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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn 
Under og etter at pandemien med influensa A(H1N1) 2009 rammet Norge i 2009 
og så med en ny, liten bølge i 2010 startet Folkehelseinstituttet en rekke prosjekter 
for kartlegging, oppfølging og forskning. 
 
Folkehelseinstituttet har orientert departementet og etatene om våre kartleggings- 
og oppfølgingsprosjekter gjennom en rekke møter og rapporter. Alle våre 
rapporter om pandemien er åpent tilgjengelig på våre nettsider 
(http://www.fhi.no/svineinfluensa); det samme gjelder rapporter om seinere 
influensasesonger (http://www.fhi.no/influensa). 
 
Vi ønsker med denne rapporten å oppdatere departementet og etatene om våre 
forskningsprosjekter i kjølvannet av pandemien. Forskningen ved Divisjon for 
smittevern er koordinert i det tverrgående Sykdomsprogrammet for influensa. De 
store instituttovergripende prosjektene (RegFlu, NorFlu og MoBaFlu) er samlet 
under programmet PanFlu. 
 
Helsedirektoratet ba i møte 23. februar om en oppdatering. Rapporten er også svar 
på denne bestillingen. 
 
Beskrivelsene i denne rapporten er holdt korte. Ved behov kan vi gi mer 
utfyllende opplysninger om enkeltprosjekter, for eksempel i møter. 
 

 
 
 
 
 
 

Pågående forskningsprosjekter 
Vi oppdaterer kort om aktuelle manus og prosjekter under arbeid ved instituttet.  
 
Studie om dødelighet i Norge under pandemien 
Vi oppsummerer kunnskapen om dødsfall i Norge med sammenheng med 
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influensa målt med tre metoder: 1) Dødsårsaksregisteret samt varsling til MSIS. 
2) en metode basert på estimert overdødelighet, utviklet i det europeiske 
EuroMOMO-prosjektet og 3) en egenutviklet metode (Gran et al, 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20334732). Vi problematiserer estimering 
av dødsfall av influensa. 
 
Patologiske funn hos pasienter som døde av influensa A(H1N1) 2009 
I samarbeid med Gades institutt, UiB beskriver vi nærmere funn hos disse 
pasientene. 
 
Studier av virulensmutasjon D222G i pandemisk influensavirus A(H1N1)2009 
Vi rapporterte allerede under pandemien om funn av denne mutasjonen. Vi 
gjennomgår nå mer fullstendig analyser av virus fra pandemiperioden. 
 
Forløp av pandemien i Norge i pandemiåret og året etter 
Vi beskriver pandemiens forløp i Norge de to første årene basert på alle våre 
overvåkingssystmer og andre datakilder. 
 
Intensivinnleggelser og dødsfall knyttet til infeksjon med pandemiviruset i 
nordiske land i pandemiåret og året etter 
I samarbeid med Smittskyddsinstituttet, Seruminstitutet og Folkhälsoinstitutet og 
muligens britiske institutter vil vi sammenlikne alvorlige utfall i de to årene i land 
med ulik vaksinasjonsdekning. 
 
Studie av immunitet mot influensa høsten 2010 og høsten 2011 
Vi har kartlagt utbredelsen av antistoffimmunitet mot pandemiviruset og andre 
influensavirus hos et representativt aldersmessig utvalg av befolkningen, med 
serumprøver samlet inn august 2010 og august 2011. Resultatene viser at ca en 
fjerdedel av befolkningen hadde beskyttende antistoffer mot pandemiviruset 
A(H1N1)pdm09 i august 2010. Dette var en nedgang på ca. 40% i forhold til 
januar 2010. I august 2011 ser vi en nesten uforandret forekomst beskyttende 
antistoffer mot viruset. Dette kan skyldes at ca 25% av sirkulerende virus i 
influensasesongen 2010/2011 var netopp A(H1N1)pdm09- virus. Immuniteten 
mot vanlige sesonginfluensavirus A og B i denne perioden varierte i forhold til 
hvilke virus som sirkulerte i forutgående influensasesong. 
 
