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Innhold Dokumenter 
Bakgrunn 
Høsten 2009 ble hele befolkningen i Norge etter råd fra Folkehelseinstituttet og 
med tilslutning fra andre etater og fagmiljøer tilbudt vaksine mot pandemisk 
influensa A(H1N1) 2009. Hovedformålet var at den enkelte innbygger fritt kunne 
velge å redusere sin risiko for sykdom, følgetilstander og død av influensa. Om lag 
2,2 millioner personer lot seg vaksinere. 
 
Nå har viruset hjemsøkt Norge to sesonger, og det er naturlig å gjøre opp en status 
for den foreløpige nytten av denne vaksineringen. 
 
Samtidig har Helsedirektoratet i e-post av 15. september bedt om en orientering om 
nytten av vaksineringen i Norge:  
 

”Hva har nytten av tiltaket med vaksinasjon vært i Norge?  Hva med andre 
lands beregninger?” 

 
Denne rapporten gir et foreløpig svar på dette ønsket. En rekke pågående norske 
studier vil gi mer detaljerte svar i månedene og årene som kommer. 
 

 
 
 
 
 
 

Om vaksinasjon mot pandemisk influensa 2009-2010 
Vaksinasjon ble i Norge benyttet for å beskytte befolkningen mot komplikasjoner 
og død av A(H1N1) 2009-influensa. 
 
Begrunnelse og målgrupper 
Anbefalingene om vaksinering ble gitt i to trinn. I den første anbefalingen den 16. 
september 2009 var begrunnelsen slik: 
 

”Gruppa anser at det viktigste formålet med vaksineringen er å beskytte 

 



 2

den enkelte mot komplikasjoner og død. Visse grupper har økt risiko for 
slike utfall. Det er derfor rasjonelt å tilby disse vaksine først. 
 
Gruppa anser at siden sykdommen overveiende er mild og den ikke er 
ventet å ramme mange samtidig, er det ikke aktuelt å prioritere såkalte 
nøkkelpersonell i samfunnsviktige funksjoner; med unntak av 
helsepersonell siden helsetjenesten både opplever økt belastning og økt 
risiko for smitte (se under).” 

 
Anbefalingen var å vaksinere befolkning (B) og helsepersonell (H) i følgende 
rekkefølge: 

- B1. Gravide i andre og tredje trimester. 
- B2. Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp (nærmere spesifisert) i 

alderen 3-64 år. 
- B3. Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp i alderen 65 år og eldre 

 
Den 12. oktober ankom den første forsendelsen med vaksinedoser til Norge, og 
arbeidet med vaksinedistribusjon og vaksineringen startet. Snart var noen 
kommuner ferdig med å vaksinere disse gruppene, og Folkehelseinstituttet utga 
derfor den utvidete anbefalingen den 23. oktober 2009. Anbefalingen var nå å 
utvide gruppe B2 til også barn mellom et halvt og tre år. Deretter kunne man utvide 
tilbudet til hele befolkningen over et halvt år. Dersom det var behov for å rasjonere, 
skulle rekkefølgen være: 
 

- Husstandsmedlemmer og andre nærkontakter til personer i risikogruppene, 
særlig da de rundt dem med økt risiko som ikke er anbefalt vaksine, dvs. 
barn under 6 måneder. 

- Personer som har tett kontakt med svinebesetninger 
 
Hovedbegrunnelsen var fortsatt individuell beskyttelse, nemlig ”erfaringer fra 
Norge og andre land om at en betydelig andel av dem som blir alvorlig syke, ikke 
har kjent risiko for alvorlig sykdom.” Videre pekte man på muligheten for indirekte 
beskyttelse, for eksempel i familier med barn under et halvt år, og som et tertiært 
formål muligheten for å bremse epidemien i befolknigen.  
 

”Gruppen anser at det viktigste formålet med vaksineringen er å beskytte 
den enkelte mot komplikasjoner og død. I tillegg vil personer som er 
vaksinert beskytte andre som enten ikke kan vaksineres eller som har dårlig 
effekt av vaksinen ved at de ikke utsetter dem for smitte. Hvis en 
tilstrekkelig del av befolkningen er vaksinert vil det også kunne bremse 
utbredelsen i befolkningen. Et siste formål med vaksinering er å 
opprettholde en tilstrekkelig beredskap, særlig i helsetjenesten som er mest 
utsatt for smitte.” 

