
 
 
 

- Jeg var litt redd da epidemien startet. Sykdommen virket uforutsigbar og den rammet unge 
mennesker. Det var også skremmende at gravide kunne dø av sykdommen, sier Silva, og legger til at 
det var en ny opplevelse at hun som frisk plutselig befant seg i en risikogruppe. Silva var i tvil om hun 
skulle la seg vaksinere mot influensa, men valgte å gjøre dette etter råd fra sin fastlege. Hun har ikke 
opplevd bivirkninger i etterkant.  
 
Bilde i informasjonsmateriell 
Da Silva var gravid ble hun avbildet i NorFlus informasjonsbrosjyre og 
på NorFluplakaten som ble benyttet på sykehusene da rekruttering til 
undersøkelsen pågikk. - Vi ble gjenkjent spesielt av gravide mødre som 
kjente Olaf, vår sønn nummer to, smiler Silva. Selv fødte hun sitt tredje 
barn normalt og greit på Rikshospitalet.  

 
I NorFlu har Silva foreløpig fylt ut to spørreskjemaer i svangerskapet og ett 
da Bjørn Angelo var 6 måneder gammel. - Jeg trenger litt tid på å fylle ut et spørreskjema. Som 
småbarnsmor er det lettere å fylle ut litt og litt av gangen, og jeg bruker gjerne noen dager. Hun mener 
at spørsmålene ikke er så kompliserte å svare på, men det kan være litt vanskelig å huske detaljerte 
opplysninger om barnets utvikling og tidspunkt for medisinbruk. - Da er det greit å vite at NorFlu er 
fornøyd med at jeg fyller ut spørreskjemaet så godt jeg kan i en travel hverdag.  
 

Nytt skjema ved 18 måneder alder 
Når Bjørn Angelo blir omtrent 18 måneder gammel, vil Silva få tilsendt et nytt 
spørreskjema. Dette skjemaet sendes ut til de eldste barna i NorFlu i løpet av 
høsten. Spørreskjemaet vil som tidligere handle om både mor og barn.   
 
Bedre kunnskap om mor og barns helse  
Silva mener det er viktig å få bedre kunnskap om hvordan influensasykdom og 
vaksiner virker under et svangerskap og om dette påvirker mor og barns helse 
og utvikling senere. Mer kunnskap gjør at man kan gi gravide best mulig råd og 
oppfølging, og Silva håper at NorFlu kan bidra til dette. Silva, som er født og 
oppvokst i Italia, men har bodd de siste 13 år i Norge. - Hvis jeg kan gi litt 

tilbake av det man får gjennom det norske vaksinasjonsprogrammet så ville det være flott!, avslutter 
trebarnsmoren.     
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Takk for at du fyller ut tilsendte spørreskjemaer i NorFlu.  
Skjema ved 18 måneder sendes snart ut, og vil etter hvert 
også finnes i venstremenyen på nettsiden.  
Utskriften kan ikke brukes av tekniske årsaker.  
 
Kontakt oss hvis du mangler et skjema:   
norflu@fhi.no eller telefon 53 20 40 40     

 

Bjørn Angelo ble født i mai 2010 og lå i mammas mage da 
influensaepidemien pågikk høsten og vinteren 2009/2010.  
- Det føles meningsfullt å være med i NorFlu, sier mamma Silva 
Bonora, som lot seg vaksinere mot svineinfluensa da hun var 
gravid. - Hvis jeg som deltaker i NorFlu kan bidra til mer 
kunnskap slik at gravide og kvinner generelt stadig får bedre 
oppfølging og behandling, så er det flott, sier trebarnsmoren. 
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- Vi har nå analysert mange av 

blodprøvene som ble samlet inn i NorFlu, 

og i løpet av høsten gjør vi de første 

dataanalysene. De aller første resultatene 

fra studien regner vi med å ha rett over 

nyttår, forteller prosjektleder Lill Trogstad 

Silva og Bjørn Angelo  


