
 1 

 

Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under 
pandemien 2009-2010, 14. mars 2011 

Rapport 
Tid Mandag 14. mars 2011 
Innhold Oppsummering av kartleggingsundersøkelsen av dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 

under pandemien 2009-2010. 
Sendt til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet, 
Forfatter Oliver Kacelnik, Øistein Løvoll, Bjørn G. Iversen, Preben Aavitsland 
Offentlighet Feltene merket med grå bakgrunn er unntatt offentlighet etter offentleglova § 13 

Rapport 

Bakgrunn Dokumenter 
Under pandemien av influensa A(H1N1) 2009 i 2009 ble det innført varslingsplikt 
for dødsfall forårsaket av sykdommen til Folkehelseinstituttet. Høsten 2009 kunne 
det synes som om Norge hadde forholdsvis flere rapporterte dødsfall forårsaket av 
influensa A(H1N1)2009 enn andre europeiske land. Det ble reist spørsmål om 
hvorvidt norsk helsetjeneste klarte å fange opp pasienter med alvorlig sykdom og 
gi dem adekvat behandling. Det var også av interesse å kartlegge nærmere 
bakgrunnen til dem som døde. For å besvare disse spørsmålene har 
Folkehelseinstituttet i samråd med Helsedirektoratet kartlagt dødsfall der 
influensa A(H1N1) 2009 var hovedårsak eller medvirkende årsak. 
 

 
 

Metode  
Kasusdefinisjon og kasusoppsporing  
Vi inkluderte alle personer som oppholdt seg i Norge, som fikk påvist influensa 
A(H1N1)2009 og som døde mellom sommeren 2009 og våren 2010 med 
influensa som hoveddødsårsak eller medvirkende dødsårsak. Vi lette etter kasus 
blant dødsfall varslet eller meldt til Folkehelseinstituttet og dødsfall meldt til 
Dødsårsaksregisteret. 
 

 

Datainnsamling 
I tillegg til informasjonen i varslene eller meldingene, samlet vi inn informasjon 
med et eget spørreskjema som ble sendt kommuneoverlegen i de avdødes 
bokommune. Skjemaet ble sendt ut av Helsedirektoratet, returnert dit og 
videresendt FHI i avidentifisert form. 
 

 

Spørreskjemaet 
Skjemaet er vedlagt. Vi spurte om enkelte avidentifiserte personopplysninger, om 
eksisterende helseforhold (forekomst av risikofaktorer og en del detaljer om 
dette), røykevaner og evt. bruk av rusmidler og om bruk av faste medikamenter. 
Vi spurte om evt. nylige influensavaksinasjoner, nærkontakt med influensasyke, 
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forebyggende bruk av antiviralia og om og hvordan avdøde hadde fått 
informasjon om influensa A (H1N1). Med risikofaktorer menes de internasjonalt 
definerte faktorene som økte risikoen for alvorlig utfall av influensa A(H1N1) 
2009. Disse var også indikasjonene for tidlig vaksinering. 
 
Deretter spurte vi om forhold rundt den aktuelle influensasykdommen, herunder 
aktuelle datoer og tidspunkter, symptomer, kontakt med helsetjenesten og evt. 
behandling med antiviralia eller andre legemidler. Til slutt spurte vi om avdøde 
var innlagt på sykehus, evt. i intensivavdeling, om overføring til annet sykehus, 
dødsdato og om obduksjon ble utført. 
 

Resultater  
Antall dødsfall 
Vi kjenner til 32 dødsfall av influensa A(H1N1) 2009. Etter gjentatte purringer av 
kommuneoverlegene har det lykkes å få fylt ut spørreskjemaet for 28 av disse. I 
noen av analysene nedenfor er alle dødsfall (n=32) inkludert; i andre bare de 28 
der vi har fått spørreskjemaopplysninger eller færre ved manglende utfylling av 
felt i spørreskjemaet. Blant de fire uten besvart skjema er det en dansk statsborger 
som døde under reise i Norge, og vi har ikke fått nok informasjon om de andre tre 
til å inkludere dem i den detaljerte delen av rapporten. 
 
Antall døde i Norge for perioden april 2009 til april 2010 var dermed 0,65 per 
100 000 innbyggere noe som ligger i midtsjiktet i Europa (figur 1).  
 