 
Hadde det primære formålet vært å påvirke epidemiens forløp, altså bremse eller 
stoppe den i Norge, ville vi ha valgt andre primære målgrupper, særlig de potensielt 
store smittesprederne, som skolebarn. 
 
Gjennomføring av vaksinasjonskampanjen 
De første 297.000 doser vaksine ble mottatt av Folkehelseinstituttet i uke 42, 2009. 
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Utsendingen startet i uke 43 med biler til Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet og 
Sørlandet fordi det var størst avstand hit. Kommunene i disse fylkene fikk da 
vaksine i løpet av uka, mange mot slutten av uka, og startet vaksineringen straks. 
Oslo og de andre sentrale østlandsfylkene fikk sine første doser på mandag og 
tirsdag i uke 44, altså to-fire arbeidsdager senere. Oslo fikk i tillegg skjøvet fram 
sin uke 44-kvote til fredag i uke 43. 
 
Figuren viser antallet doser mottatt, distribuert og benyttet til vaksinasjon. De to 
første tallene er nøyaktige, mens det siste er rundt 10% for lavt ettersom det 
inkluderer bare vaksinasjoner registrert i SYSVAK. Figuren viser at det i liten grad 
var forsinkelser; det som ble mottatt i løpet av en uke, var ferdig sendt ut i løpet av 
neste uke (toppen av lyseblå søyle tangerer nøyaktig toppen av mellomblå søule 
uka etter). Mottatt vaksine ble distribuert og benyttet samme eller neste uke til 
vaksinasjon. Allerede i uke 45 var en halv million nordmenn vaksinert. De aller 
fleste avdisse tilhørte risikogruppene eller helsepersonell. Først rundt uke 50 
begynte kommunene å bygge opp lagre. 
 
Samlet ble om lag 2,2 millioner personer i Norge vaksinert med Pandemrix. 
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Generelt om måling av nytte av vaksinasjon 
Det er store utfordringer med å vurdere nytte av en vaksinasjonskampanje som den 
mot influensa A(H1N1) 2009 i Norge høsten 2009. Ideelt sett skulle man ha visst 
hva som hadde skjedd i Norge dersom vaksineringen ikke hadde skjedd, altså det 
kontrafaktiske ideal. Det får vi aldri vite. Derfor kan ikke nytten angis med ett 
enkelt tall eller en enkelt undersøkelse. Det er nødvendig med flere 
sammenlikninger og innfallsvinkler for å nærme oss en beskrivelse av nytten. 
 
Forutsetningen for at en influensavaksine skal beskytte den vaksinerte er at 
vaksinen gir tilstrekkelig immunitet før personen eksponeres for viruset. 
 
Forutsetningen for at en influensavaksinasjonskampanje skal påvirke epidemien er 
for det første av vaksinen beskytter de vaksinerte mot å bli smitteførende og at 
tilstrekkelig mange er vaksinert. Graden av indirekte beskyttelseseffekt 
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(”flokkbeskyttelse”) avhenger både av vaksinasjonsdekningen og av sykdommens 
reproduksjonsrate (”smitteevne”). Dersom sykdommen har stor smitteevne, må en 
stor andel av befolkningen vaksineres for å påvirke epidemiens forløp noe særlig. 
Dersom sykdommen har liten smitteevne, som influensa A(H1N1) 2009, trengs 
ikke så høy vaksinasjonsdekning for at epidemien skal bli betydelig påvirket. 
 
Nytten av pandemivaksineringen i Norge høsten 2009 må først og fremst måles mot 
det primære formålet, nemlig beskyttelse av de vaksinerte mot alvorlig sykdom og 
død. Det var dette vi skulle oppnå. Slik nytte kan måles i observasjonsstudier med 
individer som enhet, gjerne med sammenlikning av vaksinerte og uvaksinerte, som 
kasus-kontrollstudier og kohortstudier. 
 
