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Nesten alle vaksinene er basert på Spike (S)-
proteinet (piggene) på utsiden av koronaviruset

T-celler dreper celler som allerede er 
infiserte

van Riel, D., de Wit, E. Next-generation vaccine platforms for COVID-19. Nat. Mater. 19, 810–812 (2020). https://doi.org/10.1038/s41563-020-0746-0

Antistoffer fanger viruset og 
hindrer det i å komme inn i celler

https://doi.org/10.1038/s41563-020-0746-0


Ulike typer covid-19 vaksiner

Levende, 
svekket

Inaktivert Subenhet
Virus-

liknende 
partikkel

DNA RNA Virus- vektor

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

Tradisjonelle teknologier Nye teknologier

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines


Levende, 
svekket

Inaktivert Subenhet
Virus-

liknende 
partikkel

DNA RNA Virus- vektor

• Levende, men svekket virus som ikke kan formere seg like lett

• Etterlikner infeksjon med ordentlig virus à sterk og langvarig beskyttelse
• Personer med svekket immunforsvar kan bli alvorlig syke

• Viruset må dyrkes – tar tid

• Annen godkjent vaksine: MMR-vaksine (meslinger, kusma og røde hunder)

• Koronavaksine under utvikling: Codagenix

Tradisjonelle teknologier – Levende, svekket

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines


Levende, 
svekket

Inaktivert Subenhet
Virus-

liknende 
partikkel

DNA RNA Virus- vektor

• Drept virus

• Ganske bred immunrespons, men mindre sterk
- Hjelpestoff (adjuvans)
- Flere doser

• Viruset må dyrkes – tar tid

• Annen godkjent vaksine: influensavaksine

• Koronavaksine under utvikling: Valneva

Tradisjonelle teknologier – Inaktivert

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines


Levende, 
svekket

Inaktivert Subenhet
Virus-

liknende 
partikkel

DNA RNA Virus- vektor

• Subenhet: Små biter av viruset - feks piggen, enten renset frem eller syntetisk laget

• VLP: Små syntetiske biter som likner på viruset

• Subenhet kan gi en ganske smal immunrespons, mens VLP gir en bredere respons
- Hjelpestoff
- Flere doser

• Annen godkjent vaksine: Hepatitt B vaksine / HPV-vaksine

• Koronavaksine under utvikling: Novavax

Tradisjonelle teknologier – Subenhet og 
virusliknende

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines


Levende, 
svekket

Inaktivert Subenhet
Virus-

liknende 
partikkel

DNA RNA Virus- vektor

• Genkoden (oppskriften) til et protein feks piggen – kroppen lager sin egen vaksine
• Ustabile – RNA må pakkes inn i fettbobler – oppbevares kaldt
• Ulempe med DNA – må gis med spesielt utstyr
• Raske å produsere
• Brytes raskt ned når de har gjort jobben sin
• Annen godkjent vaksine: Ingen
• Koronavaksine under utvikling (DNA): Inovio
• Koronavaksine godkjent (mRNA): Comirnaty; COVID-19 Vaccine Moderna

Nye teknologier – DNA og RNA

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines


Levende, 
svekket

Inaktivert Subenhet
Virus-

liknende 
partikkel

DNA RNA Virus- vektor

• Ufarlig virus som inneholder genkoden (oppskriften) til et protein, feks.piggen - kroppen lager sin egen vaksine

• Ulempe: immunitet mot det ufarlige viruset - bruke ulike typer virus for oppfriskingsdoser eller dyrevirus

istedenfor

• Annen godkjent vaksine: Ebola vaksine

• Koronavaksine godkjent: Vaxzevria, COVID-19 Vaccine Janssen

Nye teknologier – Virusvektor

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines


Hvilke effekter kan vi forvente av vaksinene?

+

Hva betyr det for meg?

Direkte beskyttelse mot: 
• Å få alvorlig sykdom (sykehusinnleggelse og død)

• Å bli syk

• Å bli smittet



Hvilke effekter kan vi forvente av vaksinene?

Hva betyr det for oss?