Figur 1. Mortalitetsrate for pandemien fra 28. april 2009 til 28.april 2010 
(ECDC). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECDC: 
http://ecdc.europa
.eu/en/healthtopic
s/H1N1/epidemiol
ogical_data/Pages
/number_confirm
ed_fatal_2009_pa
ndemic_influenza
_cases.aspx 
 

Tid 
Figur 2 viser det tidsmessige sammenfallet mellom de virologisk bekreftede 
tilfellene av influensa A(H1N1) 2009 og dødsfallene. 
 
Figur 2. Rapporterte dødsfall pga influensa A(H1N1) 2009 per uke i Norge og 
ukentlig antall virologisk bekreftede tilfeller i Norge i perioden uke 21, 2009 – 

 
 
 
 
 
 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/H1N1/epidemiological_data/Pages/number_confirmed_fatal_2009_pandemic_influenza_cases.aspx
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uke 7, 2010.  

 
 
Kurven for dødsfall i Norge ligger tidligere enn kurven for hele Europa (tall fra 
ECDC) (figur 3). Toppen av kurven og medianen er i uke 43 for Norge og uke 51 
for hele Europa.  
 
Figur 3. Rapporterte dødsfall pga influensa A(H1N1) 2009 per uke i Norge og 
ukentlige tall rapportert fra ECDC for EU og EØS, uke 26, 2009 – 17, 2010.  
Skala for norske tall på ve. Y-akse, for ECDC på hø. Y-akse. 
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Kjønn og alder  
Aldersfordelingen av de døde viser 3 – 7 døde i hver tiårs aldersgruppe under 70 
år (tabell 1). Flest i aldersgruppen 30-39. Medianen var 39 år med 
interkvartilbredde 26 - 59 år. 
 
Tabell 1. Kjønns- og aldersgruppefordeling av dødsfall av influensa A(H1N1) 
2009 i Norge 2009-2010 
 
Alder Menn Kvinner Total 

 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/H1N1/epidemiological_data/Pages/number_confirmed_fatal_2009_pandemic_influenza_cases.aspx
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0 – 9 2 1 3 
10 – 19 1 2 3 
20 – 29 2 1 3 
30 – 39 3 4 7 
40 – 49 2 2 4 
50 – 59 6 1 6 
60 – 69 0 5 5 
! 70 0 1 1 
Total 16 16 32 

 
 
Opprinnelse, bosted og smittested 
Blant de 28 pasientene vi har spørreskjemaopplysninger for, var 21 født i Norge 
og sju i utlandet. Pasientene var fra hele landet (tabell 2). 
 
Tabell 2. Bosted for pasienter som døde av influensa A(H1N1) 2009 i Norge 
2009-2010 
 

Fylke Antall 
Østfold 2 
Akershus 4 
Oslo 8 
Hedmark 3 
Oppland 3 
Buskerud 1 
Vestfold 2 
Telemark 1 
Aust-Agder 2 
Vest-Agder 1 
Rogaland 1 
Hordaland 2 
Sør-Trøndelag 1 
Danmark 1 

 
Sytten var helt sikkert smittet i Norge da de ikke hadde vært i utlandet tiden før de 
ble syke. To antas å være smittet i utlandet og innsyknet etter ankomst til Norge. 
For fem av de 28 ble spørsmål om utenlandsreise ikke besvart. 
 

 

Risikofaktorer for alvorlig sykdom 
For 23 av 28 (82 %) ble det oppgitt at de hadde en eller flere risikofaktorer for 
alvorlig sykdom med influensa A(H1N1) 2009. Ti (36 %) av disse hadde to eller 
flere risikofaktorer (tabell 3). 
 
Tabell 3. Antall risikofaktorer blant personer som døde av av influensa A(H1N1) 
2009 i Norge 2009-2010 

Antall risikofaktorer Antall 
0 5 
1 13 
2 4 
3 4 
4 2 
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For fem (18 %) ble det i hovedspørsmålet om de tilhørte risikogruppe svart nei. 
For minst fire av dem viste videre svar at bildet var mer sammensatt. For flere 
forelå vesentlige helseforhold som kan ha betydning for vurderingen om økt 
risiko for alvorlig influensasykdom. For andre forelå annen alvorlig sykdom som 
kan ha hatt mer avgjørende betydning for dødsfallet enn influensa. Nærmere om 
disse fire:  
 

 

 

 

 

 
Tabell 4. Risikofaktorer blant personer som døde av influensa A(H1N1) 2009 i 
Norge 2009-2010. (Noen personer hadde flere risikofaktorer.) 
 