Deretter kan man også vurdere nytten av vaksineringen i å redusere epidemien 
totalt. Dersom epidemien ble redusert, ville jo man indirekte også beskytte mot 
alvorlig sykdom og død hos mange. Slik nytte kan måles i økologiske studier der 
forekomsten av sykdom eller død i områder (for eksempel land) eller tidsperioder 
(før og etter) sammenliknes. Matematisk modellering av sannsynlige scenarier er en 
annen mulighet. 
 
Tidsdimensjonen er et kompliserende tilleggsmoment i nyttevurderingen: 

- Smittepresset i befolkningen varierte betydelig over tid. 
- Vaksinasjonsdekningen økte over tid høsten 2009. 
- Immuniteten fra vaksinen avtok hos mange utover 2010. 
- Antallet som var immune etter gjennomgått influensa økte utover høsten 

2009. 
 
Det var uansett klart for oss høsten 2009 at det nye viruset ville være med oss i flere 
år framover. Nytten av vaksinasjonskampanjen høsten 2009 kan derfor ikke måles 
bare under den første hovedbølgen oktober-desember 2010, men må måles også 
under den etterfølgende sesongen, altså 2010-2011 og kanskje senere sesonger. Da 
kompliseres vurderingene av at mellom 4 og 500.000 nordmenn høsten 2010 ble 
vaksinert på ny mot influensa A(H1N1) 2009 som en del av 
sesonginfluensavaksineringen. 
 
Konklusjonen er at nytten av vaksinasjonskampanjen 2009 primært må vurderes 
både i 2009-10 og 2010-11 mot det primære målet, nemlig å beskytte mot alvorlig 
sykdom og død. 
 
Individuell beskyttelse av gravide i Norge 
Gravide i andre og tredje trimester var den høyest prioriterte målgruppa (”gruppe 
B1) for vaksinasjon. Bakgrunnen var at tidlige resultater fra andre land indikerte at 
gravide hadde større risiko for alvorlige komplikasjoner, som kunne ramme både 
dem og fosteret. 
 
To studier ved Folkehelseinstituttet tar sikte på å vurdere nytten  
 
1. Registerkobling for å studere svangerskapsutfall 
Design: Vi har estimert forekomst og risiko for spontanabort og dødfødsel i andre 
og tredje trimester etter vaksinasjon mot influensa A(H1N1) 2009 i en stor 
populasjonsbasert registerkobling hvor vi benytter de sentrale helseregistrene Det 
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sentrale folkeregisteret (DSF), Vaksinasjonsregisteret (SYSVAK), Meldingssystem 
for smittsomme sykdommer (MSIS), Medisinsk fødselsregister (MFR) og 
Reseptregisteret (NorPD) samt Statistisk sentralbyrå (SSB). 
 
Utgangsfilen ble hentet fra Folkeregisteret og inneholder opplysninger om alle 
kvinner i alderen 15-50 (fertil alder) bosatt i Norge under pandemiperioden. Til 
denne utgangsfilen ble opplysninger om eksponering for influensavaksine 
(SYSVAK) og bekreftet influensasykdom (MSIS) koblet. Opplysninger om 
svangerskapsutfall og maternell sykdom (risikofaktorer og tidligere 
svangerskapsutfall) ble hentet fra Fødselsregisteret. Tilleggsopplysninger om 
medikasjon og sosioøkonomi som kan influere estimatene ble lagt til gjennom en 
kobling til Reseptregisteret og SSB. Siden ikke alle som gjennomgikk influensa, 
fikk dette laboratoriebekreftet, er ikke alle registrert i MSIS. Effekten av 
influensasykdom for forekomst av spontanabort og dødfødsel i andre og tredje 
trimester av svangerskapet ble derfor beregnet ved bruk av proksy-variable (peak 
pandemiperiode). 
 
Status: Analysene er ferdige og en vitenskapelig artikkel er om kort tid klar for 
innsending. 
 
Resultater: Vaksinasjonsdekningen blant gravide kvinner var høy, ca 54%. Kvinner 
som var gravide under pandemiperioden hadde økt risiko for spontanabort/ 
dødfødsel i andre og tredje trimester sammenliknet kvinner som var gravide utenfor 
pandemiperioden. Vaksinasjon mot influensa A(H1N1) 2009 reduserte denne 
risikoen for spontanabort og dødfødsel. 
 
