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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn 
Antivirale legemidler kan, dersom de brukes riktig, bidra til å forebygge og lindre 
influensa forårsaket av svineinfluensavirus A(H1N1). Helsetjenesten trenger 
nærmere veiledning for den praktiske håndteringen, og helsemyndightene trenger 
råd om bruk av beredskapslager av oseltamivir. Folkehelseinstituttet gir her slik 
veiledning. 

 

Endring i råd 
Kunnskapen om svineinfluensa A(H1N1) er begrenset. Det kan ventes mer 
informasjon om sykdomsspekter og smittsomhet. Rådene vil bli endret som følge 
av ny informasjon. 

 

Resistens 
Fra USA meldes det at de undersøkte virusisolatene er fullt følsomme for de 
antivirale legemidlene oseltamivir (Tamiflu) og zanamivir (Relenza), men ikke 
følsomme (dvs resistente) for legemidlene amantadin og rimantadin. 
 
I vintersesongen 2007-8 var en stor andel av de vanlige sesonginfluensavirusene 
av typen A(H1N1) resistente mot oseltamivir. Dette var en uvanlig hendelse. 
 
Det er ikke mulig å forutse om svineinfluensaviruset A(H1N1) vil utvikle 
resistens mot oseltamivir eller zanamivir. 

 

Nytte av antiviral behandling av influensa 
Det finnes i dag ingen kliniske studier på effekt av antivirale legemidler mot 
svineinfluensa A/H1N1. Fordi neuraminidasehemmerne (oseltamivir og 
zanamivir) virker mot sentrale prosesser i virusets syklus, regner man imidlertid 
med at de kan være effektive også mot andre virus enn de vanlige H1- og H3-
influensavirusstammene. 
 
En sykdomsbeskyttende effekt på 70 til 90% er rapportert både for oseltamivir og 
zanamivir når de brukes profylaktisk enten før eller etter smitte. Når behandling 
iverksettes innen 48 timer etter symptomstart med feber og frysninger kan 
sykdomsvarighet gjennomsnittlig reduseres med 1-2 dager. Behandling som 
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startes innen 12 timer etter feberstart, forkorter sykdommen med ca. 3 dager. 
Ingen studier har vært tilstrekkelig store til å kunne påvise eventuell effekt på 
dødelighet. 
 
Ifølge en oversiktsartikkel, viser studier over profylaktisk effekt av oseltamivir en 
gjennomsnittlig beskyttende effekt på 61% (ved 75 mg/dose) og 73% (ved 150 
mg/dose). Ved forebygging etter smitte er det rapportert en gjennomsnittlig 
beskyttende effekt på 59% for husholdskontakter og 68-89% for andre kontakter 
av indekskasus. Studier over forebyggende bruk av zanamivir (10 mg/dag) viste 
en gjennomsnittlig beskyttende effekt på 62% (4). Ved forebyggende bruk 
beskytter de antivirale legemidlene bare så lenge medisineringen varer. 
Pandemiplanen 
Pandemiplanens vedlegg G (side 95-97) redegjør nærmere for bakgrunnen for 
bruk av behandling både av hensyn til den enkelte og av hensyn til smittevernet. 
Disse sidene er vedlagt nederst. Rådene er i overesstemmelse med 
Pandemiplanen. 

 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Generell vurdering 
Folkehelseinstituttet mener at vi i denne fasen og inntil videre kan ha en nokså lav 
terskel for behandling og forebyggende behandling med antivirale legemidler. 
Rådene må endres etter hvert som vi vinner ny kunnskap. 
 
Dagens råd følger i punkt 1-4 under. 

 

1. Råd om behandling 
Lite er kjent om sykdomsbildet. Håndteringen kan derfor endre seg etter hvert 
som vi får mer kunnskap. 
 
Indikasjon 
Per i dag anbefaler vi behandling av alle mulige tilfeller av svineinfluensa. Mulige 
tilfeller defineres slik: 
 
Personer som oppfyller a eller b sammen med c eller d. 
 
a) feber (>38,5 °C) og luftveissymptomer 
b) pneumoni  
 
c) har vært nærkontakt til et bekreftet tilfelle med svineinfluensa A(H1N1) mens 
vedkommende var syk 
d) har reist til et område hvor det er bekreftet innenlands smittede tilfeller av 
svineinfluensa A(H1N1) den siste uken 
 
Dosering av oseltamivir 
Fra Felleskatalogen: ”Behandlingen bør initieres så snart som mulig i løpet av de 
2 første dagene etter at symptomer på influensa er påvist. Desto tidligere 
behandlingen igangsettes, jo bedre vil effekten være: Voksne og ungdom (13-17 
år): 75 mg 2 ganger daglig i 5 dager. Barn: 1-12 år: Anbefalt dose, tas i 5 dager: 
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Kroppsvekt ≤15 kg: 30 mg 2 ganger daglig. Kroppsvekt >15 kg-23 kg: 45 mg 2 
ganger daglig. Kroppsvekt >23 kg-40 kg: 60 mg 2 ganger daglig. Kroppsvekt >40 
kg: 75 mg 2 ganger daglig.” 
 
Det skal tas prøve til virusundersøkelse før behandlingen starter. Behandlingen 
stoppes dersom mistanken blir avsannet. 
2. Råd om forebyggende behandling 
Formålet er å hindre at man blir syk av influensa. Håndteringen kan endre seg 
etter hvert som vi får mer kunnskap. 
 
Indikasjon 
Per i dag anbefaler vi forebyggende behandling av følgende personer: 
 
Personer som er husstandsmedlem av et mulig tilfelle og som har økt risiko for 
komplikasjoner dersom de får influensa, dvs følgende grupper: 

- Personer som er 65 år eller eldre  
- Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt personer med 

nedsatt lungekapasitet  
- Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer 

med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon  
- Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens  
- Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)  
- Voksne og barn med kronisk nyresvikt  
- Beboere på alders- og sykehjem 

 
Dosering av oseltamivir 
Fra Felleskatalogen: ”Behandlingen bør initieres så snart som mulig innen 2 dager 
etter smitteeksponering. Voksne og ungdom (13-17 år): 75 mg 1 gang daglig i 
minst 10 dager etter nærkontakt med et smittet individ. Barn: 1-12 år: Anbefalt 
dose, tas i 10 dager: Kroppsvekt ≤15 kg: 30 mg 1 gang daglig. Kroppsvekt >15 
kg-23 kg: 45 mg 1 gang daglig. Kroppsvekt >23 kg-40 kg: 60 mg 1 gang daglig. 
Kroppsvekt >40 kg: 75 mg 1 gang daglig.” 
 
Behandlingen stoppes dersom det mulige tilfellet man er husstandsmedlem til, blir 
avsannet. 

 

3. Særlig om behandling og forebyggende behandling av helsepersonell 
Helsepersonell beskyttes ved bruk av basale smittevernrutiner. I tillegg anbefales 
følgende: 
 
Forebyggende behandling (posteksponeringsprofylakse) er bare aktuelt etter en 
konkret eksponering som følge av brudd på basale smittevernrutiner. 
 
Behandling startes umiddelbart av helsepersonell som får symptomer på influensa 
etter eksponering for mulige eller bekreftede tilfeller. 

 

4. Ikke anbefalt forskrivning 
I dagens situasjon anbefales at man ikke forskriver antivirale legemidler til 
følgende bruk: 
- Hjemmelagring, hamstring 
- Vente og se-resept 
- Beredskapspakke under reiser 
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- Profylakse til vedvarende eksponert helsepersonell 
- Profylakse til andre grupper 
 
 
Fra Pandemiplanen 
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