Antall i risikogruppe Antall Prosent* 
Graviditet 1 4 % 
Luftveissykdom 9 32 % 
Hjerte-/karsykdom 8 29 % 
Nedsatt forsvar mot infeksjoner 8 29 % 
Diabetes 1 4 % 
Nyresvikt 0 0 % 
Leversvikt 0 0 % 
Nevrologisk sykdom eller skade 6 21 % 
Kraftig overvekt (BMI > 30) 8 29 % 

* Prosent angir her andelen av døde med denne risikofaktoren av de totale 28. 
 

 

 
Rusmidler og bruk av ulovlige medikamenter  
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Influensavaksinasjon  
Innen utgangen av oktober 2009 hadde alle kommuner og helseforetak mottatt 
vaksine for risikogruppene, og vi regner med at alle personer i risikogrupper 
hadde fått tilbud om vaksinasjon ved utgangen av oktober. Elleve av de døde 
innsyknet i november. Kun én av dem var vaksinert. (Dette var den eneste av de 
28 som var vaksinert.) Vedkommende fikk Pandemrix® 11 dager før innsykning 
medio november. Pasienten hadde alvorlig immunsvikt og en kunne ikke forvente 
fullgod beskyttelse før etter andre dose.  
 
Ingen var vaksinert mot sesonginfluensa, men spørsmålet var ubesvart for åtte. 
 

 

Eksponering og kjemoprofylakse 
Bare for ti pasienter var det opplyst om vedkommende hadde hatt kjent 
nærkontakt med en influensasyk eller ikke. For åtte ble det svart ja. Av disse 
hadde to fått forebyggende antiviral behandling. Av de seks som ikke hadde fått 
forebyggende behandling, tilhørte fire en eller flere risikogrupper. Vi har ikke 
kunnskap om de hadde kontakt med helsetjenesten i forbindelse med 
eksponeringen. 
 

 

Symptomer ved sykdomstart og første kontakt med helsetjenesten 
For 23 av 28 ble det oppgitt symptomer ved sykdomsstart eller ved første kontakt 
med helsetjenesten. Hyppigste enkeltsymptomer var feber og hoste (tabell 5). Det 
forelå forskjellige symptomkombinasjoner av feber, hoste, tung pust, sår hals, 
hodepine og muskelsmerter. En hadde kun gastroenterittsymptom.  
 
Tabell 5. Symptomer ved sykdomstart og ved første kontakt med helsetjenesten 
blant personer som døde av influensa A(H1N1) 2009 i Norge 2009-2010. * 
 

Symptomer Sykdomstart Første kontakt 
Feber 18 78 % 18 78 % 
Tungpusten 9 39 % 11 48 % 
Hoste 13 57 % 11 52 % 
Sår hals 3 13 % 5 22 % 
Muskel- eller leddsmerter 6 26 % 6 26 % 
Hodepine 5 22 % 5 22 % 
Annet 10 43 % 8 35 % 

* Prosent angir her andel av de 23 vi har opplysninger om. 
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De fleste fikk en diagnose relatert til luftveiene ved første kontakt med 
helsetjenesten, men bare sju av 18 vi kjenner diagnosen til fikk influensadiagnose 
(tabell 6).  
 
Tabell 6. Diagnose ved første kontakt med helsetjenesten blant personer som døde 
av influensa A(H1N1) 2009 i Norge 2009-2010. * 
 

Diagnose Antall 
Influensa (H1N1) 7 
Luftveisinfeksjon 4 
Pneumoni 4 
KOLS forverrelse 1 
Akutt bronkitt 1 
Gastroenteritt 1 

 
 
Antiviral behandling 
For 11 anføres at det ble gitt antivirale legemidler mot influensa. Fem fikk dette 
innen to døgn fra sykdomsstart. Vi har ikke fullstendig data om evt. bruk av 
antiviralia i sykehus. For 11 er spørsmålet ikke besvart. 
 
Fem fikk antibiotika i løpet av de første 2-3 døgn, men det ble ikke gitt antiviralia. 
Alle disse fire tilhørte kjente risikogrupper. 
 

 

Forsinkelse i kontakt med helsetjenesten? 
Vi spurte om det hadde vært problemer med å komme i kontakt med 
helsetjenesten. For 17 ble det svart nei, for de øvrige ble det ikke gitt svar på 
spørsmålet. Ved nærmere vurdering av øvrige gitte informasjon om de øvrige 
elleve er det intet som tyder på at de har hatt vansker med å få kontakt med 
helsetjenesten. 
 