Studie av Guillain-Barre-syndrom etter Pandemrix-vaksinasjon 
Vi er med på en europeisk studie (i regi av VAESCO-konsortiet) for å studere 
risikoen for denne sykdommen etter av denne sykdommen etter Pandemrix-
vaksinasjon. Designet er selvkontrollert kasus-design. 
 
Kasus-kontrollstudie av narkolepsi etter Pandemrix-vaksinasjon (VAESCO) 
Norge er sammen med flere andre land med i denne europeiske studien i regi av 
VAESCO-konsortiet og finansiert av ECDC. Folkehelseinstituttet er kontakt i 
Norge. Forskningsspørsmålet er hvor mye mer utbredt Pandemrix-vaksinering er 
hos barn som i perioden april 2009 – juli 2010 debuterte med narkolepsi enn hos 
andre barn? Designet er kasus-kontrollstudie der vaksinasjonshistorien og andre 
eksponeringer (influensa og andre infeksjoner, andre vaksiner, bakgrunnsfaktorer) 
hos personer med narkolepsi (kasus) sammenliknes med samme hos andre 
personer (kontroller). Den endelige analysen er nå gjort og rapporten publiseres 7. 
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mars. 
 
RegFlu 
RegFlu er betegnelsen på forskning som benytter kobling av en rekke 
helseregistre (inkludert SYSVAK, MSIS, NPR, NorPD og Dødsårsaksregisteret) 
for å belyse effekter av influensa, influensavaksinasjon og oseltamivirbehandling.  
 

RegFlu-1: Studie av fosterdød etter pandemivaksinering 
Forskningsspørsmålet er hvor mye henholdsvis graviditet under 
pandemien og vaksinasjons under graviditet har økt eller senket risiko for 
spontanabort eller dødfødsel. Manuskriptet sendes inn for vurdering i et 
tidsskrift neste uke. 
 
RegFlu-2: Kohortstudie av narkolepsi etter pandemivaksinering 
Forskningsspørsmålet er: Hva er forekomst og risiko for narkolepsi hos 
personer vaksinert med Pandemrix sammenlignet med andre personer i 
perioden 2009 –2010? Designet er en retrospektiv registerbasert 
kohortstudie der utfallsinformasjon hentes fra Norsk pasientregister og 
eksponeringsinformasjon fra SYSVAK og øvrig informasjon fra Norsk 
pasientregister, Folkeregisteret og MSIS. 
 
Per i dag har vi fått en foreløpig koblet fil med data fra Folkeregisteret, 
NPR, SYSVAK og MSIS for perioden januar 2008 - september 2011. I 
filen er alle barn i Norge alder 3 – 23 år (ca 1,3 mill) med opplysninger 
om vaksinasjon og en rekke sykdomsdiagnoser hos barnet, inkludert 
nevrologiske diagnoser. Vi har startet grundige analyser av datasettet hvor 
vi tar hensyn til mange ulike ko-faktorer inkludert mulig 
influensainfeksjon, tidspunkt for mulig influensasykdom, tidspunkt for 
vaksinasjon og diagnosetidspunkt for narkolepsi. I tillegg vil vi i analysen 
ta hensyn til andre risikofaktorer eller konfunderende faktorer, for 
eksempel annen nevrologisk eller psykomotorisk tilstand. En oppdatert fil 
med NPR-data (inkludert narkolepsidata) t.o.m 31.12.11 blir tilgjengelig 
ca mai 2012. Alle analyser vil bli repetert i den endelige filen. 
 