2. Kohortstudie (NorFlu) for å studere konsekvenser av influensa A(H1N1) 2009 
hos gravide og deres barn 
Design: Den norske influensaundersøkelsen NorFlu er et forskningsprosjekt om 
konsekvensene av influensa A(H1N1) 2009 i svangerskapet. Hensikten med NorFlu 
er å finne ut hvordan influensa og vaksinasjon i svangerskapet virker inn på den 
gravides helse og barnets utvikling. Studien er langsiktig og vil følge barna og 
mødrene i mange år fremover. Ca 3200 gravide kvinner ble rekruttert til deltakelse 
under pandemien.  
 
Innsamlede data: 
- Spørreskjema om svangerskap og helse 
- Spørreskjema om influensa og vaksiner 
- Spørreskjema ved 6 mndr alder (mor+ barn) 
- Spørreskjema ved 18 mndr er klart til snarlig utsending 
- Blodprøver fra mor ved fødsel, inkludert RNA, DNA og levende celler 
- Blodprøver fra barnets navlesnor ved fødsel, inkludert RNA og DNA 
 
Status: Maternelle blodprøver er nylig ferdiganalysert for antistoff mot 
influensavirus. Alle spørreskjemaene bortsett fra 18-månedersskjemaet kobles i 
disse dager til Medisinsk fødselsregister for opplysninger om svangerskapsutfall. 
En del foreløpige resultater om svangerskapsutfall vil foreligge i løpet av høsten 
2011. En rekke substudier er planlagt og vil starte opp i løpet av høsten. 
 
Foreløpige resultater: Det var høy vaksinasjonsdekning blant deltakerne, ca 57%. 
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Omtrent 15% oppgir influensalignende sykdom i det aktuelle svangerskapet 
Resultater for svangerskapsutfall foreligger ennå ikke. 
 
Andre studier av individuell beskyttelse av Pandemrix i Norge 
Vaksinesvikt høsten 2009 
Design: Dette var en rask kartlegging under den pågående vaksinasjonskampanjen 
av vaksinesvikt, altså laboratoriebekreftet influensa A(H1N1) 2009 hos vaksinerte i 
ukene 43-48 i 2009. Formålet var blant annet å vurdere om én dose var tilstrekkelig. 
 
Status: Kartleggingen er publisert som et leserbrev i British Medical Journal. 
 
Resultater: Av 91 pasienter med influensa etter vaksinasjon, hadde bare 14 
sykdomsdebut 10 dager eller mer etter vaksinasjon. 
 

 
Vaksinebeskyttelse høsten 2009 
Design: Populasjonsbasert, retrospektiv kohortstudie med laboratorieverifisert 
influensa A(H1N1) 2009 (fra MSIS) som utfall og Pandemrix-vaksinasjon som 
eksponering (fra SYSVAK). Vaksinebeskyttelse ble regnet ut per uke siden både 
antall vaksinerte og antallet sykdomstilfeller (smittepresset) varierte betydelig 
gjennom oktober-desember 2009. For utregningene ble det anslått at man var 
beskyttet først 15 dager etter vaksinasjon. 
 
Status: Studien er i sluttfasen og presenteres første gang på ECDCs vitenskapelige 
konferanse i november 2011. 
 
Foreløpige resultater: Pandemrix ga en beskyttelse mot laboratorieverifisert 
influensa A(H1N1) 2009 på rundt 80 % i de mest intense ukene av pandemiens 
hovedbølge høsten 2009. 
 
Data fra virusovervåkingen vinteren 2010-2011 
Design: Folkehelseinstituttet driver et overvåkingsnettverk av legepraksiser 
(”fyrtårnslegene”) som bidrar til overvåkingen av influensavirus ved å ta prøver av 
relevante pasienter gjennom sesongen og sende til det nasjonale 
influensalaboratoriet. Sammen med prøven gir legene noen enkle opplysninger om 
pasientene. Sist sesong, altså 2010-2011-sesongen ba vi legene fortsatt opplyse om 
pasienten hadde fått Pandemrix høsten 2009. 
 
Status: Kartleggingen er fullført. 
 

