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Bakgrunn 

Helsetjenesten har behov for et grunnlag for sine planer for å møte pandemien. I 

juli 2009 ble vi bedt av Helsedirektoratet om på kort varsel å utforme et 

planscenario som skulle være et rimelig verstefallsscenario. Et forslag ble oversendt 

29.7.2009, og dette ble så av Helsedirektoratet sendt helsetjenesten som offisielt 

planscenario for helsetjenestebelastning og sykdomsbyrde. 

 

Ved oversendelsen varslet vi at forutsetningene i scenariet og dermed selve 

scenariet ville kunne endre seg etter hvert som ny kunnskap kommer til. Vi har nå 

vurdert scenariet på nytt og foreslår noen justeringer. 

 

Spørsmålet for denne øvelsen er dermed: Hva er et rimelig verstefallsscenario som 

norsk helsetjeneste bør planlegge for? 

 

Grunnlaget for planscenariet 

Grunnlaget for planscenariet er: 

- Historiske erfaringer fra pandemiene i forrige århundre, jf også 

Pandemiplanen side 123-131. 

- Internasjonale data om pandemien av nytt influensavirus A(H1N1), se 

nærmere vår risikovurdering og ECDCs risikovurdering 

(http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Documents/0908_Influenza_A

H1N1_Risk_Assessment.pdf), med særlig vekt på erfaringer fra New 

Zealand 

(http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19319) 

- Planscenariet i England 

(http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/Publicatio

nsPolicyAndGuidance/DH_102892) 
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- Foreslått planscenario i USA 

(http://www.whitehouse.gov/assets/documents/PCAST_H1N1_Report.pdf) 

 

Grunnlaget og dermed scenariet vil endre seg etter hvert som ny kunnskap kommer 

til. 

Arbeidsmåte 

Folkehelseinstituttets Scenariegruppe er tverrfaglig sammensatt (virolog, barnelege, 

samfunnsgeograf/historiker, smittevernlege, veterinær epidemiolog og medisinske 

epidemiologer). Gruppa har studert grunnlagsdata og konsultert ressurspersoner 

utpekt av de regionale helseforetakene. Scenariene er så regnet ut ved hjelp av 

Folkehelseinstituttets Pandemikalkulator versjon 2.1. 

 

Vurderinger og råd 

Generelt om usikkerhet og forenkling 

Scenariet er en betydelig forenkling som kun tjener planleggingsformål. Scenariet 

er ikke en prognose eller prediksjon for hvordan pandemien vil utvikle seg. 

 

De viktigste usikkerhetene er: 

- Tidsforløpet. Vil epidemien i Norge vare tre måneder eller fortsette gjennom 

hele vinteren? Vil den komme i bølger, og vil bølgene ha ulik varighet og 

høyde? Vi vet ikke sikkert. 

- Andelen smittet og syke: Vil 10 % bli smittet og alle syke? Eller er andelen 

høyere? Og er det mange som får sykdom uten symptomer? Vi vet ikke sikkert. 

- Oppslutningen om vaksinasjonsprogrammet og beskyttende effektivitetet av 

vaksinasjon. 

 

For en rekke av forutsetningene for scenariet finnes det ikke gode nok erfaringsdata 

enda. Det betyr at valg av forutsetninger i noen tilfeller er gjort utifra faglig skjønn. 

 

Scenariet tar ikke hensyn til at det kan oppstå store regionale forskjeller i 

spredningen i landet. 

 

Scenariet tar ikke hensyn til direkte og indirekte effekter av vaksinasjon og andre 

smitteverntiltak. Flere av de konsulterte ressurspersonene mente at dette burde 

legges inn i forutsetningene. Vi synes imidlertid det er riktigere å lage et scenario 

som gjelder uten forebyggende tiltak. 

 

I scenariet har vi forutsatt at viruset ikke endrer seg og dermed bevarer de 

egenskapene som nå er kjent. 

 

Varighet, bølger og bølgeform 

� Planscenarioet av 29.7.2009: En hovedbølge på ca 15 uker 

 

Erfaringene fra pandemiene i forrige århundre er som følger: 

 

Spanskesyken 

Det første tilfellet ble registrert i Kristiania 15. juni 1918. I løpet av 2-3 

uker spredte det seg en mild første bølge fra sør til nord. Andre bølge kom 

samme høst, spredte seg fra nord til sør, var meget alvorlig og varte 2-3 

måneder. Tredje bølge kom vinteren 1918-19, var mindre alvorlig og nokså 

spredt og sporadisk. 
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Asiasyken 

De første tilfellene var hos anleggsarbeidere på Rjukan i august 1957, og 

15.september oppsto et utbrudd i militærleire i Rogaland som spredte seg til 

andre leire over hele landet. Andre bølge kom i oktober-desember, spredte 

seg hovedsakelig fra sør til nord og var av normal alvorlighet. I januar-

februar 1958 kom en tredje bølge mange steder med mer alvorlig sykdom. 

