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Influensasesongen 2015–2016  
 

Influensaoverva king 
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Klinisk overvåking: 

Telefon: 21 07 66 43 • E-post: msis@fhi.no 

Virologisk overvåking: 

NIC-Norway@fhi.no 

Mediehenvendelser: 

Telefon: 21 07 83 00 

 
   

Forekomsten av influensalignende sykdom er nå meget lav, etter 

en topp av moderat intensitet i uke 8. Både antall og andel 

influensapositive prøver har falt til lavt nivå. Antall 

sykehusinnleggelser er fortsatt fallende. Etter at hovedutbruddet 

var preget av influensavirus A(H1N1)pdm09-virus, er det mest 

influensavirus B i omløp nå. Ukens rapport er den siste ordinære 

rapporten for overvåkingssystemet denne sesongen, før rutine-

rapporteringen gjenopptas i uke 40 til høsten. Rapporten inne-

holder også en kort oppsummering av sesongen 2015-16. 

 

Klinisk overvåking 

I uke 20/2016 fikk 0,4 % av dem som gikk til legen diagnosen 

”influensalignende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 1). Aktiviteten 

var høyest i Sogn og Fjordane fylke.   

 

Figur 1. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon og som fikk diagnosen 

influensa.   Uke 52 i 2015 representerer et gjennomsnitt av verdien for uke 52 

og uke 53. De faktiske andelene for hver uke er gjengitt i tabell 1.  

  

Folkehelseinstituttets ukentlige 

influensarapport samler data fra klinisk 

overvåking og virusovervåking i Norge, 

samt fra internasjonal 

influensaovervåking. Rapporten 

produseres på onsdager og dekker 

perioden til og med torsdag uken før. 

 

 

 

Overvåking av influensalignende 

sykdom 

Sykdomspulsen registrerer data om 

influensadiagnoser fra alle landets 

fastleger, og presenterer 

influensaaktivitet per fylke. Kart over 

landets fylker kan sees her: 

http://www.fhi.no/artikler/?id=116189 

Tallene gir en indikasjon på 

aktiviteten av influensa, men angir 

ikke nøyaktig antall influensasyke.  

Overvåkingen av influensalignende 

sykdom løper fra og med uke 40 på 

høsten til og med uke 20 på våren. 

Tallene fra Sykdomspulsen er 

forskjellige fra tidligere års 

overvåkingsdata og må derfor ikke 

uten videre sammenliknes med 

tallene fra tidligere 

overvåkingssystem (vakttårn-

systemet). 

mailto:msis@fhi.no
mailto:NIC-Norway@fhi.no
http://www.fhi.no/artikler/?id=116189
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Når det gjelder årets influensasesong begynte aktiviteten å øke 

ved nyttårstid, og nådde sitt toppunkt i slutten av februar. 2,1 % 

av alle legekontakter skyldtes da influensalignende sykdom, noe 

som indikerer moderat intensitet. Mot midten av mars var 

aktiviteten tilbake på et lavt nivå, som siden har vært jevnt 

fallende frem til sist uke.  Aktiviteten ligger nå på det lave nivået 

som er vanlig utenfor influensasesongen. Det er ikke blitt 

rapportert om influensautbrudd i helseinstitusjoner denne 

sesongen. Influensasesongen 2015-16 har vært av moderat 

intensitet når det gjelder antall syke i befolkningen. 

 

Virologisk overvåking  

Antall viruspåvisninger ligger nå på et forholdsvis lavt nivå og 

trenden er generelt minkende.  På landsbasis lå positivprosenten 

på 4 % forrige uke, ned fra rundt 8 % de tre foregående ukene og 

godt under toppnoteringen på 27 % i uke 8. Influensavirus 

A(H1N1) dominerte fram til uke 11, i uke 12 tok influensa B over. 

Antallet H1N1-virus har siden toppen i februar-mars falt mye 

raskere enn influensa B som nå utgjør mer enn 80 % av alle 

influensapositive prøver. Andel influensa A-positive har nå ligget 

meget lavt i tre uker, og B-positive prøver er også avtagende 

(Figur 2).  

Det er innrapportert 1745 analyserte prøver forrige uke hvorav 

14 prøver var positive for influensavirus A og 60 for 

influensavirus B.  

Virus blir subtypet (influensa A) og linjebestemt (influensa B) så 

snart influensasenteret på FHI mottar dem. Ingen av virusene fra 

foregående uke er hittil undersøkt videre ved FHI.  