 
 
 
 
 
 
http://www.bmj.c
om/content/339/b
mj.b3928/reply 
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Resultater: Blant pasienter med symptomatisk influensaliknende sykdom forårsaket 
av det pandemiske viruset A(H1N1) 2009 var hele 80 % uvaksinert. Andelen 
uvaksinerte var 61% blant pasienter med annen influensa eller influensaliknende 
sykdom og 55% i befolkningen generelt. 
 

Vaksinert med Pandemrix i 2009 Gruppe 
Ja Nei Andel uvaksinert 

Pasienter med influensaliknende 
sykdom, men uten at influensavirus 
A(H1N1) 2009 ble påvist* 

117 183 61 % 

Pasienter med influensaliknende 
sykdom og influensavirus A(H1N1) 
2009 påvist 

9 35 80 % 

Befolkningen generelt 55 % 
*Andre influensavirus eller ingen influensavirus ble påvist. 

 
Med den såkalte screeningmetoden kan vi estimere at Pandemrix-vaksinering 
høsten 2009 beskyttet 69 % mot influensa A(H1N1) 2009 vinteren 2010-2011. Her 
er det mange muligheter for konfundering og skjevhet. Disse kan delvis 
kontrolleres ved å se på beskyttelsen av Pandemrix mot influensaliknende sykdom 
forårsaket av andre influensavirus eller uten virus påvist. Denne beskyttelsen skal 
være 0. Med screeningmetoden og tallene over er den 22 %. Hvis vi antar at dette 
tilsvarer overestimeringen, kan vi anslå den sanne beskyttelsen av Pandemrix mot 
influensa A(H1N1) 2009 vinteren 2010-2011, altså mer enn ett år senere, for å være 
69 % - 22 % = 47 %. 
 
Internasjonale studier av beskyttende effekt av Pandemrix  
Under pandemien ble det gjort en rekke studier, de fleste med kasus-
kontrollmetoden, for å beregne vaksinebeskyttelse (VE) av Pandemrix: 
 
Wichmann1 og medarbeidere i Tyskland brukte en screeningmetode for å beregne 
VE med Pandemrix og beregnet den til å være 97 % i aldersgruppen 14-59 år og 83 
% hos personer over 60 %. Denne metoden har en tendens til å overestimere VE.  
 
Andrews2 og medarbeidere i England brukte en kasus-kontrollmetode og beregnet 
VE til 62 %. Eldre hadde dårligere respons. 
 
En annen kasus-kontrollstudie fra England og Skottland av Hardelid3 og 
medarbeidere fant VE=71 % allerede en uke etter vaksinasjon.  
 
En europeisk kasus-kontroll-multisenterundersøkelse (I-MOVE) av Valenciano4 og 
medarbeidere fant en VE på 72 %.  
 
Til slutt har en spansk kasus-kontrollstudie av Puig-Barberà5 og medarbeidere 
beregnet VE til 90 %. 
 
Det må imidlertid bemerkes at det er mange metodologiske diskusjoner i fagmiljøet 
om feilkilder som kan påvirke beregnet VE. 
 
1. Wichmann O et al. Pandemic Influenza A (H1N1) 2009 breakthrough infections and estimates of vaccine 
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effectiveness in Germany 2009-2010. Euro Surveill. 2010;15(18):  pii-1956 
2. Andrews N et al. Age-specific effectiveness of an oil-in-water adjuvanted pandemic (H1N1) 2009 vaccine 
against confirmed infection in high risk groups in England. Infect Dis. 2011 Jan;203(1):32-9. 
3. Hardelid P et al. Effectiveness of pandemic and seasonal influenza vaccine in preventing pandemic influenza 
A(H1N1)2009 infection in England and Scotland 2009-2010. Euro Surveill. 2011 ; 16(2):pii-19763 
4. Valenciano M, Kissling E, Cohen JC, et al. Estimates of pandemic influenza effectiveness in Europe, 2009-
2010: results of influenza monitoring vaccine effectiveness in Europe (I-MOVE) multicentre case-control study. 
PLoS Med 2011 Jan 11;8(1):e1000388. 
5. Puig-Barberà J et al. Effectiveness of seasonal 2008-2009, 2009-2010 and pandemic vaccines, to prevent 
influenza hospitalizations during the autumn 2009 influenza pandemic wave in Castellón, Spain. A test-negative, 
hospital-based, case-control study Surveillance and Vaccine Evaluation Group during the autumn 2009 H1N1 
pandemic wave in Castellón, Spain. Vaccine. 2010 Nov 3;28(47):7460-7. Epub 2010 Sep 25.  