Klokkeslett for sykdomsstart og når det ble tatt kontakt med helsetjeneste er i liten 
grad oppgitt. Beregnet ut fra kalenderdatoer fant vi antall dager fra sykdomsstart 
til kontakt med helsetjenesten (tabell 7). 
 
Tabell 7. Antall dager fra sykdomsstart til første kontakt med helsetjenesten blant 
personer som døde av influensa A(H1N1) 2009 i Norge 2009-2010.  
 

 Antall 
Samme dag som sykdomsstart 8 
Dagen etter sykdomsstart 3 
To dager etter sykdomsstart 3 
3-5 dager etter sykdomsstart 8 
10 dager etter sykdomsstart 1 
Ukjent ikke angitt 5 

 
Tiden fra sykdomsstart til kontakt med helsetjenesten, innleggelse og død, varierte 
mye (figur 4).   
 
Figur 4. Tidslinjen i antall dager fra innsykning (0) til første og andre kontakt 
med helsetjenesten, til innleggelse og til død (to hadde ingen dato for innsykning) 
blant personer som døde av influensa A(H1N1) 2009 i Norge 2009-2010. 
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Diskusjon og konklusjon 

Diskusjon 
 

Dokumenter 

Vi mottok utfyllende opplysninger fra kommuneoverlegene om 28 av de 32 døde 
av influensa A(H1N1)2009. Vi vet ikke hvor mange personer som fikk A(H1N1) 
2009-influensa i løpet av pandemiperioden. Vi har med enkelte forutsetninger 
beregnet tallet til 900 000 personer, men bare 12 513 tilfeller ble 
laboratoriebekreftet. Dødeligheten i forhold til diagnostiserte tilfeller var 2,5 per 
1000 og i forhold til anslått antall syke var dødeligheten 0,03 per 1000 personer. 
Selv om oppmerksomheten om pandemien var svært høy, kan det være at enkelte 
influensadødsfall ikke er erkjent og rapportert. 
 
Antallet på 32 kan sammenlines med Dødsårsaksregisterets tall for influensadøde 
i tidligere influensasesonger. Antall dødsfall har variert fra ni i sesongen 
2002/2003 til 327 i 1993/1994. I 2005/2006 ble det registrert 22 dødsfall og i 
2006/2007 totalt 39. I gjennomsnitt for perioden 1986-2007 har 
Dødsårsaksregisteret registrert 103 influensadødsfall per sesong.  
 
Forskjellen på influensapandemien og tidligere sesonger er imidlertid alders- og 
risikofordelingen av de døde, jf nedenfor. 
 
I enkelte sammenhenger nevnes det at det dør rundt tusen mennesker av influensa 
hver sesong. Dette er ikke tall fra Dødsårsaksregisteret over erkjente 
influensadødsfall, men statistiske beregninger av hvor mye av den totale 
dødeligheten i de ukene influensasesongen varer, som kan forklares av 
influensaen. Man tenker seg at overdødeligheten skyldes dødsfall der influensa er 
en medvirkende årsak og hvor den har utløst andre sykdommer som pneumoni, 
hjerteslag eller hjerneslag, gjerne hos eldre mennesker og andre med en eller flere 
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alvorlige, underliggende sykdommer. For Norge har vi beregnet at denne 
overdødeligheten er om lag 900 i en gjennomsnittlig influensasesong (ref Gran et 
al). Vi forsøker nå å beregne eventuell overdødelighet under pandemien. 
Antakelig er ikke den så stor ettersom influensa A(H1N1) 2009 i liten grad 
rammet dem som er i særlig fare for å dø av andre årsaker, nemlig de eldre. 
 
Alder 
De 32 døde var betydelig yngre enn dem som dør av sesonginfluensa. Figur 5 
nedenfor viser antall døde per million fordelt på aldersgrupper med influensa 
A(H1N1)2009 varslet under pandemien og vanlig sesonginfluensa som meldt til 
Dødsårsaksregisteret. Median alder for de som døde av A(H1N1) 2009-influensa i 
Norge var 38 år, mens den ved sesonginfluensa er 86 år. 
 
Figur 5. Offisielle tall over influensadødsfall, aldersfordelt mortalitet per million. 
Gjennomsnitt for sesongene 1997-2008 (Dødsårsaksregisteret) og for 
pandemisesongen (Folkehelseinstituttet). 
 

