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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn 
Det er ønskelig å følge den reelle insidensen av ny influensa A(H1N1). Da kan 
man se hvor fort og vidt sykdommen sprer seg, og man kan vite hvor mange som 
har gjennomgått sykdommen og derfor er immune. Siden sykdommen hos mange 
er mild, vil de færreste oppsøke lege og få en sikker diagnose. Det er derfor ikke 
mulig å telle alle tilfeller; man må gjøre beregninger og anslag. Enkelte land har 
foretatt slike beregninger ved å kombinere ulike overvåkingssystemer. Alle slike 
beregninger er beheftet med en betydelig grad av usikkerhet, og resultatene kan 
lett mistolkes. Dette har vært hovedgrunnen til at vi har vært tilbakeholdende med 
å gjøre det tidligere. Nå har vi en stund likevel forsøkt å lage en beregning. Så 
lenge den tolkes med stor varsomhet kan den kanskje være nyttig i noen 
sammenhenger. 

 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Forutsetninger for beregningen 
Vi vet ikke hvor mange som får influensa hver uke fordi: 

- Bare en del av de syke oppsøker lege 
- Ikke alle leger stiller korrekt diagnose 
- Sensitiviteten (og spesifisiteten) ved prøvetaking og analyse er ikke 100 

% 
- Ikke alle leger rapporter influensaliknende sykdom til 

Folkehelseinstituttet  
- Osv. 

Basert på de overvåkingssystemene vi har, har vi gjort følgende antagelser og 
beregninger: 

A. Utgangspunktet for våre anslag er antall pasienter som har fått diagnosen 
influensa (ICPC-kode R80) hos vakttårnlegene med fastlegelister og som 
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B. Antall personer som står på legelisten til de legekontorene som har sendt 
inn kort gjeldende uke, gir oss oversikt over befolkningsgrunnlaget disse 
influensatilfellene (A) er hentet fra.  

C. Vi antar så at dette befolkningsgrunnlaget er representativt for hele 
befolkningen. A/B er andelen av befolkningen som har influensa en 
gjeldende uke. Ved å multiplisere denne andelen med hele den norske 
befolkningen (4,8 millioner) får vi antall som får influensadiagnose hos 
lege i hele befolkningen.  

D. Fra virusovervåkingen har vi opplysninger om hvor stor andel av de 
undersøkte prøvene ved landets laboratorier som er positive på 
influensavirus (andel positive prøver). Vi har brukt dette som et anslag 
over hvor stor andel av de influensadiagnosene fastlegene setter, som 
virkelig er influensa. Dette er nok ikke helt korrekt, men er det beste 
anslaget vi har. Fordi denne andelen positive prøver varierer så mye fra 
uke til uke (2 % - 22 % i de første 20 ukene) har vi valgt å bruke et tre 
ukers glidende gjennomsnitt. 

E. Ikke alle negative prøver er reelt negative. Vi har anslått sensitiviteten av 
undersøkelsen til å være 67 % for landet som helhet. Det tallet vi nå har er 
antall personer som har vært til fastlege i Norge og som har ny influensa 
A(H1N1). 

F. Det vanskeligste er å vite hvor stor andel av pasienter med ny influensa 
A(H1N1) som har oppsøkt fastlegen sin. Vi har ingen undersøkelser om 
det i Norge, og legesøkningspraksis er ikke overførbart mellom land. 
Legesøkning vil også kunne variere med hvor i pandemien vi befinner 
oss. Vi har valgt å gi tre anslag og sier at 5 %, 10 % eller 20 % av de med 
ny influensa A(H1N1) oppsøker fastlegen sin. Dette gir et høyt, middels 
og lavt anslag over antall med ny influensa A(H1N1) per uke. 

 
Resultater 
Gitt våre forutsetninger og ifølge vårt midtalternativ, har samlet sett ca. 100 000 
personer fått ny influensa A(H1N1) fra uke 21 til uke 40. Tilsvarende lav- og 
høyalternativ er hhv. 50 000 og 200 000 syke. I uke 40 fikk 3000 personer 
sykdommen ifølge vårt lavalternativ, mens vårt høyalternativ antyder at dette 
tallet for samme uke var 11 000. 
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Anslag over hvor mange som har fått ny influensa A(H1N1) i Norge 2009
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Anslag over hvor mange som har fått ny influensa A(H1N1) i Norge 2009, kumulative tall
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Konklusjon 
Det er ikke mulig å gi et sikkert anslag over hvor mange som er blitt syke med ny 
influensa A(H1N1) i Norge så langt. Gitt våre forutsetninger kan vi anslå at om 
lag 100 000 personer i Norge så langt har blitt syke (2,1 % av befolkningen). 
Antallet kan være ned mot 50 000 eller opp mot 200 000. Usikkerheten rundt 
anslaget består i særlig grad av hvor stor andel av de som blir syke som oppsøker 
fastlegen sin for undersøkelse og behandling.  
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