Så langt i sesongen er det analysert 98306 prøver på landsbasis. 

Av totalt 9958 influensa A-virus siden uke 40 er så langt 5712 

subtypet til H1N1 og 203 til H3N2. Av 4427 influensa B er 213 

identifisert som genotype B-Yamagata og 626 B-Victoria. Fra 

slutten av april har andelen av influensavirus B som er Yamagata-

genotype økt til halvparten. Sesongens influensavaksine 

inneholder et B-Yamagata virus og det er ikke ventet at den 

beskytter godt mot influensa B-Victoria virus som har sirkulert 

denne sesongen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Virologisk overvåking 

Medisinsk-mikrobiologiske 

laboratorier rapporterer ukentlig til 

Folkehelseinstituttet om funn av 

influensavirus eller antistoff mot 

virus (serologi) i pasientprøver.  

I tillegg sender et utvalg leger 

(såkalte ”fyrtårnleger”) inn prøver fra 

pasienter med influensalignende 

sykdom direkte til Folkehelse-

instituttet for viruspåvisning og 

karakterisering.  

Folkehelseinstituttet utfører også 

karakterisering av virus som andre 

laboratorier sender inn.  
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Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2015. Øverste 

panel viser andel influensa A og B positive prøver ut av alle testede. Midterste 

panel viser subtypefordeling av influensa A pr. uke sammen med samlet positiv 

rate og positiv rate for fyrtårnprøver. Nedre panel viser ukentlig antall 

influensaviruspåvisninger sammen med data fra tidligere sesonger. Tall fra 

virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten.  Data for siste uke er 

ikke fullstendige og kan bli endret. 
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Det er ikke mottatt fyrtårnprøver fra foregående uke. Blant de få 

fyrtårnprøvene mottatt for april måned var det funn av influensa 

B i omtrent halvparten. Totalt er det mottatt 308 fyrtårnprøver så 

langt i sesongen. 77 av disse har vært influensa A(H1N1), 8 

influensa A(H3N2), én A-ikke subtypebestemt og 21 influensa B 

(17 B-Victoria, tre B-Yamagata og én B-ikke linjebestemt). 

Kurven for prosent positive fyrtårnprøver ble tidlig i sesongen 

påvirket av utbrudd i transitt-/asylmottak i november. På grunn 

av få eller ingen positive fyrtårnprøver er ikke positivraten vist de 

seneste ukene. 

FHI har utarbeidet en rapport til Verdens Helseorganisasjon 

(WHO) angående influensasesongen i Norge t.o.m. februar 2016, i 

forbindelse med WHO influensavaksine-møte. Her er det mer 

informasjon om blant annet viruskarakteriseringer. Rapporten 

(«2016-02-17 Norsk rapport til WHO influensavaksinemøte, 

februar 2016») er tilgjengelig her: 

http://www.fhi.no/dokumenter/c1e07495ae.pdf  

Influensavaksine 

Det er ingen endringer i anbefalingene om hvem som skal 

vaksineres (se høyremarg for gjeldende anbefalinger). Det tar ca. 

2 uker fra vaksinen settes til den gir beskyttelse. Årets 

influensavaksine regnes som godt overensstemmende med tre av 

de fire influensavirus som sirkulerte i Norge denne sesongen. 

Vaksinen som ble gitt i Norge ga derimot lite beskyttelse mot 

influensavirus B genotype Victoria. 

I sesongen 2015/2016 ble det distribuert drøyt 510. 000 doser 

sesonginfluensavaksine fra norske legemiddelgrossister. 

WHOs anbefaling for 2016/2017-sesongvaksine: 

  et A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-lignende virus 

 et A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-lignende virus 

 et B/Brisbane/60/2008-lignende virus (genotype Victoria) 

I firevalente vaksiner er det i tillegg anbefalt å inkludere et 

B/Phuket/3073/2013-lignende virus (genotype Yamagata). 

