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Smittestoff

Smittemåte

Smittekilde

UtgangsportInngangsport

Smittemottaker

Hud, blod, luftveissekret, 
urin, sæd, cervixsekret, 
avføring

Hud, munn, luftveier, 
urinveier, kjønnsorgan, 
endetarm, in utero

Dyr, insekt, miljø, mennesker

Spesifikk immunitet? 
Svekket immunitet? 
Svekket forsvar?

Prioner, virus, bakterier, sopp, protozoer, 
helminter, ektoparasitter

Kontakt (direkte, indirekte, dråpe, vertikal).
Fellesvehikkel (mat, vann, legemidler, produkt).
Luftbåren. Vektorbåren

Preben Aavitsland

Reservoar

Syk, inkuberende, 
asymptomatisk

Smittekjeden for SARS-CoV-2
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Smittsom periode
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Reproduksjonstallet R for en epidemi = antallet nye 
personer en gjennomsnittspasient smitter

R = β c D x

Faktor Smittsomhet

(risiko per 

kontakt)

Kontakt-

hyppighet 

(antall per 

tidsenhet)

Varighet av 

smittsomhet

Andel 

mottakelige

Preben Aavitsland

Reproduksjonstallet (spredningspotensialet)
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Sykdomspyramiden

Døde

Intensiv

Sykehus: 

alvorlig syke

Sykehus: syke

Milde tilfeller  -

lab-bekreftet

Milde tilfeller – ikke registrert

Asymptomatiske
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Forventet sykdomsbyrde er 
spredningspotensialet 
(målt ved R0)
ganger
sykdomsalvorlighet
(målt ved f.eks. letalitet)

Forventet sykdomsbyrde
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Epidemiens utvikling

Enkelttilfeller
Import + ett til to ledd 
innenlands smitte som 
lar seg spore til en kilde

Klynger
Import + flere klynger 

med minst tre ledd 
innenlands smitte

Tidlig epidemi
Lokale utbrudd flyter 

sammen; de fleste 
tilfeller uten kjent kilde

Epidemi
Epidemien er i full gang 

og passerer toppen

Sen epidemi
Epidemien er over 

toppen og er på retur

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5



Strategi
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Målgruppa er befolkningen

Vurdere og kommunisere risiko

Lage og kommunisere strategi

Smitteverntiltak

Kommuneoverlegene (smittevernlegene)

Sykehusenes smittevernleger

Rådgivere

Folkehelseinstituttet

RHFenes kompetansesentre  i 
sykehushygiene og CBRNE-senteret

Målgruppa er pasientene

Diagnostikk, behandling, pleie

Fastleger og legevakt

Sykehusene

Rådgivere:

Helsedirektoratet

Legemiddelverket (nye legemidler)

CBRNE-senteret

Folkehelseinstituttet: mikrobiologisk 
diagnostikk

17.03.2020

En respons med to søyler (med noe overlapp)

Smittevern Behandling
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Smittestoff

Smittemåte

Smittekilde

UtgangsportInngangsport

Smittemottaker

Stenge utgangsportenBeskytte inngangsporten

Utrydde eller fjerne 
reservoaret

Styrke generelt forsvar eller 
immunisere

Drepe smittestoffet i smittekildene

Bryte smitteveiene

Reservoar

Isolere smittekilder eller 
endre deres atferd

Bryte smittekjeden
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Redusere spredningspotensialet - R
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Redusere spredningspotensialet - R
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Reproduksjonstallet (R0)

Andelen av smitten som 
skjer fra 
asymptomatiske
(inkubasjonsfasen og 
mild infeksjon) avgjør 
hvor nyttig isolering av 
pasienter er.

Smitte fra asymptomatiske - θ



FHI - 17.03.2020

Tiltak
 

Tiltak 

 

Fase 1 

Enkelttilfeller 

Fase 2 

Klynger 

Fase 3 

Tidlig 

epidemi 

Fase 4 

Epidemi 

Fase 5 

Sein epidemi 

1 God hygiene 

 

     

2 Tidlig oppdaging 

og isolering 

     

3 Oppfølging av 

eksponerte 

     

4 Færre reisende 

fra visse områder 

     

5 Redusert 

kontakthyppighet 
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Mål: utsette starten av epidemien av covid-19 lengst mulig

God hygiene i befolkningen

Tidlig oppdaging, testing og isolering av smittede

Oppfølging av eksponerte

Færre reisende fra epidemiske områder

Tiltak nå
Fase 1 - 2
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Mål: bremse spredningen slik at epidemikurven avflates, epidemien spres over en 

lengre periode og færre smittes totalt.

God hygiene i befolkningen

Tidlig selv-isolering av syke

Redusert kontakthyppighet i befolkningen ved at man holder avstand til andre, 

jobber hjemmefra hvis man kan og unngår forsamlinger. Arrangementer blir avlyst. 

Skoler for ungdom og unge voksne vil bli vurdert stengt. Tiltakene tar sikte på å 

forebygge sitte fra de mange personene som ikke vet at de er smittsomme.

Tiltak snart
Fase 3 - 5

Obs de gamle!
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Hold deg ren på hendene, unngå å forurense hendene ved å ta på andre 

mennesker og gjenstander ute, unngå å ta deg i ansiktet og vask overflater som 

mange tar på.

Hold deg hjemme hvis du får symptomer som kan skyldes covid-19, uansett hvor 

du har vært; testing er ikke nødvendig.

Hold avstand til andre, jobb hjemmefra hvis du kan, unngå forsamlinger.

Hold kontakt med dine eldre slektninger og eldre venner som er mer utsatt for 

alvorlig sykdom; hjelp dem hvis de ikke ønsker å gå ut.

De fire hold-reglene som kommer
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Virker det?

Hva er ringvirkningene?

Når er riktig tidspunkt?

Hvor lenge?

Hvem bestemmer?

Stenging av skoler?
Ikke bare et smittevernspørsmål