 
 
 

 

Antall døde i Norge sammenliknet med andre land 
På et tidlig tidspunkt under pandemiens forløp høsten 2009 hadde Norge 
forholdsvis mange dødsfall pga influensa A(H1N1)2009 sammenliknet med 
sammenliknbare europeiske land. Det var derfor viktig å utrede dette for å se om 
det var særlige forhold som kunne forklare en mulig forskjell, spesielt dersom det 
var forhold som kunne rettes på gjennom iverksetting av tiltak. 
 
Som vist i figur 1 og 3 skiller ikke dødeligheten i Norge seg vesentlig fra andre 
vestlige land. Men dødsfallene i Norge kom noe tidligere enn mange andre land, 
noe som forklarer bekymringen om forholdsvis høyere antall dødsfall i Norge. 
Sammenlikningen mellom land må dog tolkes forsiktig fordi 
dødelighetsovervåkingen varierer mellom land. 
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Tilgjengelighet til helsetjenesten 
Vi har ikke opplysninger som tyder på at de avdøde hadde vansker med å komme 
i kontakt med helsetjenesten. 
 

 

Betydning av å tilhøre risikogruppe 
Funnene bekrefter at det er større risiko for alvorlig sykdom hos dem som tilhører 
risikogrupper.  
 

 

 

 

 
 

 
 

 
Med tanke på fremtidige forebyggende tiltak er det viktig å skille mellom de som 
før sin influensasykdom visste om og erkjente at de tilhørte en risikogruppe, og de 
der det først i ettertid er blitt klart at de tilhørte en gruppe med økt risiko for 
alvorlig utfall av influensa. Bare den første gruppen kan nås med tiltak rettet mot 
spesifikke risikogrupper. 
 

 

Vaksinasjon 
Innen utgangen av oktober 2009 hadde alle kommuner og helseforetak mottatt 
vaksine beregnet på risikogrupper. Alle personer tilhørende risikogrupper antar vi 
hadde tilbud om vaksinasjon ved utgangen av oktober. Åtte av de døde innsyknet 
i november. Kun en av dem var blitt vaksinert. Dette var en person med 
immunsvikt som ikke kunne forvente effekt av vaksinen før etter to doser. 
 
Dersom vaksinen hadde vært tilgjengelig tidligere slik at flere hadde vært 
vaksinert minst en uke før hovedbølgen av pandemien kom, er det mulig at noen 
av dødsfallene kunne vært unngått. 
 

 

Antiviraliabruk gitt forebyggende 
For to av de åtte som det ble oppgitt hadde hatt nærkontakt med influensasyk, ble 
det gitt antiviralia forebyggende. Fem av de øvrige seks tilhørte én eller flere 
risikogrupper. I etterkant kan vi si at det hadde vært gunstig om de hadde fått 
antiviralia forebyggende, men vi har ingen kunnskap om de hadde vært i kontakt 
med helsetjenesten i forbindelse med eksponeringen, og i så fall om slik 
postekponeringsbehandling da ble vurdert. 
 

 

Antiviraliabruk gitt som behandling 
For ti avdøde anføres at det ble gitt antiviralia, herav fikk fire dette innen to døgn 
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fra sykdomsstart. Vi har ikke fullstendig data om evt. bruk av antiviralia i 
sykehus. Fire fikk antibiotika i løpet av de første 2-3 døgn, men det ble ikke gitt 
antiviralia. Tre av disse hadde diagnosen pneumoni og en luftveisinfeksjon. Alle 
disse fire tilhørte kjente risikogrupper. I disse tilfellene tyder det på at 
behandlende lege kun mistenkte bakteriell luftveisinfeksjon og ikke influensa. 
 
Begrensning 
I noen tilfeller har det vært vanskelig for utfyllende lege å svare fordi legen ikke 
har vært involvert i sykdomsforløpet. Vi opererer med små tall og har ikke fått 
komplet informasjon om noen tilfeller, slik at man vanskelig kan trekke klare 
konklusjoner.  
 

 

Konklusjon 
Selv om vi ikke har informasjon om alle dødsfall med influensa A(H1N1)2009, 
har vi gode detaljer på de offisielle tilfellene. Oppsummert kan det synes som de 
som døde av denne influensaen var fra en yngre aldersgruppe enn dem som i 
tidligere sesonger har dødd av influensa. Videre var nesten alle var fra de kjente 
risikogruppene. Det var ingen klar kjønnskjevhet eller uvanlig geografisk 
fordeling, og de fleste tilfellene var smittet i Norge. Ingen av pasientene var 
adekvat vaksinert før de ble syke. 