Indirekte beskyttelse:
• Hindre smitte

• Hindre spredning - flokkimmunitet



Fase III-studier – beskyttelse mot covid-19
Antall doser/ 

intervall
Mild/moderat

sykdom

Innleggelser
(vaksine/placebo

)
Antall deltagere 

Fase III

2/21d 95% 0/5 44 000

2/28d 94% 1/9 30 000

2/28d 67% 0/9 24 000

1 66% 2/29 44 000

2/21d 90% 0/1 30 000



Rossman et al 2021 (preprint)

Israel



Norge 

https://www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter/

https://www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter/


Israel

̶ Clalit Health Services observasjonsstudie basert på 
koblete helsedata

̶ 596 618 personer vaksinerte matchede kontroller. 
Median alder 45 (35-61) år

̶ Justert for alder, kjønn, bosted og kalendertid

Dagan N et al NEJM 2021  

Få tilfeller

Pfizer vaksine BNT162b2 



Pfizer/BioNTech 
(mRNA vaksiner) 
Eldre 
VE etter 1.dose



Pfizer/BioNTech
(mRNA vaksiner) 
Eldre
VE etter 2.dose



AstraZeneca 
Eldre 
VE etter 1.dose



Pfizer/BioNTech 
(mRNA vaksiner)
Helsepersonell 
VE etter 1./2.dose



Weekes et al 2021 (preprint)

Pfizer/BioNTech 
(mRNA vaksiner)
Eldre

virusmengde



Blå 60 + år

Pfizer/BioNTech 
(mRNA vaksiner)
Eldre

virusmengde

Petter et al 2021 (preprint)



Oppsummering

̶ Redusert antall sykehusinnleggelser og dødsfall allerede noen uker etter 1.dose 
(AstraZeneca og Pfizer/BioNTech) 

̶ Redusert antall test positive etter 1 og 2 doser (Pfizer/BioNTech) 
• Redusert antall symptomatiske 

• Redusert antall asymptomatiske

̶ Lavere virusmengde etter vaksinasjon (Pfizer/BioNTech) 
̶ Foreløpig sparsomt med data for AstraZeneca etter 2 dose og kortere oppfølgingstid

Konsistente data som stemmer godt med data fra fase III-studiene



Takk for 
oppmerksomheten!

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-
helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
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https://twitter.com/Talis_L/status/1341037714662146055

https://twitter.com/Talis_L/status/1341037714662146055


Kan endringer i viruset gjøre at vaksiner ikke 
virker?

̶ Virus muterer hele tiden – de aller fleste mutasjoner er ufordelaktige eller 
ubetydelige

̶ Immunitet hos mennesket presser viruset
̶ Vaksinene gir mange ulike antistoffer og immunceller
̶ Foreløpig ingenting som tyder på at mutasjonene påvirker vaksinens effekt
̶ Hvordan finner vi ut av om vaksinene ikke virker mot de nye variantene?
• Naturlig sykdom og resmitte?

• I laboratoriet - dreper antistoffer fra vaksinerte og personer som har hatt covid-19 den 
nye varianten?

• Vaksinerte som får covid-19?

• Effekt målt i vaksinestudier som pågår i land med pågående smitte med nye varianter?



Effekt mot nye virus varianter

Effekt villtype B.1.1.7 (UK) B.1.351 (Sør-Afrika)

95% Sannsynligvis
tilsvarende villtype

Sannsynligvis
lavere

94% Sannsynligvis
tilsvarende villtype

Sannsynligvis
lavere

67%
UK 75% 10-22%*

SA

72%
USA … 52%

(66%  Brasil)

96%
UK 86% 60%

*Ikke signifikant resultat

Sannsynligvis 
fortsatt god 
effekt mot 

alvorlig sykdom



Hva trenger vi mer kunnskap om?

̶ Beskyttelse mot alvorlig sykdom og sykehusinnleggelser (få hendelser) 
og død (ingen data)

̶ Beskyttelse hos de aller eldste (lavt antall deltagere)
̶ Beskyttelse mot asymptomatisk infeksjon og smittespredning (fase III-

studiene ikke designet for dette)
̶ Beskyttelse hos barn, gravide, personer med alvorlige underliggende 

sykdommer som autoimmune sykdommer, immunsupprimerte mv (ikke 
med i studiene)

̶ Varighet av beskyttelse
̶ Bruk av ulike vaksiner som dose 1 og 2
̶ Beskyttelse mot nye virusvarianter