Studien vil belyse hvorvidt vaksinasjon er assosiert med økt risiko for 
narkolepsi. Hvorvidt en assosiasjon representerer en årsaksfaktor til 
narkolepsi i seg selv, eller om vaksinasjon kan være en utløsende faktor 
hos pasienter som på et (senere) tidspunkt kanskje ville fått narkolepsi 
uansett, er uavklart i dag. For å overvåke og belyse denne 
problemstillingen er det derfor nødvendig å gjenta registerkoblingen og 
analysene regelmessig i flere år fremover. Tilfeller av narkolepsi blir ofte 
diagnostisert først flere år etter symptomdebut. Derfor har det vært 
nødvendig å vente til lenge etter vaksineringen. Det er også en mulighet 
for at influensasmitte i seg selv kan utløse narkolepsi, og det er derfor 
ønskelig å vurdere dette i studiene. 
 
Repeterte analyser for å belyse nevrologiske problemstillinger generelt og 
narkolepsi spesielt vil bli gjort i årene fremover for å kunne følge 
endringer over tid. 
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Det vil også bli diskutert om ytterligere data om pasientene, spesielt 
tidspunkt for første symptomer på narkolepsi, kan legges til analysene. 

 
MoBaFlu 
Deltakerne i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) har fått et ekstra 
spørreskjema om influensasykdom, vaksinasjon og legemiddelbruk under 
pandemien. Dette gir grunnlag for å inkludere influensarelevante 
forskningsspørsmål i denne kohorten i årene framover. 
 
NorFlu 
NorFlu er en kohort av nær 3000 kvinner som var gravide under pandemien og 
deres barn. De har avgitt biologisk materiale og spørreskjemadata og skal følges i 
mange år. Sera fra alle kvinnene og deres barn er undersøkt for 
influensaantistoffer og resultatene er lagt til databasen. Data fra MFR, MSIS , 
SYSVAK er også lagt til. Studier av svangerskapsutfall og psykomotorisk utfall 
hos barna er startet samt studier om immunologiske probølemstillinger. Les mer 
om NorFlu på våre nettsider.  
 
Påvirket pandemien bruk av sesonginfluensavaksine? 
Vi benytter data fra tre runder med intervjuundersøkelser (2008/09, 2009/10 og 
2010/11) i befolkningen til å studere om oppslutning om sesonginfluensavaksine 
er endret fra før til etter pandemien. 
 
Ferdige forskningsprosjekter 
En rekke studier er allerede fullført og publisert eller innsendt for publisering. Ei 
liste over disse gjengis her. Vi regner med at artikkeltitlene er selvforklarende: 
 

 

Nr Tittel Forfattere Tidsskrift Status 
(19) Characterization in vitro and in vivo of 

pandemic (H1N1) 2009 viruses isolated 
from patients 

Watanabe T, Imai1 M, 
Watanabe S, Shinya K, 
Hatta M, Li C, Wolter BF, 
Neumann G, Ozawa M, 
Hanson A, Zhong G, 
Fukuyama S, Simmons 
HA, Schenkman D, 
Brunner K, Capuano III 
SV, Weinfurter JT, 
Kilander A, Dudman SG, 
Suresh M, Hungnes O, 
Friedrich TC, Kawaoka Y. 

J Virol Innsendt 
feb 2012 

(18) Estimating influenza-related sick leave in 
Norway: Was work absenteeism higher 
during the 2009 A(H1N1) pandemic 
compared to seasonal epidemics? 

De Blasio BF, Gran JM, 
Xue Y, Iversen B, Swärd J 

 Innsendt 
sep 2011 

(17) High coverage and close monitoring during 
the vaccination campaign against pandemic 
A(H1N1) influenza 2009-2010 in Norway 
 

Feiring B, Furuseth E, 
Hagerup-Jenssen M, 
Wøien G, Nøkleby H, 
Aavitsland P. 