 
Beskyttelse mot alvorlig sykdom og død i Norge 
 
Døde høsten 2009 
Vi regner med at alle personer i risikogruppene (B1, B2 og B3) hadde fått tilbud om 
vaksinasjon ved utgangen av oktober 2009. Av de 32 som ble meldt som døde av 
influensa A(H1N1) 2009 sesongen 2009-2010, hadde 21 blitt syke i oktober og 11 i 
november. Av de 32 døde, kjenner vi vaksinasjonsstatus for 28. Kun en av dem var 
vaksinert. Vedkommende fikk Pandemrix elleve dager før innsykning medio 
november. Pasienten hadde alvorlig immunsvikt og en kunne ikke forvente fullgod 
beskyttelse før etter andre dose. 
 
Intensivbehandling vinteren 2010-2011 
Vinteren 2010-2011 ble 44 pasienter innlagt i intensivavdeling pga influensa 
A(H1N1) 2009. Av disse hadde 10 fått Pandemrix høsten 2009. 
 

Vaksinert med Pandemrix i 2009 Gruppe 
Ja Nei Andel uvaksinert 

Pasienter innlagt på intensivavdeling 
med influensa A(H1N1) vinteren 2010-
2011 

10 34 77 % 

Befolkningen generelt 55 % 
 
Med screeningmetoden kan vi anslå en beskyttelse på 64 % av Pandemrix mer enn 
ett år seinere mot influensa A(H1N1) 2009 som er så alvorlig at den krever 
behandling i intensivavdeling. Vi vet imidlertid ikke om disse personene også ble 
vaksinert høsten 2010, noe som vil komplisere vurderingen. 
 

 

Påvirkning av epidemien høsten 2009 
Folkehelseinstituttet samarbeider med en forskergruppe ved Universitetet i Oslo om 
vurdering av vaksinasjonskampanjens innvirkning på epidemiens forløp i Norge 
høsten 2009. Dette er interessant selv om endring av epidemiens forløp ikke var 
kampanjens primære mål. 
 
Design: Matematisk infeksjonsmodellering som beskriver hvordan pandemien i 
Norge ville ha sett ut uten vaksinasjonskampanjen. 
 
Status: Manuskriptet er akseptert for publisering i et vitenskapelig tidsskrift. Vi kan 
derfor ikke gjengi detaljer i resultatene her. 
 
Resultater: Vaksinasjon reduserte antall potensielle sykdomstilfeller med i 
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underkant av en tidel. Dersom hovedbølgen av pandemien hadde kommet bare få 
uker senere (eller vaksinene få uker tidligere), ville innvirkningen på pandemien 
vært betydelig større. 
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Vaksinasjonskampanjen 2009 sin påvirkning av sesongen 2010-2011 
Hvilket virus som vil dominere i en influensasesong avhenger hovedsaklig av 
immuniteten i befolkningen og av ukjente faktorer, muligens med et stort innslag av 
tilfeldighet. 
 
Folkehelseinstituttet organiserer hvert år innsamling og analyse av anonyme sera 
fra et utvalg av landets befolkning for å kartlegge immunstatus for ulike 
influensavirus. Resultatene forteller kun om den samlede effekten av infeksjon og 
vaksinasjon, siden vaksinasjonsopplysninger mangler for disse anonymiserte 
blodprøvene. 
 
Analysen av slike prøver fra januar 2010 viser at immuniteten i befolkningen mot 
influensaviruset A(H1N1) 2009 langt oversteg det kan forklares med immunitet 
etter smitte under pandemien. Samlet fant man antistoff mot pandemiviruset i 
nesten 60% av det befolkningsrepresentative panelet. Hos 45% var det mengde av 
antistoff som samsvarer med immunitet. Et halvt år senere, på sensommeren 2010, 
var andelen med beskyttende antistoff falt en del, til 26%. Dette er likevel på høyde 
med immunitet en gjerne ser mot andre vanlig forekommende influensavirus. 
 
