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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn om saken 
Etter Pandemiplanen skal Folkehelseinstituttet tilpasse overvåkingen etterhvert 
som epidemien utvikler seg i Norge slik at instituttet og helsemyndighetene har en 
god oversikt som grunnlag for videre håndtering av situasjonen. Dette notatet 
handler om sykdomsovervåking. Monitorering av belastning på helsetjenesten og 
av vaksinasjon er ikke omtalt. 

 

Dagens overvåking 
Bekreftede tilfeller 
Fra starten av pandemien har vi hatt varslingsplikt (hjemlet i IHR-forskriften) for 
bekreftede tilfeller av ny influensa A(H1N1). Fra 17.7.2009 har vi bedt om at 
denne varslingen skjer skriftlig med bruk av det vanlige MSIS-meldingsskjemaet. 
Meldte tilfeller fremkommer i statistikken på www.msis.no. Det er klart at denne 
overvåkingen bare kan gi toppen av isfjellet. De fleste pasienter vil ikke oppsøke 
helsetjenesten, og hos de som oppsøker lege, er det sjelden nødvendig med 
laboratoriebekreftelse. 
 
Influensaaktivitet 
Den vanlige sesonginfluensaovervåkingen er kontinuert gjennom sommeren. 201 
legekontorer (som dekker 15 % av befolkningen) melder hver uke om antall 
konsultasjoner totalt og antall konsultasjoner der diagnosen er influensaliknende 
sykdom (fordelt på aldersgrupper) til MSIS (hjemlet i MSIS-forskriften, gruppe 
C-sykdom). Resultatet fremkommer på våre hjemmesider som andel 
konsultasjoner som har med influensa å gjøre samt antall konsultasjoner per antall 
innbyggere. Resultatene kan fordeles på aldersgrupper og regioner. 
 
Virusovervåking 
Ny influensavirus A(H1N1) som isoleres ved Folkehelseinstituttet eller andre 
laboratorier sendes til instituttets nasjonale referanselaboratorium for influensa for 
videre karakterisering og resistensbestemmelse. Noen virus sendes til WHOs 
referanselaboratorium i London for videre undersøkelser. 
 

 

 1

http://www.msis.no/


Totaldødelighet 
Vi regner med å få til i løpet av september en løpende overvåking av 
totaldødelighet slik at vi hver uke kan si om det har dødd flere mennesker (uansett 
årsak) enn normalt denne uka, samt aldersfordeling. Gjennom korreksjon for 
sesongvariasjon kan man langt på vei tilskrive overdødeligheten 
influensapandemien. 
 
Alvorlige tilfeller og død 
Sykehusene har i brev fra Helsedirektoratet 3.8.2009 fått beskjed om inntil videre 
å varsle Smittevernvakta ved Folkehelseinstituttet om alvorlige tilfeller (definert 
som overføring til intensivavdeling) og dødsfall som følge av ny influensa 
A(H1N1). 
 
Annet 
Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister samler rutinemessig inn 
informasjon også om pasienter med influensa A(H1N1). Disse helseregistrene er 
imidlertid for trege til at de kan ha noen nytte i den aktuelle situasjonen. 
WHOs krav 
WHO har i brev av 16.7.2009 til landenes nasjonale IHR-kontaktpunkter bedt om 
jevnlig rapportering på kvantitative og kvalitative indikatorer gjennom portalen 
www.euroflu.org. De viktigste kvantitative indikatorene er influensaaktivitet 
(målt som andel ILI-konsultasjoner) og antall dødsfall blant bekreftede tilfeller, 
etter aldersgruppe. 

 

Pandemiplanen 
I henhold til pandemiplanen skal Folkehelseinstituttet tilpasse overvåkingen 
etterhvert som utbruddet øker. 

 

Nasjonale behov 
Det er flere grunner til å styrke overvåkingen av alvorlige tilfeller 
- Helsetjenestens behov for å forstå sykdommens natur 
- Myndighetenes behov for godt grunnlag for risikovurdering og planlegging 
- Publikums behov for riktig kunnskap. 
 
Det vil helt klart være en forventning blant publikum og i massemediene at 
myndighetene har oversikt over antall alvorlige tilfeller.  

 

Sykdomsovervåking versus belastningsmonitorering 
Det bør skilles mellom overvåking av sykdommens hyppighet og ytringsformer, 
herunder alvorlighet, og monitorering av helsetjenestens opplevde belastning. Det 
første er Folkehelseinstituttets ansvar, jf smittevernloven § 7-9. Det andre er 
Helsedirektoratets ansvar som koordinator av helseberedskapen ved denne 
hendelsen. Det kan dreie seg om å følge sykehusenes kapasitet, 
personellsituasjonen og utstyrssituasjonen. Dette notatet dreier seg om 
sykdomsovervåking. 

