
 

Rapport om reviderte råd for anbefalinger om sykefravær 
ved influensaliknende sykdom, 18. november 2009 

Rapport 
Tid Torsdag 18. november 2009  
Innhold Folkehelseinstituttet anbefaler å endre anbefalingene om hvor lenge syke personer skal 

holde seg hjemme. Nye anbefalinger vil være at man skal være feberfri i minimum 24 
timer før hjemmeisolering oppheves, men syvdagers regelen opprettholdes for 
helsepersonell.  

Sendt til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet 
Forfatter Divisjon for smittevern   

Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn 
Helsemyndighetene sine gjeldende anbefalinger er at personer med mistenkt ny 
influensa A(H1N1)-infeksjon skal holde seg hjemme (hjemmeisolering) fra 
barnehage/skole/arbeid i syv dager fra symptomdebut. Dette rådet har vært 
uforandret siden pandemien startet, men er fortløpende blitt vurdert med tanke på 
nytte og effekt. Folkehelseinstituttet har nå foretatt en ny vurdering vedrørende 
råd om hjemmeisolering ved mistanke om smitte med ny influensa A(H1N1).  
 

 
 

Formål med anbefalinger om hjemmeisolering 
Bakgrunnen for og argumentasjonen bak det gjeldende rådet er at man ønsker å 
redusere og forsinke smittespredningen inntil de utsatte gruppene var vaksinert 
slik at man kunne redusere risikoen for alvorlig sykdom og død. Syv dager ble 
valgt som en anbefaling som gjaldt for alle, inkludert helsepersonell. Bakgrunnen 
for rådet har vært at man har kunnet påvise virus hos personer i flere dager etter 
symptomdebut, og at man derfor har ønsket å sikre seg at smitteførende personer 
har vært i kontakt med færrest mulig personer og dermed redusert 
smittespredningen.  

 

Andre anbefalinger: 
Sverige: Man bør holde seg hjemme 1-2 dager etter at man er feberfri. 
Danmark: Man ansees for å være smittefri ett døgn etter at man er feberfri, og 
hvis man for øvrig føler seg frisk. 
USA: Man bør holde seg hjemme minimum 24 timer etter at man er feberfri, men 
helsepersonell (i hvert fall dem som jobber med immunsupprimerte pasienter) bør 
holde seg hjemme i syv dager. 
WHO: Ingen spesifikke råd for pasienter som ikke er innlagt på sykehus.  
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Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Vurdering  
Argumenter for å beholde gjeldende anbefaling: 

 Smittepresset kan øke ved at potensielt smittsomme personer går på 
arbeid/skole/barnehage. Man vet at utskillelsen av virus er størst de første 
dagene etter symptomdebut, men at den hos enkelte kan pågå utover syv 
dager etter dette.  

 Anbefalinger som eventuelt blir ulike mellom grupper (helsepersonell og 
andre) kan bli vanskeligere å praktisere  

 
Argumenter for å endre gjeldende anbefaling: 

 Risikogruppene har nå fått tilbud om vaksine og ansees dermed å være 
godt beskyttet mot alvorlig sykdom og død. Dermed er det ikke lenger så 
viktig å forsinke spredningen.  

 Helsepersonell skal også ha fått tilbud om vaksine. Vi regner derfor med 
at det vil bli få smittede helsepersonell og dermed mindre smittepress mot 
sårbare pasienter 

 Smittepresset i befolkningen er nå stort fra syke som ikke har erkjent 
sykdommen eller som ikke praktiserer hjemmeisolering. Vi tror at 
forskjellen mellom fravær fra en dag etter symptomfrihet og fravær i syv 
dager nå utgjør bare et marginalt tillegg på det samlede smittepresset. 

 Praktiske hensyn for syke og pårørende (særlig foreldre med syke barn). 
Mange har et kort sykdomsforløp som ikke gir en medisinsk grunn til å 
holde seg hjemme.  

 Harmonisering av våre anbefalinger med andre skandinaviske land 
 

 

Konklusjon 
Folkehelseinstituttet vurderer at syv-dagers regelen nå kan endres og foreslår 
følgende anbefaling: 

 Personer med mistenkt infeksjon med ny influensa A(H1N1) kan 
gjenoppta arbeid/skole/barnehage tidligst 24 timer etter at de ble afebrile 
og når allmenntilstanden er god nok.  

 Helsepersonell med mistenkt infeksjon med ny influensa A(H1N1) skal 
fortsatt holde seg hjemme syv dager etter symptomdebut.  
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