I august 2010, før sesongen 2010-2011, var det derfor en vegg av immunitet (”wall 
of immunity”) (se figur) som nye influensavirusene i kommende sesong måtte 
hoppe over for å gi sesongens epidemi i Norge. Som figuren viser, var hinderet 
lavest for influensavirus B. 
 

 The 'wall of immunity', 
Norway August 2010
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Det viste seg da også at nettopp influensa B-virus ble det dominerende viruset i 
2010-2011-sesongen (se figur under). Det var dette viruset som klarte å ”bryte 
gjennom veggen”. Noe innslag av influensa A(H1N1) 2009 ble det også, men langt 
fra så mye som i de fleste andre europeiske land, herunder England og UK. 

 
 
 
 
 
http://www.ncbi.nl
m.nih.gov/pubmed/
20738992  
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The viruses that got through,
Norway winter 2010-11
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I historisk tilbakeblikk vil en trolig anse at en del land (f.eks. England) 
gjennomgikk en tredje pandemibølge med influensa A(H1N1) 2009 vinteren 2010-
2011. (Den første bølgen var sommeren 2009, den andre høsten 2009). De to 
figurene under viser influensaepidemiene i Norge og England for sesongene fra 
2005-2006 til 2010-2011. Vi ser at Norge i 2010-2011 hadde et nokså normalt stort 
influensautbrudd (sammenliknet med sesongene før 2009) mens utbruddet i 
England var betydelig større enn i sesongene før 2009. Hovedforklaringen er at den 
norske sesongen 2010-2011 var dominert av influensa B-virus mens sesongen i 
England og UK var dominert av det pandemiske influensa A(H1N1) 2009-viruset. 
At den første pandemibølgen i England sommeren 2009 ble målt mye til å være 
mye høyere enn høstbølgen, kan skyldes unormal høy legesøkning på grunn av 
frykt i befolkningen for den nye sykdommen. 
 

 
 
 
Figurene under viser tydeligere hvilke virus som dominerte 2010-2011-sesongen i 
Norge, England og Europa totalt. Norge skilte seg tydelig ut ved å ha en slik 
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dominerende influensa B-epidemi og så lite influensa A(H1N1) 2009. Vi mener det 
er gode holdepunkter for at forskjellen skyldes den utbredte immuniteten i den 
norske befolkningen mot influensa A(H1N1) 2009. Immuniteten var utbredt som 
følge av gjennomgått infeksjon (som i andre land) pluss vaksinasjon med 
Pandemrix, som var mer utbredt enn i de fleste andre land. 
 

 

 

 
 
 
Vi kan dermed gjøre en kontrafaktisk analyse av hvordan det ville gått i Norge i 
sesongen 2010-2011 dersom vaksinasjonskampanjen høsten 2009 hadde vært 
mindre omfattende. Premissene og resonnementet er slik: 
- Norge opplevde liten forekomst av influensa A(H1N1) 2009 vinteren 2010-

2011 fordi det var utbredt immunitet i Norge som følge av 
vaksinasjonskampanjen høsten 2009 kombinert med immunitet hos mange etter 
gjennomgått infeksjon samt den ordinære vaksinasjonen høsten 2010. 

- England og UK (og de fleste andre europeiske land) fikk en utbredt epidemi av 
pandemiviruset A(H1N1) 2009 sesongen 2010-2011 fordi 
befolkningsimmuniteten der var lavere som følge av mindre vaksinasjon høsten 
2009. 

- Ellers kan vi for denne analysen regne forholdene i England og Norge som 
nokså like. 

- Hadde vi fått en A(H1N1) 2009-epidemi som i England, ville vi hatt samme 
insidensrater for intensivinnleggelser og død som England fikk sesongen 2010-
2011. 