 

Oppfølging  
Talepunkter 
• Norge hadde en dødelighet tilsvarende resten av Europa. 
• De fleste som døde tilhørte de kjente risikogruppene eller hadde andre 

alvorlige underliggende helseproblemer. 
• Det er ikke holdepunkter for at noen av de døde opplevde dårlig 

tilgjengelighet til helsetjenesten. 
• Ingen av de som døde av influensa A(H1N1)2009, var ferdig vaksinert. 
• De døde hadde median alder på 38 år. Bare én var eldre enn 70. Ved vanlig 

sesonginfluensa er medianalderen 86 år og få er yngre enn 70 år. 
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Spørreskjema om influensadødsfall  
 

Opplysningene anbefales innsamlet ved samtale med pårørende og fastlege. Formålet med 
kartleggingen er å få økt kunnskap om dødsfallene av ny influensa H1N1.  
Det vil trolig variere i hvilken grad det er mulig å besvare alle spørsmålene, særlig de mest 
detaljerte spørsmålene. Dersom det ikke er mulig å besvare nøyaktig, er det fint om det 
besvares så godt som mulig. Eksempelvis spørres det noen steder etter klokkeslett og da er det 
fint om man anfører omtrent tid på døgnet om man ikke vet klokkeslettet. 
Eventuelle spørsmål kan stilles til: overlege Øistein Løvoll, Folkehelseinstituttet, tlf. 
21076459 eller e-post: oistein.lovoll@fhi.no  
 
Vi ber om at utfylt skjema returneres per post i lukket konvolutt til  
 
Helsedirektoratet 
v/Janne Kristin Kjøllesdal 
Postboks 7000 St. Olavs plass 
0130 Oslo 
 

Skjemaet er utfylt av:  Navn          ___________________________ 
                                       Stilling       ___________________________ 
                                       Kommune  ___________________________ 
                                       Telefon       ___________________________ 
                                       E-post         ___________________________ 
 
Sted:                                           Dato: 
 

 
 
 
Inndeling av skjemaet: 
1)Personalia til avdøde 
2)Helseforhold 
3)Medikamentbruk/Vaksinasjon 
4)Aktuelle influensasykdom 
5) Supplerende opplysninger 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg



 
 
1)Personalia til avdøde 
 
 
a.Personnummer:_____________________________________________________ 
 
b.Bokommune:_______________________________________________________ 
 
c. Status: Yrkeaktiv     Pensjonist      Uføretrygdet      Skoleelev      Barnehage      
                  Hjemmeværende           Student          Annet  
       Yrke__________________________________________________________ 
 
d.Kjønn:  M        K  e.Alder (i år):____________           
 
f.Fødeland:_____________ 
 
g.Reise:  Opphold i utlandet siste 2 uke før sykdomsdebut  Ja     Nei 
   

Hvor______________________________________________________  
 
 

2)Helseforhold 
 
Hadde avdøde økt risiko for komplikasjoner ved influensa?  Kryss flere alternativer om 
aktuelt. 
Ved svar ja skal det gis supplerende opplysninger senere i denne seksjonen. 
Ved behov kan også ytterligere opplysninger gis i fritekstfelt på siste side.   
 
      Ja  Nei  Ukjent 
 
2a: Graviditet 
 
2b: Kroniske luftveissykdommer   
2c: Kroniske hjerte/karsykdommer  
2d: Nedsatt forsvar mot infeksjoner  
2e: Diabetes Mellitus I eller II 
2f: Kronisk nyresvikt   
2g: Kronisk leversvikt  
2h: Kronisk nevrologisk sykdom/skade  
2i: Overvekt (BMI> 30) 
 
 
2a: Graviditet 
 
Termindato:________________________________________________________ 
 
Første gangs gravid:   Ja   Nei 
 
Eventuelle svangerskapskomplikasjoner før influensasykdommen 
___________________________________________________________________ 



 
 
2b: Kronisk luftveissykdom 
 
Diagnose:________________________          ICPC-2 koder:______________________ 
 
Hvor lenge hadde avdøde hatt sykdommen : <1år     1-10 år     >10år 
 
Tungpusten:  Ved hvile  
  Ved gange på flat mark 
  Ved gange i bakke/trapp 
 
Brukte O2 hjemme: Ja   Nei 
 
 
 