 

Hong Kong-syken 

Sporadiske tilfeller ble påvist i Norge høsten 1968. Vinteren 1968-69 

registrerte man enkelte få, og milde utbrudd i Norge. I november 1969 

kommer en ny, kraftig andre bølge, starter i Tromsø og Harstad og sprer 

seg i løpet av en måned til Oslo, Bergen og ellers i Sør-Norge. Det 

rapporteres flere dødsfall enn vanlig, delvis pga. ettersykdommer. Bølgen 

ebber ut i januar 1970. Først vinteren 1971-72 kommer en tredje bølge som 

sprer seg fra sør til nord, men har mildt forløp. 

 

Vi kan derfor anta at pandemien i Norge vil komme i flere bølger i løpet av et par 

år. I New Zealand ser det ut til at den første bølgen, som muligens også blir den 

største, vil vare i ca 14 uker. USA opplevde i mai-juni en liten bølge, og man 

forventer en ny bølge til vinteren. 

 

Helsetjenesten trenger særlig å planlegge for belastningen under toppen av den 

største bølgen. Derfor har vi lagt vekt på å vise belastningen under den. 

Planscenariet gjelder altså hovedbølgen. 

 

Hovedbølgens form er lik den i det engelske planscenariet, som igjen har brukt 

formen på en bølge av Spanskesyken i London. Bølgen likner den vi nå har sett fra 

første bølge i New Zealand. 

 

� Revidert forutsetning: Flere bølger, men en hovedbølge på ca 15 uker. 

Andel av befolkningen som blir syk 

Planscenarioet av 29.7.2009: 30 % (10 - 50) 

 

Reproduksjonsraten for pandemien anslås til om lag 1,4-1,5. I de fleste modeller vil 

det føre til at 45-50 % av befolkningen blir smittet. Normalt regner man at 2/3 av de 

smittede blir klinisk syke, noe som skulle tilsvare at rundt 30 % av befolkningen 

blir syk. 

 

I New Zealand har man beregnet at 7,5 % av befolkningen ble syk i første bølge. 

Fra New York er det anslått at 5 % ble syk i første bølge i mai. 

 

Data fra USA, Mexico og New Zealand tyder på at en del personer som har hatt 

influensa før 1957, har noe restimmunitet. Blant personer over 60 år ses veldig få 

tilfeller; noe som er helt ulikt sesonginfluensa. Det kan bety at andel av 

befolkningen som kan smittes, bør reduseres i et planscenario. 

 

Gitt disse avgrensningene (bare hovedbølgen og noe naturlig immunitet), mener vi 

det er rimelig å planlegge for en hovedbølge som gjør 2o % av befolkningen syk. 

Større andel samlet kan bli syke ved tilleggsbølger, men det er ikke tatt med i 
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scenariet. 

 

� Revidert forutsetning: I hovedbølgen 20 % (15-30) 

Gjennomsnittlig sykdomsvarighet 

Planscenarioet av 29.7.2009: 7 dager (5-10) 

 

Det er foreløpig få data om varighet av sykdom. Undersøkelser som tar 

utgangspunkt i innmeldte tilfeller vil uansett lett overestimere varigheten ettersom 

de milde, kortvarige tilfellene ikke kommer til helsetjenestens kjennskap. Vi synes 

likevel det er riktig å opprettholde sju dager ettersom dette også er anbefalt tid for 

selvisolering. 

 

� Revidert forutsetning: 7 dager (4-10) 

 

Andel av syke som kontakter lege 

Planscenarioet av 29.7.2009: 30 % (10 - 40) 

 

Vi presiserer her at det gjelder andelen som kontakter (ikke ”søker”) lege, uansett 

på hvilken måte. Denne andelen avhenger særlig av pasientenes 

- sykdomsbilde, 

- oppfatning av helsemyndighetenes oppfordringer, blant annet til risikogrupper, 

- behov for sykmelding, 

- frykt for sykdommen, og 

- ønske om antivirale legemidler. 