- Forskjellen mellom Norge og England i intensivinnleggelser og død av 
influensa A(H1N1) 2009 vinteren 2010-2011 kan i hovedsak tilskrives 
forskjeller i pandemivaksinering høsten 2009. 
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 Norge UK 
 2009-2010 2010-2011 2009-2010 2010-2011 
Antall innbyggere 
(mio) 

4,9 62 
(Skottland 5,2) 

Vaksinert med 
Pandemrix eller 
Celvapan høsten 
2009-vinteren 2010, 
antall (%) 

2,2 mio 
(45 %) 

0 Ca 7 mio 
(11%)

0 

Innlagt i 
intensivavdeling med 
influensa A(H1N1) 
2009, antall (rate per 
mio) 

172** 
(35,1) 

43 
(8,8)

Skottland* 
187 

(36,0)

Skottland* 
114**** 

(21,9) 

Registrerte dødsfall 
av influensa 
A(H1N1) 2009, 
antall (rate per mio) 

32 
(6,5) 

2 
(0,4)

474 
(7,6)

535*** 
(8,6) 

Forventet antall 
intensivinnleggelser i 
Norge dersom 
samme epidemi som 
i Skottland 

- 107 
(21,9)

- - 

Forventet antall 
dødsfall i Norge 
dersom samme 
epidemi som i UK 

- 43 
(8,6)

 

*Tall for hele UK ikke tilgjengelige 
**I dette tallet kan det være noen personer som er registrert to ganger. 
***Det kan være noen få flere tilfeller der influensaviruset ikke ble typet. 
****Noen få av disse, trolig rundt 10%, kan være forårsaket av andre influensavirus. 

 
Med denne analysen ser vi at Norge sist sesong fikk 2 registrerte dødsfall mot 
forventet 43 dersom vi hadde hatt samme influensamortalitet som UK. Tilsvarende 
fikk vi 43 intensivinnleggelser mot forventet 107 dersom vi hadde hatt samme 
epidemi som Skottland. Dersom premissene over holder, har vi dermed ”spart” 
flere titalls intensivinnleggelser og liv på at vi slapp en ny stor bølge av influensa 
A(H1N1) 2009 vinteren 2010-2011.  
 
Her må vi selvsagt ta en rekke forbehold om datakvalitet og registreringsrutiner. 
Særlig tallene for dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 kan påvirkes av 
oppmerksomhet og testerutiner i helsetjenesten, som vi har omtalt i vår rapport om 
dødsfall etter pandemien. Terskelen for henvisning til intensivavdeling kan også ha 
vært ulik i de to landene og de to sesongene. Det må understrekes at denne måten å 
”telle dødsfall” avvikter betydelig fra den vi vanligvis bruker, når vi anslår at de 
årlige influensaepidemiene tar mellom 500 og 1500 liv i Norge. Men tellemåten i 
Norge skulle være sammenlignbar med den som benyttes i landene vi 
sammenligner med. 

http://www.hpa.
nhs.uk/web/HP
AwebFile/HPA
web_C/1296687
414154 
 
http://www.dhss
psni.gov.uk/the2
009influenzapan
demic_acc.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.fhi.n
o/dokumenter/3
43cde5a50.pdf 
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Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Utfordringer 
Som drøftet i innledningen er det en rekke utfordringer ved å studere nytten av en 
vaksinasjonskampanje som den mot pandemisk influensa i Norge høsten 2009. Vi 
må derfor i denne foreløpige rapporten ta en rekke forbehold om resultatene og 
tolkningen av dem. Mange studier er under arbeid og vil bli kvalitetssikret internt 
og gjennom vitenskapelig publisering i tida som kommer. Vi vil derfor kommer 
tilbake til etatene med mer informasjon etter hvert som den blir tilgjengelig. 
 

 

Konklusjon 
Det er store utfordringer med å måle nytten av den utbredte vaksinasjonen i Norge 
høsten 2009 med Pandemrix mot influensa A(H1N1) 2009. Det primære formålet 
var å beskytte de vaksinerte mot alvorlig sykdom og død. Foreløpige resultater 
indikerer: 
 
- Risikogruppene ble tidlig vaksinert, noe som sannsynligvis har forhindret en 

del alvorlige tilfeller og dødsfall. Gevinsten kunne vært større dersom 
epidemien hadde kommet bare få uker senere til landet (eller vaksinene få uker 
tidligere). 

- Den store vaksinasjonsdekningen høsten 2009 er sannsynligvis 
hovedforklaringen på at det pandemiske viruset ga bare en liten epidemi i 
Norge vinteren 2010-2011. Dermed unngikk vi mange titalls 
intensivinnleggelser og noen titalls dødsfall forårsaket av dette viruset. 

 

 

 