 
 
2c: Kronisk hjerte/kar sykdom 
 
Diagnose:_____________________  ICPC-2 koder:______________________ 
 
Hvor lenge hadde avdøde hatt sykdommen : <1år     1-10 år     >10år 
 
Hjertesvikt: Ja  Nei 
 
Tungpusten:  Ved hvile  
  Ved gange på flat mark 
  Ved gange i bakke/trapp 
   
 
 
2d: Nedsatt forsvar mot infeksjoner 
 
Diagnose/årsak:_______________________ ICPC-2 koder:________________________ 
 
Hvor lenge hadde avdøde hatt denne tilstanden:   <1år       1-10 år     >10år 
 
 
 
2e: Diabetes mellitus 
 
Type I  Type II Nedsatt glukose toleranse  
 
Hvor lenge hadde avdøde hatt sykdommen : <1år     1-10 år     >10år 
 
Eventuelle komplikasjoner:______________________________________________ 
 
Siste HbA1c:__________________  Dato: __________________ 
 
Behandling:  Diett  Tabletter  Insulin 



 
 
2f: Kronisk nyresvikt 
 
Diagnose:_____________________  ICPC-2 koder:______________________ 
 
 
GFR < 30 ml/min:   Ja   Nei 
 
Kreatininverdi (siste):________________ 
 
Hvor lenge hadde avdøde hatt sykdommen : <1år     1-10 år     >10år 
 
Dialyse Ja  Nei 
 
 
 
2g: Kronisk leversvikt 
 
Diagnose:_____________________  ICPC-2 koder:______________________ 
 
Årsak:    ______________________________________________________ 
 
Pasient hadde påvist nedsatt leverfunksjon:  Ja      Nei 
 
Hvor lenge hadde avdøde hatt sykdommen : <1år     1-10 år     >10år 
 
 
 
 
2g: Kronisk nevrologisk sykdom/skade 
 
Diagnose:_____________________  ICPC-2 koder:______________________ 
 
Nevrologiske utfall:___________________________________________ 
 
Nedsatt respirasjonsfunksjon:   Ja  Nei 
 
Økt risiko for aspirasjon       Ja  Nei  
 
 
 
2h: Overvekt 
 
BMI________     Høyde___________   Vekt________________ 
 
Nedsatt respirasjonsfunksjon:   Ja  Nei 
 
 
 
 



2.Annet: 
 
Hadde avdøde andre sykdomstilstander:         Ja                 Nei 
 
Hvis ja: Hvilke: __________________________________________ 
 
Røyking: 
  Nei  sigarett sigar  pipe        Ukjent  
   

Hvor mange per dag:__________________ 
  Hvor lenge hadde avdøde vært røyker:_________________ 
Alkohol: 
  Nei  Ja  Ukjent 
   daglig         ukentlig  
 
Rusmidler: 
  Nei  Ja  Ukjent  
   
Hva____________________________________________ 
   

3.Faste medikamenter/vaksinasjon 
 

Navn  Adm. form         enkelt dosestørrelse antall doser per dag  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

 
Var avdøde vaksinert mot pandemisk influensa?               Ja        Nei        Ukjent 
 Hvis ja angi  dato_________________ 
 
(OBS:  sjekk lokalt vaksinasjonsregister, før du eventuelt må konkludere ukjent) 
 
Hadde avdøde fått vaksinasjon mot sesong influensa i høst?   Ja Nei        Ukjent 

 
4. Aktuell influensasykdom 
 
4a: Før sykdom 
Hadde avdøde fått informasjon om ny influensa?    Ja      Nei        Ukjent 
Kilde: Internett       Helsepersonell      Media     Annet    
 
Hadde avdøde hatt nærkontakt med influensasyk?       Ja      Nei        Ukjent 
Hadde avdøde tatt antiviralia forebyggende?    Ja      Nei        Ukjent 

Hvis ja, fra dato______________ 



4b:Sykdomsstart 
 
 Dato:________________    Kl:______________________ 
 
Symptomer: 
 Feber>38       

Tung pust     Hoste Sår hals  
 Muskel/leddsmerter   Hodepine     
 Andre symptomer________________________________________________ 
 
 
Ble det startet behandling med antiviralia?             Ja           Nei            Ukjent 
Hvis Ja             Tamiflu        Relenza        
Fra dato_____________________ 
 
 
Egenbehandling med reseptfrie medikamenter     Ja          Nei          Ukjent 
 
   
 
 
 
4c: Hadde avdøde/foresatte problemer med å komme i kontakt med       
helsetjenesten?  

