte meldinger – Norge 

https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte-bivirkninger-av-koronavaksiner

Vaksine Antall 
1. dose

Antall 
2. dose

Totalt antall 
bivirknings-
meldinger

Dødsfall Øvrige 
alvorlige 

meldinger

Lite alvorlige 
meldinger

Comirnaty
(Pfizer/BioNTech)

521 014 270 330 2045 130 240 1675

COVID-19 Vaccine
Moderna (Moderna)

66 058 16 931 132 3 18 111

Vaxzevria (COVID-19 
Vaccine AstraZeneca)

134 623 0 3458 6 251 3201

Totalt 722 648 287 412 5635 139 509 4987

https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte-bivirkninger-av-koronavaksiner


Siste uker: Blodpropper, lave blodplater –
Vaxzevria (AZ-vaksinen)



-OUS og UNN: Påviser autoantistoffer mot platefaktor 4 hos pasientene 
med blodpropper og lave blodplater.  Tilsvarende funn i Tyskland.
- Forsiktighetsregler innføres i produktinformasjonen 

Det avholdes ekspertmøte i EU: 
- Sannsynlig assosiasjon mellom vaksine og hendelser
- Mekanismen er ukjent
- Kan ikke fastslå hvem som er risikopasienter

Antallet tilfeller i EU/EØS og UK øker:
Mange land har tatt opp igjen vaksinering, mange med nedre 
aldersgrense

Produktinformasjonen endres:
Forsiktighetsregler og bivirkninger (lave blodplater og blodpropper 

kombinerte med lave blodplater). Ytterligere utredning nødvendig



Pågående signaler/analyser

«Filler»-
hevelser

Covid-arm

Capillary
leak

syndrome

Tromboser 
og trombo-

cytopeni

Immun trombocytopeni
Bruk hos skjøre eldre

Anafylaksi, hypersensitivitet, allergi
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