Influensavaksine for reisende 

Reisende til den sørlige halvkule som tilhører noen av 

risikogruppene for alvorlig influensasykdom bør vurdere å la seg 

vaksinere før reisen. Influensautbrudd i ikke-tropiske land på den 

sørlige halvkule forekommer som regel i perioden fra april til 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets vaksine mot sesonginfluensa 

For sesongen 2015-16 inneholder 

influensavaksinen 3 virusvarianter:  

 A/California/7/2009 

(H1N1)pdm09-lignende virus 

 A/Switzerland/9715293/2013 

(H3N2)-lignende virus 

 B/Phuket/3073/2012-

lignende virus  

Følgende risikogrupper for alvorlig 

komplikasjoner og død anbefales å ta 

vaksine mot sesonginfluensa: 

 Alle fra og med fylte 65 år 

 Beboere i omsorgsbolig og sykehjem 

 Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 

3. trimester). Kan vurderes hos gravide i 

1. trimester med annen tilleggsrisiko. 

 Barn og voksne med: 

 diabetes mellitus, type 1 og 2 

 kronisk lungesykdom (inkl. astma) 

 kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt 

personer med alvorlig hjertesvikt eller 

pulmonal hypertensjon 

 kronisk leversvikt 

 kronisk nyresvikt 

 kronisk nevrologisk sykdom eller 

skade, spesielt personer med nedsatt 

lungekapasitet 

 nedsatt immunforsvar 

 svært alvorlig fedme (KMI over 40) 

 andre alvorlige og/eller kroniske 

sykdommer, etter individuell 

vurdering av lege  

http://www.fhi.no/dokumenter/c1e07495ae.pdf
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september, mens tropiske områder kan ha mindre tydelig 

sesongmønster. Vaksinatører og apotek kan bestille 

influensavaksine for den sørlige halvkule hos 

Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no for bestillingsrutiner).  

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler 

Influensasenteret ved Folkehelseinstituttet overvåker løpende 

følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. 

Særlig har man årvåkenhet for eventuell resistens mot 

oseltamivir (Tamiflu®). Prøver blir undersøkt for sensitivitet 

overfor neuraminidasehemmere som oseltamivir og zanamivir, og 

undersøkt genetisk både med pyrosekvensering og konvensjonell 

sekvensering.   

Siden introduksjonen av pandemiviruset i 2009 og ut foregående 

sesong var kun ett virus, fra en poliklinisk pasient, tidligere funnet 

resistent overfor neuraminidasehemmere i Norge (mai 2015). Så 

langt i denne sesongen er hele 10 virus vist å være resistente 

overfor oseltamivir (Tamiflu®), blant 336 testede. Fire av disse er 

fra innlagte pasienter og to av disse igjen har vært i antiviral 

behandling med Tamiflu (én analysert direkte på mistanke om 

utvikling av resistens). To andre har ikke vært i behandling. I 

tillegg er virus fra seks polikliniske pasienter resistente. Syv av ti 

resistente tilfeller var fra mars måned. Økningen ser ikke ut til å 

ha vedvart da ingen (n=55) prøver testet fra april måned bærer 

den aktuelle resistensmutasjonen.  Virusene med denne påviste 

resistensmutasjonen er trolig fortsatt følsomme for zanamivir 

(Relenza). I Europa ellers ligger frekvensen av H1N1 

oseltamivirresistens nå på rundt 1 % % i 2015/16 sesongen. 

Situasjonen overvåkes nøye. Tall fra resistensovervåkningen i 

Norge fins i tabell 3. 

Alle sirkulerende virus er resistente overfor adamantaner, disse 

er derfor heller ikke brukt i behandling i Norge og de fleste andre 

land.  Ellers i Europa ligger antiviral resistens overfor både 

oseltamivir og zanamivir vanligvis på mellom 1,6-2,5 %.   

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) har i 

2016 publisert en rapport om antiviral behandling og profylakse 

ved influensa. Rapporten er en sammenstilling av tidligere 

metaanalyser og oversikter. Se rapporten her: 

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/neuraminidase-

inhibitors-flu-consultation.pdf   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fhi.no/
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/neuraminidase-inhibitors-flu-consultation.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/neuraminidase-inhibitors-flu-consultation.pdf
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Overvåking av alvorlig influensasykdom 

I uke 20 var det en nedgang i antall sykehusinnlagte 

sammenliknet med uken før (Figur 3).  

 

Figur 3. Tilfeller med laboratoriepåvist influensa innlagt i sykehus, 

aldersfordelt. Tallene er basert på rapporter om virusfunn siden uke 40/2015 

fra 7 mikrobiologiske sykehuslaboratorier. 

