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HMR – Antall testet per uke  



Antall positive per uke  



Positive 

knyttet til 

sted – siste 

3 uker  



Oppsummert 
• Enda lokal smitte 

• Ålesund  



Kapasitet på laboratoriet 

• > 15.000 per uke 

• Publikum må oppfordres til lav terskel for å teste seg 

Vaksiner og varianter – siste nytt 

• Laboratoriestudier 

• Kliniske studier 



• Effekt av massevaksinering 

• UK 

• Israel 

• Qatar 

Laboratoriestudier 
• Pfizer vaksine - India og Sør-Afrika varianter.  

• Beta og Delta. 

• Mengde nøytraliserende antistoff er ca 5 ganger lavere for Beta og 

Delta sammenlignet med vildtype virus 

• En dose gir sannsynligvis dårlig beskyttelse mot Beta og Delta. 

• 2 doser gir sannsynligvis god klinisk effekt hos friske unge ny vaksinerte 

• Mengde nøytraliserende antistoff faller signifikant med:  



• Alder 

• Tid siden vaksinasjon. 

• Usikker beskyttelse i grupper med risiko for alvorlig forløp 

• Varigheten av beskyttelse er usikker.  

Kliniske studier 
1. Novavax – nanopartikelvaksine – effekt mot beta (Sør- 

Afrika) 

51 % mot mild til moderat sykdom 

2. Pfizer – Israel.  

Ved infeksjon hos vaksinerte – 8 ganger høyere risiko for 

at det er Beta variant. 

Seleksjonsfenomen for Alfa (UK) etter en dose. 

Seleksjonsfenomen for Beta (SA) etter 2 doser. 



Effekt av 

massevaksinering 
1. Pfizer – Israel 

Lik effekt i observasjonsstudier som i fase 3 studier 95 % 

effekt mot alle målte parametre1 

2. Pfizer – Israel 

Lik effekt i observasjonsstudier som i fase 3 studier 

90 % effekt mot alle målte parameter 

3. Pfizer – Qatar 

Alfa (UK): Omtrent same effekt som i Israel 

Beta (SA): 75.0 % beskyttelse - 20 % redusert.  Beskyttelse 

mot alvorlig, kritisk og død: Uendret (97 %) 



 

Fra meldesystemer 



Etter 5 måneder med vaksinasjon 
• Ingen tvil om mRNA vaksinenes fantastiske effekt mot de fleste varianter 

• Betydelig dårligere effekt av andre vaksiner, noen mister helt effekten mot Beta (Sør-Afrika/B1.351) og sannsynligvis 

Delta (India B1.617.2) 

• Laboratorie og kliniske bevis for delvis vaksinesvikt også for mRNA vaksiner 

• Beta og Delta varianter (Sør Afrika/India – B.1351/B1.617.2)  

• Vil det komme helt vaksineresistente varianter? 

• Varighet av beskyttelse? 

• Laboratoriemessig holdepunkt for avtagende effekt etter 3-6 måneder 

• COVID-vaksiner kan gi svært alvorlige bivirkninger  – knyttet til adenovirus vektor? Geografisk ulikhet? 



Bjørnen er vådeskutt 
• Vet ikke helt hvor hardt den er skadd 

• Pandemiens tidevann – over tolkning av svingninger? 

• Influensa  

• Nordlige halvkule: Januar - Februar 

• Sørlige halvkule: Juli – August 

• RSV 

• Nordlige halvkule: Februar - mars • Sørlige halvkule: August - september 

• COVID? 

• Varianter 

• Varighet av beskyttelse 