Euro Surveill Innsendt 
mai 2011, 
må 
revideres 
for annet 
sted 
 

(16) Usefulness of health registries when Herrador BG, Aavitsland BMC Infect Akseptert 
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estimating vaccine effectiveness during the 
influenza A(H1N1) 2009 pandemic in 
Norway 

P, Feiring B, Bergsaker 
MAR, Borgen K 

Dis 

(15) Pneumonia caused by influenza A H1N1 
2009 virus in farmed American mink 
(Neovison vison) 

Åkerstedt J, Valheim M, 
Germundsson A, Moldal 
T, Lie KI, Falk M, 
Hungnes O 

Vet Rec Akseptert 

(14) Transmission of pandemic (H1N1) 2009 
virus infection in the naïve Norwegian pig 
population. 

Gjerset B, Er C, Løtvedt S, 
Jørgensen A, Hungnes O, 
Lium B, Germundsson A. 

Influenza 
Research and 
Treatment 

Akseptert 

(13) Fertility fluctuations in times of war and 
pandemic influenza (letter) 

Mamelund SE. 
 
 

J Infect Dis Akseptert 

12 Effect of vaccines and antivirals during the 
major 2009 A(H1N1) pandemic wave in 
Norway - and the influence of vaccination 
timing 
 

de Blasio BF, Iversen B, 
Tomba GS. 

PloS ONE 
2012: 7: 
e30018 
(http://www.pl
osone.org/artic
le/info%3Adoi
%2F10.1371%
2Fjournal.pone
.0030018) 
 

Publisert 

11 Antiviral resistance during the A(H1N1) 
2009 influenza pandemic: public health, 
laboratory, and clinical perspectives 
 

Hurt AC, 
Chotpitayasunondh T, Cox 
NJ, Daniels R, Fry AM, 
Gubareva LV, Hayden FG, 
Hui DS, Hungnes O, 
Lackenby A, Lim W, 
Meijer A, Penn C, Tashiro 
M, Uyeki TM, Zambon M; 
on behalf of the WHO 
Consultation on Pandemic 
Influenza A (H1N1) 2009 
Virus Resistance to 
Antivirals 
 

Lancet Infect 
Dis 2011; xx: 
xxx-xxx 
(http://www.nc
bi.nlm.nih.gov
/pubmed/2218
6145) 
 

Publisert 

10 Rituximab monotherapy or combined with 
chemotherapy blocks protective serological 
response to the pandemic influenza 
A(H1N1) 2009 vaccine in lymphoma 
patients 
 

Yri EO, Torfoss D, 
Waalen K, Dudman SG, 
Kilander A, Hungnes O, 
Østenstad B, Ekanger R, 
Meyer P, Wader KF, 
Kolstad A. 
  

Blood 2011; 
118: 6769-71 
(http://www.nc
bi.nlm.nih.gov
/pubmed/2205
8114) 
 

Publisert 

9 Pandemien i Austevoll (brev) 
 

Aavitsland P, Iversen B, 
Nøkleby H. 

Tidsskr Nor 
Legeforen 
2011; 131: 
1180 
(http://www.nc
bi.nlm.nih.gov
/pubmed/2169
4740) 

Publisert 

8 Feilinformert om influensaserologi (brev) Vik IS, Dudman SG, 
Hungnes O, Hoddevik G. 

Tidsskr Nor 
Legeforen 
2011; 

Publisert 
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131:110-1 
(http://www.nc
bi.nlm.nih.gov
/pubmed/2126
7019) 
 

7 Initial surveillance of 2009 influenza 
A(H1N1) pandemic in the European Union 
and European Economic Area, April-
September 2009. 
 

Devaux I, Kreidl P, 
Penttinen P, Salminen M, 
Zucs P, Ammon A; ECDC 
influenza surveillance 
group; national 
coordinators for influenza 
surveillance*. (inkl Borgen 
K, Dudman S, Hauge SH, 
Hungnes O, Kilander A, 
Aavitsland P) 
 

Euro Surveill 
2010; 15 pii: 
19740. 
(http://www.nc
bi.nlm.nih.gov
/pubmed/2116
3182) 

Publisert 

6 High prevalence of antibodies to the 2009 
pandemic influenza A(H1N1) virus in the 
Norwegian population following a major 
epidemic and a large vaccination campaign 
in autumn 2009. 
 