Det ble mottatt rapporter fra alle de syv mikrobiologiske 

sykehuslaboratoriene som deltar i overvåkingen. Prøvene fra 

disse laboratoriene utgjør 43 % av alle prøver testet for influensa 

i Norge den siste uken. Av 738 prøver som ble testet var 490 fra 

pasienter innlagt i sykehus.  Influensavirus ble påvist hos 18 

inneliggende pasienter (4 influensa A- og 14 influensa B-virus).  

For sesongen sett under ett har det vært flest innlagte med 

influensa A, men med økende forekomst av influensa B mot 

slutten av sesongen. 

Siden overvåkingens start i uke 40 er det til sammen påvist 

influensavirus hos 2067 sykehusinnlagte pasienter. I sesongen 

2014/15 var det til sammenlikning påvist influensavirus hos 

2679 sykehusinnlagte pasienter.  

Tidlig i årets influensasesong var det flest personer i 

aldersgruppen 25-59 år som ble innlagt med influensa, men det 

har så gradvis vært et skift mot flest sykehusinnleggelser i 

aldersgruppen 60 år og eldre fra slutten av februar.  Til sammen 

har det i årets sesong vært flest innlagte i aldersgruppen 60 år og 

Overvåking av alvorlig influensa 

Under sesongen 2014-15 ble et laboratorie-

basert overvåkingssystem for alvorlig 

influensa i spesialisthelsetjenesten testet ut. 

Dette systemet videreføres sesongen 2015-16. 

Blant de mikrobiologiske laboratoriene som 

rapporterer til den virologiske overvåkingen, 

deltar syv sykehuslaboratorier* i overvåking 

av alvorlig influensa i spesialisthelsetjenesten, 

hvor de skiller mellom innlagte og ikke-

innlagte pasienter. Disse syv laboratoriene 

betjener et opptaksområde på ca. 2, 7 

millioner innbyggere. 

*St. Olavs hospital, Sentralsykehuset i Førde, 
Haukeland universitetssykehus, Stavanger 
universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Oslo 
universitetssykehus Ullevål og Sykehuset 
Innlandet Lillehammer. 
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eldre. Basert på befolkningstall i hver aldersgruppe har andel 

innleggelser i influensasesongen vært høyest blant barn i 

aldersgruppen 0-4 år, etterfulgt av gruppen 60 år og eldre.  

Sammenliknet med sesongen 2014/15 var i det i årets sesong 

færre innlagte pasienter over 60 år, og flere innlagte blant de 

yngste barna. Dette har trolig sammenheng med at influensa 

A(H1N1) har dominert denne sesongen, og influensa A(H3N2) 

forrige sesong.    

 Overvåking av totaldødelighet – EuroMOMO 

Folkehelseinstituttet overvåker generell dødelighet i den norske 

befolkning. Data fra overvåkingen brukes i 

beredskapssammenheng og supplerer influensaovervåkingen. 

Overvåkingen er en del av det europeiske EuroMOMO-prosjektet 

som overvåker dødeligheten i Europa.  

Det er ikke observert noen overdødelighet i Norge de siste ukene. 

Etter justering av forrige ukers tall ser vi ikke lenger 

overdødelighet i aldersgruppen 65 år og eldre i uke 18.  

Tallene for dødelighet de siste 2-3 ukene er ufullstendige grunnet 

forsinkelser i registeringen av dødsfall.  

Ukerapporter om overvåking av totaldødelighet i Norge er 

tilgjengelig her: 

http://www.fhi.no/tema/influensa/dodelighetsstatistikk. 

Influensaaktivitet internasjonalt  

Globalt er det nå lav influensaaktivitet.  På den nordlige halvkule 

nærmer vi oss det nivået man ser utenfor sesongen, mens 

aktiviteten på den sørlige halvkule fortsatt er lav i de aller fleste 

land i påvente av en ny sesong. 

I Europa nådde årets influensasesong toppunktet i begynnelsen 

og midten av februar, noe tidligere enn her i landet. Tidligst ut var 

landene i det østlige Europa, og også Sverige nådde toppen før 

Norge. Influensa A(H1N1) dominerte sesongen som helhet i de 

aller fleste land, mens influensa B utgjorde den største andelen 

positive prøver fra og med mars måned. I alt utgjorde influensa A 

57 % av de positive prøvene fra det europeiske sentinelsystemet, 

hvorav 86 % av de subtypede prøvene var influensa A(H1N1).  