 

Vi antar at andelen ikke er stor ettersom mange har et mildt sykdomsbilde. Hvis og 

når det meldes om dødsfall av sykdommen, kan frykten og dermed lesesøkningen 

øke. I New Zealand har man beregnet at om lag 5 % av syke i første bølge oppsøkte 

lege. Vi tror derfor det er rimelig å redusere planforutsetningen noe. 

 

Revidert forutsetning: 20 % (10-30) 

 

Andel av syke som får utskrevet antiviralia 

Planscenarioet av 29.7.2009: 20 % (10 - 70) 

 

Vi presiserer her at det gjelder andelen som får utskrevet (ikke ”ber om”) antivirale 

legemidler. Denne andelen avhenger særlig av  

- pasientenes sykdomsbilde, 

- pasientenes tilhørighet til risikogrupper, 

- pasientenes frykt for sykdommen, 

- pasientenes ønske om antivirale legemidler, 

- tidspunktet for pasientenes konsultasjon (ettersom effekten er størst innen 48 

timer etter symptomstart) og 

- legenes medvirkning til helsemyndighetenes anbefalinger. 

 

I dag er anbefalingene å behandle alle med alvorlig sykdom og alle i 

risikogruppene. Dessuten er det en liberal holdning til behandling av alle andre 

syke. Tilgjenglighet av Tamiflu blir trolig ingen begrensing. Vi mener derfor man 

kan planlegge for at de fleste som kontakter lege, vil få antivirale legemidler. 

 

Revidert forutsetning: 15 % (10-30) 

 

Andel av syke som legges inn i sykehus  
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Planscenarioet av 29.7.2009: 1 % (0,5 - 2) 

 

I det engelske planscenariet er andelen 2 % og i det foreslåtte scenariet i USA 1,5 

%. Beregningen fra første bølge i New Zealand er at om lag 0,3 % av de syke ble 

innlagt. Fra andre land meldes det om mye høyere andeler (for eksempel 5 % i 

Tyskland), men da med de bekreftede tilfellene som nevner. 

 

Andelen innleggelser kan variere mellom landene etter deres helsetjenestestruktur, 

geografiske forhold og tradisjoner. Vi synes det er rimelig å planlegge for en 

innleggelsesandel på 0,6 %. 

 

� Revidert forutsetning: 0,6 % (0,3 % - 1,0 %) 

Gjennomsnittlig innleggelsesvarighet 

Planscenarioet av 29.7.2009: 5 dager (2 - 7) 

Det finnes få data om dette. Antakelig må man planlegge for mange korte 

innleggelser, for eksempel barn som legges inn til observasjon pga litt lav 

oksygenmetning, men som så kan skrives ut neste dag. De som trenger langvarig 

respiratorbehandling vil på den annen side trekke opp gjennomsnittet. 

 

Revidert forutsetning: 5 dager (3-7) 

 

Andel av innlagte som trenger intensivbehandling 

Planscenarioet av 29.7.2009: 20 % (10 - 30) 

 

De fleste land melder at mellom 10 og 20 % av de innlagte må overføres til 

intensivavdeling. Erfaringene fra New Zealand er 12 %. Vi synes det er rimelig å 

planlegge for øvre del av spennet, og begrunner dette med at vi antar en lavere 

andel innleggelser enn andre lands planscenarier. 

 

� Revidert forutsetning: 20 % (10-30) 

 

Gjennomsnittlig oppholdstid i intensivavdeling 

Planscenarioet av 29.7.2009: 12 dager (5 - 20) 

 

Mange som har behov for ventilasjonsstøtte, har vist seg å bli liggende i mange 

uker. Andre har kunnet skrives ut fra intensivavdeling etter bare få dager. Dette 

stemmer med de sparsomme norske erfaringene også. Vi tror det er rimelig å 

planlegge for et gjennomsnitt på 12 dager. 

 

� Revidert forutsetning: 12 dager (5-20) 

 

Andel syke som dør, letalitet 

Planscenarioet av 29.7.2009: 0,05 % (0,1 - 0,01) 

 

Letaliteten er vanskelig å måle og vanskelig å anslå. Det er tre hovedproblemer: 

- Telleren (antall døde) er som regel underestimert ved at dødsfall ikke 

registreres som influensarelaterte. Dette er et kjent problem ved 

sesonginfluensa der dødsfallene gjerne rammer eldre med underliggende 

sykdom. Influensaen kan føre til at de utvikler bakteriell pneumoni eller 

hjerteinfarkt eller annen sykdom. Dermed kan et influensadødsfall ikke bli 

erkjent, men bli oppfattet som forårsaket av annen sykdom. Ved 

sesonginfluensa antar man at det i Norge dør ti ganger flere av influensa enn 

det som er registrert slik i dødsårsaksregisteret. Dette problemet er trolig mye 
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mindre ved denne pandemien der det er særlig unge som dør. Slike dødsfall er 

mindre forventet og blir derfor etterforsket nøyere slik at influensaens 

medvirkning avsløres. 