Waalen K, Kilander A, 
Dudman SG, Krogh GH, 
Aune T, Hungnes O. 

Euro Surveill 
2010; 15 pii: 
19633. 
(http://www.nc
bi.nlm.nih.gov
/pubmed/2073
8992) 
 

Publisert 

5 Observed association between the HA1 
mutation D222G in the 2009 pandemic 
influenza A(H1N1) virus and severe 
clinical outcome, Norway 2009-2010 
 

Kilander A, Rykkvin R, 
Dudman SG, Hungnes O. 

Euro Surveill 
2010; 15 pii: 
19498. 
(http://www.nc
bi.nlm.nih.gov
/pubmed/2021
4869) 

Publisert 

4 Meldte bivirkninger av pandemivaksinen 
Pandemrix i Norge 
 

Madsen S, Andersen SR, 
Bergsaker MAR,  
Buajordet I, Ege MS, Harg 
P, Lavoll SB, Storsæter J, 
Syvertsen C 
 

Utposten 
2010; 29: 31-
5. 
(http://www.ut
posten-
stiftelsen.no/P
ortals/14/Utpo
sten10/UP10_
05/31_35_pan
demrix_Utp_5
_2010w.pdf) 
 

Publisert 

3 Clinical efficiency after one dose of 
Pandemrix in Norway (letter) 
 
 

Mamelund SE, Storsæter J, 
Haugen IL, Ege MS, 
Bergsaker MR.  

BMJ 
Rapid 
Responses (for 
Garcia-Garcia 
et al., 339 
(oct06_2) 
3928).  
 
(http://www.b
mj.com/rapid-
response/2011/

Publisert 
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11/02/clinical-
efficiency-
after-one-
dose-
pandemrix-
norway) 

2 Pandemic influenza A(H1N1)v: human to 
pig transmission in Norway? 
 

Hofshagen M, Gjerset B, 
Er C, Tarpai A, Brun E, 
Dannevig B, Bruheim T, 
Fostad IG, Iversen B, 
Hungnes O, Lium B. 
 

Euro Surveill 
2009; 14 pii: 
19406. 
(http://www.nc
bi.nlm.nih.gov
/pubmed/1994
1789) 

Publisert 

1 Sykdom forårsaket av nytt influensa 
A(H1N1) virus  
 

Hauge SH, Dudman SG, 
Borgen K, Hungnes O, 
Brantsaeter A, Iversen B, 
Aavitsland P. 
 

Tidsskr Nor 
Legeforen 
2009; 129: 
1736-9. 
(http://www.nc
bi.nlm.nih.gov
/pubmed/1975
6053) 
 

Publisert 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Konklusjon 
Folkehelseinstituttet bruker fortsatt store ressurser på å skape en bedre forståelse 
av hvordan influensapandemien rammet Norge og hva som er følgene av 
influensa, vaksinasjon og oseltamivirbruk på individnivå og befolkningsnivå. 
Instituttet samarbeider med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. 
 
Det kan ventes en rekke vitenskapelige artikler de nærmeste årene. 
Laboratoriestudier, studier basert på enkeltregistre og koblinger av disse og 
studier basert på NorFlu- og MoBa-kohortene ventes å gi mye viktig innsikt i 
mange år framover. 
 
Siden ressursene er begrenset må forskningen prioriteres strengt. Vi forsøker å 
utnytte alle aktuelle kilder til forskningsfinansiering utover vårt grunnbudsjett. 
 
Vi er åpne for innspill fra departementet og etatene med forslag til 
forskningstemaer. 
 
Folkehelseinstituttet vil fortsatt holde departementet og etatene orientert om vår 
influensaforskning. 

 

 