Når det gjelder influensa B, ble kun 50 % av de positive B-prøvene 

i sentinelsystemet linjebestemt. Blant disse var det imidlertid en 

klar dominans av B/Victoria, som utgjorde hele 97 %. I uke 19 

 

Lenker 

Folkehelseinstituttets influensasider: 

www.fhi.no/influensa   

Flu News Europe (felles ukerapport 

for ECDC og WHO)  

http://www.flunewseurope.org/  

WHOs influensa-sider 

http://www.who.int/influenza/en 

WHO oppsummering av 

influensaovervåking globalt 

http://www.who.int/influenza/surve

illance_monitoring/updates/en/  

European Influenza Surveillance 

Network (EISN, dekker EU/EØS): 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopi

cs/seasonal_influenza/Pages/index.a

spx   

Europeisk dødelighetsovervåking 

EuroMOMO: 

http://www.euromomo.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fhi.no/tema/influensa/dodelighetsstatistikk
http://www.fhi.no/influensa
http://www.flunewseurope.org/
http://www.who.int/influenza/en
http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/en/
http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/en/
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx
http://www.euromomo.eu/
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utgjorde influensa B 95 % av de positive sentinelprøvene i 

Europa, mens andelen for sesongen som helhet ligger på 43 %. 

Sesongen nærmer seg nå slutten, og i uke 19 var det kun England 

og Usbekistan som fortsatt rapporterte om moderat aktivitet.  

I USA nådde årets influensasesong sitt toppunkt rundt uke 10, og 

også der dominerte influensa A(H1N1) sesongen under ett. Mot 

slutten så man en økning i influensa B, men i motsetning til 

Europa var det høyest andel B/Yamagata. 

I Canada, som også har hatt en sesong dominert av influensa 

A(H1N1), har det siden årsskiftet blitt rapportert om et økt antall 

influensarelaterte innleggelser blant barn. Dette har vært særlig 

tydelig i aldersgruppen 2-4 år. Antall innleggelser blant barn er 

det høyeste som er rapportert de siste 5 sesongene. 
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Tall fra Sykdomspulsen for influensaovervåking 

 

Tabell 1. Andel legekontakter for influensalignende sykdom av alle 

legekontakter (fastleger og legevakter) per landsdelsregion og Norge totalt. 

 

Ukenummer Øst Sør Vest Midt Nord Totalt 

40 0,3  0,3  0,4  0,3  0,4  0,3  

41 0,3  0,3  0,4 0,3  0,4  0,3  

42 0,3  0,3  0,5  0,3  0,3  0,3  

43 0,4  0,3  0,5  0,3  0,4  0,4  

44 0,3  0,3  0,5  0,2  0,3  0,3  

45 0,3  0,3  0,5 0,2  0,3  0,3  

46 0,4  0,3  0,5  0,3  0,4  0,4  

47 0,4  0,3  0,5  0,3  0,3  0,4  

48 0,4  0,4  0,6  0,3  0,3  0,4  

49 0,4  0,4  0,6  0,3  0,5  0,4  

50 0,5  0,4  0,7  0,4  0,4  0,5  

51 0,5  0,5  0,8  0,4  0,3  0,5  

52 0,7  0,6  1,0  0,5  0,4  0,7  

53 1,1  1,0  1,2  0,7  0,7  1,0  

1 0,9  0,8  1,1  0,6  0,5  0,8  

2 0,9  0,8  1,1  0,7  0,8  0,9  

3 1,1  0,9  1,3  1,0  1,0  1,1  

4 1,5  1,3  2,0  1,3  1,2  1,5  

5 1,7  1,4  1,9  1,3  1,4  1,6  

6 2,0  1,7  2,1  1,5  1,6  1,9  

7 2,2  1,9  2,6  1,7  1,9  2,1  

8 2,1  1,9  2,5  1,9  1,8  2,1  
9 2,0  1,6  2,3  1,5  1,5  1,9  

10 1,7  1,3  2,2  1,2  1,3  1,6  

11 1,4  1,1  1,9  1,0  1,2  1,4  
12 1,1  1,1  2,0  0,9  1,1  1,3  
13 1,0  0,9  1,4  0,8  0,9  1,0  
14 0,8  0,7 0,9  0,7  0,7  0,7  
15 0,5  0,5 0,7  0,5  0,5  0,5  
16 0,5  0,4  0,5  0,4  0,5  0,5  
17 0,4  0,4  0,5  0,4  0,5  0,4  
18 0,3  0,3  0,4  0,3  0,5  0,4  
19 0,2  0,3  0,3  0,3  0,4  0,3  

20 0,4  0,3  0,5  0,3  0,4  0,4  

 
Region Øst: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.  
Region Sør: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.  
Region Vest: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.  
Region Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.  
Region Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. 