 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Vurdering 
Generelt om overvåking 
Overvåking skal ideelt sett være enkelt for alle aktørene, gi raske og gode data og 

. 
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informasjonen skal føre til handling. Det er særlig viktig å avveie nytten mot 
ressursbruken. Innsamling av ”kjekt å ha”-informasjon må unngås. Særlig under 
en krisesituasjon må overvåkingen være sterkt fokusert, mest mulig automatisert 
og lite avhengig av personressurser. Erfaringen fra MSIS gjennom mange år, er at 
meldingsordninger som er avhengig av at klinikeren skal huske å varsle, ikke 
fungerer bra nok. 
 
Hva bør overvåkes? 
Overvåking av alvorlige tilfeller og dødsfall er det viktigste. Alvorlige tilfeller er 
vanskelig å definere. En klinisk definisjon (for eksempel oksygenmetning) vil 
ikke fungere i praksis. Derfor bør det heller velges en proksy, nemlig overføring 
til intensivavdeling. 
 
Det er ønskelig å overvåke insidens, altså antall nye tilfeller (av overføring og av 
død), per tidsenhet og prevalens, altså antall samtidige tilfeller (på 
intensivavdeling) på et tidspunkt, begge deler blant personer med bekreftet 
infeksjon med nytt A(H1N1)-virus. Tilfellene bør fordeles på aldersgrupper. 
 
Hvordan bør overvåkingen skje? 
Situasjonen kan utvikle seg raskt. Vi ønsker derfor en tilnærmet daglig melding 
fra hvert sykehus. Vi foreslår å benytte den infrastrukturen vi har for innsamling 
av aggregerte data fra prevalensundersøkelsene av sykehusinfeksjoner. En 
kontaktperson ved hvert sykehus får ansvar for å telle opp indikatorene (nesten) 
hver dag og skrive dette inn i en passordbeskyttet hjemmeside. Dataene kommer 
da dirkete inn i vår database. Kontaktpersonene er som regel smittevernpersonell 
ved sykehuset, og de har epidemiologisk trening. Overvåkingen vil dermed i 
svært liten grad belaste travelt personell ved intensivavdelingene. 
 
Tilbakemelding 
De aggregerte tallene må gjøres raskt tilgjengelig for Helsedirektoratet, RHF’ene 
(for sykehus i deres region) og for de enkelte sykehusene. Vi har erfaring for 
denne type tilbakerapportering på en lukket hjemmeside, eventuelt per e-post 
Konklusjon 
Sykdomsovervåking 
I tillegg til den overvåkingen som allerede er igang (se over), foreslår vi at 
følgende indikatorer meldes fra landets sykehus: 
- Daglig antall overføringer til intensivavdeling samt antall inneliggende på 

intensivavdeling, fordelt på aldersgrupper. Dette blir mål for insidens og 
prevalens av alvorlige tilfeller. 

- Daglig antall dødsfall og kumulativt antall dødsfall, evt med alder i år. Dette 
blir et mål for mortalitet. 

 
Meldingen kan skje ved å benytte den infrastrukturen som Folkehelseinstituttet 
har etablert for prevalensundersøkelser av sykehusinfeksjoner, altså at 
kontaktpersoner ved sykehusene får ansvar for tilnærmet daglig utfylling av en 
tabell med de nevnte indikatorene. 
 
Meldingene er i aggregert format og gir ingen pasientidentifiserende opplysninger 
(heller ikke avidentifiserte) slik at det ikke er noen personvernproblemer. 
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Det kan vurderes å følge opp dødsfallene med innsamling av strukturert 
informasjon om underliggende sykdom. 
 
Belastningsmonitorering 
Helsedirektoratet bør i tillegg vurdere å be RHFene melde inn ukentlig 
belastningen på deres system i forhold til sengeplasser, bemanning og utstyr. 
 
Klinisk kvalitetsregister 
Norske intensivmiljøer ønsker å melde avidentifisert informasjon om norske 
tilfeller til et europeisk kvalitetsregister (www.h1n1registry.com) i regi av den 
europeiske intensivmedisinforeningen. Dette synes vi er et utmerket tiltak. Det vil 
bidra til bedre kunnskap om riktig håndtering av disse pasientene. Vi vil gjerne 
bidra til å få til dette juridisk sett. Dette registeret erstatter imidlertid ikke 
overvåkingen skissert over. 
Oppfølging 
Vi foreslår at Folkehelseinstituttet arbeider videre med den skisserte løsningen for 
overvåking av alvorlige tilfeller og dødsfall med sikte på lansering så snart som 
mulig. 

 

 

http://www.h1n1registry.com/
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