     Ja     Nei 
     Hvis ja, beskriv nærmere: _________________________________________________ 
     

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
4d:  Kontakt 1 med helsepersonell 
 
Dato__________________________       Kl:____________________________ 
 
 
Konsultasjonsform: 
 Tlf(sykepleier) Tlf(lege) kontorkonsultasjon  sykebesøk 
    Hvis lege:    Allmennlege/Fast lege  legevakt  sykehus 
 
Symptomer: 
 Feber>38       

Tung pust     Hoste Sår hals  
 Muskel/leddsmerter   Hodepine     
 Andre symptomer________________________________________________ 
 
Diagnose?______________________________________________________________ 



 
Behandling? 
 Antiviralia   Ja  Nei  Tamiflu  Relenza 

 
Når ble eventuell behandling med antiviralia startet opp:   

 
Dato______________   Klokkeslett___________________ 

  
Antibiotika  Ja  Nei 
Feberdempende Ja  Nei 
 
Andre medikamenter:____________________________________________________ 
 
Innlagt sykehus?  Ja  Nei 
 
 
 
 
 
4e: Eventuell kontakt 2 med helsepersonell 
 
Dato__________________________       Kl:____________________________ 
 
Var det endring i tilstanden som medførte ny kontakt   Ja  Nei 
 
Konsultasjons form: 
 Tlf(sykepleier) Tlf(lege) Kontorkonsultasjon  Sykebesøk 
    Hvis lege:    Allmennlege/Fast lege  Legevakt  Sykehus 
 
Symptomer: 
 Feber>38       

Tung pust     Hoste Sår hals  
 Muskel/leddsmerter   Hodepine     
 Andre symptomer________________________________________________ 
 
 
Diagnose?___________________________________________________ 
 
Behandling? 
 Antiviralia   Ja  Nei  Tamiflu  Relenza 

 
Når ble eventuell behandling med antiviralia startet opp:   

Dato________________   Klokkeslett________________________ 

  
Antibiotika  Ja  Nei 
Feberdempende Ja  Nei 
 
Andre medikamenter:________________________________________________________ 
 
Innlagt sykehus:  Ja  Nei 
  



 
 
4f: Evt flere kontakter med helsepersonell utenfor sykehus   
 
1)Dato__________  Kl__________ kontaktform______________________ 

   Behandling________________________________________________________________ 

 
2)Dato__________  Kl__________ kontaktform______________________ 

   Behandling________________________________________________________________ 

 
3)Dato__________  Kl__________ kontaktform______________________ 

   Behandling________________________________________________________________ 

 
 
 
 
4g :Laboratoriedata 
 
Foreligger laboratoriebekreftelse på at det var ny influensa H1N1/evt infl. A: 

     Ja        Nei 
Prøvedato__________________________    
 
Var det vansker med å få utført laboratorieanalyse?     Ja       Nei 
Hvis ja; beskriv nærmere _____________________________________________________ 
  
 
 
4h: Innleggelse i sykehus 
 
Var avdøde innlagt i sykehus   Ja   Nei 
 
Hvis Ja 

Dato__________________   Kl:__________________________ 
  
 Sykehus_____________________________________________ 
  

Avdeling_____________________________________________ 
  
 Diagnose_____________________________________________ 
 
 Behandling_____________________________________ 
 
 
Innlagt på intensivavdeling?  Ja   Nei 
 
Hvis Nei 
 Hvorfor ikke?______________________________________________ 
  



  
 
Eventuelt overført til annet sykehus: 

Dato________________________   Kl________________________ 

 
Sykehus__________________________________________________ 
 
Avdeling_________________________________________________ 
 
Diagnose_________________________________________________ 
 
Behandling________________________________________________ 
 
Innlagt på intensivavdeling?  Ja   Nei 
 
Hvis Nei 
 Hvorfor ikke?______________________________________________ 
 
 
4i: Dødsdato __________________          Kl:________________________ 
 
 
4j : Ble det utført obduksjon av avdøde?   Ja          Nei          Ukjent 
 
5 .Evt supplerende opplysninger føres her: 
 
 
 
 
 
 