 

 



   

Uke 20 • 2015-16   
 

10 

 

Tall fra den virologiske influensaovervåkingen 

 

Tabell 2. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert WHO Nasjonalt influensasenter på 

Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. 

UKE/ 
week 

Prøver/ 
Specimens 

A(utypet) 
not 

subtyped 
A(H1) 

pdm09 A(H3) B % positive 

B ikke 
genotypet 
not lineage 

typed 

B/ 
Victoria  
lineage 

B/ 
Yamagata  

lineage 

40 1126 1 1 1 2 0,4 % 1 1 0 

41 1465 3 0 0 0 0,2 % 0 0 0 

42 1551 2 0 0 1 0,2 % 1 0 0 

43 1776 0 3 1 1 0,3 % 0 1 0 

44 1641 1 8 2 3 0,9 % 2 0 1 

45 1853 3 17 4 4 1,5 % 4 0 0 

46 1921 2 26 6 9 2,2 % 0 5 4 

47 2050 17 26 3 14 2,9 % 6 5 3 

48 2046 30 26 6 11 3,6 % 4 1 6 

49 2241 12 61 5 18 4,3 % 9 3 6 

50 2467 23 74 8 24 5,2 % 13 6 5 

51 2703 40 119 6 29 7,2 % 21 3 5 

52 2227 79 134 3 26 10,9 % 20 5 1 

53 2033 89 122 3 21 11,6 % 7 10 4 

1 3622 141 171 10 35 9,9 % 23 11 1 

2 3478 140 197 5 23 10,5 % 14 8 1 

3 3235 140 358 6 32 16,6 % 17 13 2 

4 4373 371 470 8 67 20,9 % 44 19 4 

5 4858 478 537 6 119 23,5 % 89 26 4 

6 5192 492 573 11 195 24,5 % 152 35 8 

7 5589 454 603 11 246 23,5 % 193 40 13 

8 4957 437 554 12 343 27,2 % 298 38 7 

9 4877 357 489 14 390 25,6 % 336 45 9 

10 4432 250 421 10 326 22,7 % 275 39 12 

11 4027 196 350 15 412 24,2 % 339 61 12 

12 2376 69 120 9 307 21,3 % 261 37 9 

13 3096 67 86 12 371 17,3 % 315 45 11 

14 3189 18 73 15 357 14,5 % 300 47 10 

15 2837 36 57 10 267 13,0 % 209 41 17 

16 2506 34 16 0 216 10,6 % 170 33 13 

17 2573 17 8 0 202 8,8 % 159 21 22 

18 2208 14 8 1 154 8,0 % 117 20 17 

19 2036 16 4 0 142 8,0 % 129 7 6 

20 1745 14 0 0 60 4,2 % 60 0 0 

Total 98306 4043 5712 203 4427   3588 626 213 

UKE/ 
week 

Prøver/ 
Specimens 

A(utypet) 
not 

subtyped 

A(H1) 
pdm09 

A(H3) B % positive B ikke 
genotypet 
not lineage 

typed 

B/ 
Victoria  
lineage 

B/ 
Yamagata  

lineage 

  Type A: 9958   
Type 

B: 4427         

  Viruspåvisninger/Virus detections       
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Tabell 3. Resultater fra testing av resistens mot antivirale midler, influensasesongen 2015-16. 

pr. 25/05-16 

Oseltamivir 
(Tamiflu®) 

Zanamivir 
(Relenza®) 

Adamantaner 
(Amantadin, Rimantadin) 

virus 
Antall testet 

Antall 
Oseltamivir- 

resistente virus 
Antall testet 

Antall Zanamivir- 
resistente virus 

Antall testet 
Antall 

Adamantan- 
resistente virus 

H3 32 0 / (0 %) 31 0 / (0 %) 0   

B 50 0 / (0 %) 48 0 / (0 %)     

H1pdm09 339 10 / (2.98 %) 106 0 / (0 %) 0   

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller 
ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse. 

 


