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COVID-19-VAKSINEUTLØST 
MYOKARDITT OG PERIKARDITT      

I NORGE - NASJONAL 
MULTISENTERSTUDIE 

Nina Eide Hasselberg, ProCardio Center for Innovation, Kardiologisk avdeling, Oslo 
universitetssykehus, Rikshospitalet.

SARS-CoV-2-pandemien førte til at 
myndigheter over hele verden igangsatte 
massevaksinasjonskampanjer, og i Europa 
og USA fikk to vaksiner med ny mRNA-
plattform (Comirnaty (BioNTech®Pfizer®) 
og Spikevax (Moderna®)) betinget 
markedsføringstillatelse.
        Det kom tidlig rapporter om øket 
forekomst av myokarditt og perikarditt 
etter vaksinering som nå er anerkjente 
bivirkninger av begge mRNA-vaksinene. 
Rapporter viser myokarditt-forekomst 
på 0,3-5 tilfeller per 100 000 vaksinerte 
personer i USA og Israel, med høyere 
forekomst hos unge menn og etter 2. 
vaksinedose. Per mars 2022 er det i 
Norge rapportert 147 myokarditter og 
296 perikarditter på > 11 millioner mRNA-
vaksinedoser satt. 
        Myokarditt anses som den mest 
alvorlige uventede bivirkningen av covid-19 
mRNA-vaksinene. Akuttforløpet har vist seg 
oftest å være mildt og selvbegrensende med 
kort sykehusopphold og svært lav mortalitet 
(< 1 %). Imidlertid har man ingen data på 
utløsende eller predisponerende faktorer, ei 
heller om myokardittene medfører kardiale 
langtidseffekter.
        Statens legemiddelverk og europeiske 
legemiddelmyndigheter (EMA) etterlyser 
informasjon om forløp og langtidseffekter 
ved vaksineutløst perikarditt og 
myokarditt for å opprettholde tillit til 
vaksinasjonsprogrammet i befolkningen. 
Ved hjelp av omfattende nasjonale 

helseregistre og godt kardiologisk fagmiljø 
har Norge en unik mulighet til å bidra til å 
generere ny kunnskap.

Nasjonal multisenterstudie
Vi har igangsatt et samarbeidsprosjekt 
mellom Kardiologisk avdeling og 
ProCardio Center for Innovation, 
Oslo universitetssykehus (OUS) 
(forskningsansvarlig institusjon), 
Folkehelseinstituttet (FHI) og Statens 
legemiddelverk (SLV) og vil utføre en studie 
i 2 deler:

1. Valideringsstudie: Tilfeller av mistenkt 
covid-19-vaksineutløst myokarditt 
og perikarditt rapportert til norske 
helseregistre vil bli validert via journalsøk 
(etter Brighton-kriterier).

2. Klinisk oppfølgingsstudie av covid-19-
vaksineutløst myokarditt: 

Inklusjonskriterier:
- Myokarditt < 30 dager etter covid-19 
   mRNA-vaksinering:  
   - biopsiverifisert myokarditt eller
   - troponin-forhøyelse og myokarditt-
     funn på ekkokardiografi/magnet-
     resonanstomografi (MR) eller
- symptomer og en av følgende:
   ekkokardiografi-/MR-funn  
   troponin-forhøyelse
   ny arytmi/ledningsforstyrrelse under
   akutt sykdom
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Eksklusjonskriterier:
- Andre årsaker til myokarditt, inkludert 
   SARS-CoV-2-infeksjon 
- Kronisk hjertesykdom som kompliserer 
   tolkning av myokardittegn på ekko-
   kardiografi/MR/blodprøver/EKG

Pasienter vil undersøkes ett og to år 
etter myokarditt med EKG, 24-timers 
EKG, ekkokardiografi, MR av hjertet og 
blodprøver. Endepunkter er kardiale 
hendelser og funn ved MR. 
        Studien vil gi god informasjon om 
oppfølging og eventuelt behandling av 
rammede pasienter. 
        Både forekomsten, risikofaktorer 
og alvorligheten på kort og lang sikt av 
covid-19-vaksineutløst myokarditt og 
perikarditt vil være avgjørende for om 
man kan forsvare massevaksinasjon av 
befolkningen i fremtiden samt å identifisere 
høyrisikogrupper som bør gis særskilte 
vaksineråd. 
        Tross enighet i fagmiljøene om at 
risikoene forbundet med akutt myokarditt 
sekundært til SARS-CoV-2-infeksjon er 
større enn risiko ved vaksinering diskuteres 

nytte versus risiko fortsatt varmt i 
mediene. Hvis våre funn fører til redusert 
vaksineskepsis i befolkningen, vil dette øke 
muligheten for flokkimmunitet nødvendig 
for å bekjempe aktuelle og kommende 
pandemier.
        Oslo universitetssykehus (OUS) 
er forskningsansvarlig institusjon, men 
ettersom pasientene befinner seg i hele 
landet, vil vi kontakte kardiologiske 
seksjoner/avdelinger på aktuelle norske 
sykehus og invitere til samarbeid. 
       Vi ønsker i tillegg at gode kollegaer 
henviser pasienter med covid-19-
vaksineutløst myokarditt direkte til 
oss på Kardiologisk avdeling på OUS, 
Rikshospitalet.   
        Vi inkluderer også barn som vil 
undersøkes på Barnekardiologisk avdeling 
på OUS, Rikshospitalet.

Pasienter kan henvises til prosjektleder:
Overlege Nina Eide Hasselberg,
Kardiologisk avd, Oslo Universitetssykehus, 
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e-post: nihass@ous-hf.no
Telefon: 23079004