- Nevneren (antall syke) blir betydelig underestimert når man teller bare 

laboratoriebekreftede tilfeller. Det er derfor nødvendig å anslå det totale antallet 

sykdomstilfeller. 

- Dødsfallene kommer forsinket i forhold til sykdomstilfellene. Teller og nevner 

er altså tidsforskjøvet slik at nevneren er for høy. 

 

I Spanskesyken var letaliteten 1,1 %, i Asiasyken 0,04 – 0,11 % og i 

Hongkongsyken 0,12 – 0,31 %. Vår vurdering av data fra en rekke land nå tilsier at 

letaliteten er svært lav, hovedsakelig fordi eldre i liten grad får sykdommen. 

 

� Revidert forutsetning: 0,05 % (0,01 – 0,10) 

Sammenlikning av planforutsetninger 

Oppsummert har vi følgende forutsetninger for dette planscenariet sammenliknet 

med andre planscenarier: 

 

Forutsetning England USA Norge Norge 

revidert 

Andel av befolkningen som 

blir syk 

30 % 20 – 40 % 30 % 20 %* 

Sykdomsvarighet, 

gjennomsnitt 

- - 7 dager 7 dager 

Andel av syke som kontakter 

lege 

- 75 % 30 % 20 % 

Andel av syke som får 

utskrevet antiviralia 

- - 20 % 15 % 

Andel av syke som legges 

inn i sykehus 

2 % 1,5 % 1 % 0,6 % 

Innleggelsesvarighet, 

gjennomsnitt 

- - 5 dager 5 dager 

Andel av innlagte som 

trenger intensivbehandling 

25 % 25 % 20 % 20 % 

Oppholdstid i 

intensivavdeling, 

gjennomsnitt 

- - 12 dager 12 dager 

Andel syke som dør, letalitet 0,10 – 

0,35 % 

0,05 % 0,05 % 0,05 % 

* Gjelder hovedbølgen, ikke hele pandemien. 

 

Det reviderte norske planscenariet skiller seg fra det engelske og det amerikanske 

særlig ved andel syke som legges inn i sykehus. Dette innvirker igjen på antall som 

legges i intensivavdeling. 

 

 

Resultater 

De reviderte planscenariene er matet 

inn i Pandemikalkulatoren versjon 2.1 

for å produsere resultatene nedenfor, 
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som altså gjelder hovedbølgen av 

pandemien. 

Sykdom 

I planscenariet er det 960 000 syke 

under hovedbølgen av pandemien 

denne høsten/vinteren. 

 

De to verste ukene er det rundt 200 

000 nye syke per uke. I disse ukene er 

litt over 4 % av befolkningen samtidig 

syke. (Denne andelen er særlig 

avhengig av varigheten av sykdom. Er 

varigheten kortere enn 7 dager, blir det 

færre samtidig syke.) 
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Legekontakter 

I planscenariet er det 192 000 

legekontakter under hovedbølgen 

denne høsten/vinteren. 

 

De to verste ukene er det rundt 40 000 

nye legekontakter per uke. 

Antall legebesøk per uke
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Sykehusinnleggelser 

I planscenariet er det nesten 6000 

sykehusinnleggelser under 

hovedbølgen av pandemien denne 

høsten/vinteren. 

 

De to verste ukene er det rundt 1200 

nye innleggelser per uke. I disse ukene 

er det 800-1000 samtidig innlagte. 

(Dette antallet er særlig avhengig av 

innleggelsesvarigheten.) 

Antall sykehusinnleggelser per uke
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Overføring til intensivavdeling 

I planscenariet er det 1150 

overføringer til intensivavdelinger 

under pandemien denne høsten. 

 

De to verste ukene er det rundt 250 

nye overføringer per uke. I den verste 

uka er det 400 samtidig innlagte i 

intensivavdelinger.  
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Antall i intensivavdeling

denne uka (prevalens)
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