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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn om saken 
Diagnosen influensa er ganske uspesifikk, det finnes ingen patognomoniske 
symptomer, og testing er ikke lett tilgjengelig. I praksis er det ikke mulig basert 
på klinikk alene å skille mellom mild influensa og mange andre 
luftveisinfeksjoner. Mange leger velger for å være på den sikre siden å gi 
diagnosen influensa; noen til og med over telefon. Dette fører så med seg sju 
dagers sykefravær, noe som kan gi problemer for enkeltpersoner og for 
arbeidssteder. I de aller fleste tilfeller utgjør dette overdiagnostisering. Vi ser at 
bare 1 av 20 av dem som blir prøvetatt, faktisk har ny influensa A(H1N1) (gitt 
100 % testsensitivitet). 
 
Det er mulig at hovedbølgen kommer først til vinteren. Det betyr at denne 
situasjonen kan vedvare i flere måneder. Mange vil likevel henvende seg til 
helsetjenesten med mistanke om sykdommen, som i dag, og mange av dem vil få 
pålegg om sju dagers hjemmeisolering. Utfordringen kan altså bli langvarig. Den 
kan i verste fall også føre til at legene og publikum utvikler en liberal holdning til 
sjudagersregelen før hovedbølgen kommer og vi virkelig trenger den. 
 
Leger i primærhelsetjenesten diskuterer dette mye seg imellom. De spiller en 
nøkkelrolle i løsningen av problemet. 
 
Utfordringen er å skape en riktig balanse mellom et godt smittevern og 
pasientbeskyttelse gjennom liberal diagnostisering og behandling på den ene 
siden og unødvendig angst og sykefravær på den andre siden. 

 
 

Arbeidsmåte 
Folkehelseinstituttet tok forrige uke initativ til å forbedre rådene til leger i 
primærhelsetjenesten. Saken har vært drøftet internt i en arbeidsgruppe ved 
instituttet, og et utkast har vært drøftet i et arbeidsmøte med Helsedirektoratet. Et 
utkast til nye råd er også drøftet med Legeforeningen og har vært til uformell 
konsultasjon hos en rekke allmennleger. 
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Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Vurdering 
Det finnes ingen enkel løsning på denne utfordringen. Vi drøfter tre muligheter: 
 
1. Øke testingen.  
Laboratoriene håndterer nå 2500 prøver per uke. Det er likevel ikke nok til å 
dekke behovet, og vi tror at laboratoriene ikke må være utslitt når hovedbølgen 
kommer. Det er derfor ikke en løsning å teste alle mistenkte tilfeller. 
 
2. Lempe på sjudagersregelen 
Vi mener at pasienter med influensa kan være smitteførende i sju dager, muligens 
mer. Flere vitenskapelige data er ventet. Vi synes derfor ikke man skal lempe på 
sjudagersregelen når først diagnosen influensa er satt.  
 
3. Forbedre kliniske og epidemiologiske kriterier 
Kriteriene for å stille diagnosen kan gjøres mer spesifikke. Det viktigste er trolig å 
knytte sammen klinikk og epidemiologi. Dersom det er lite influensa i det 
aktuelle geografiske området, så er den positive prediktive verdien av det 
beskrevne symptombildet liten. WHO skriver om dette: 
 

”On an individual patient basis, initial treatment decisions should be 
based on clinical assessment and knowledge about the presence of the 
virus in the community. In areas where the virus is circulating widely in 
the community, clinicians seeing patients with influenza-like illness 
should assume that the pandemic virus is the cause. Treatment decisions 
should not wait for laboratory confirmation of H1N1 infection.” 

 

Konklusjon 
Løsningen på denne utfordringen er at legene tar i bruk kunnskap om 
bakgrunnsnivået av influensa slik de gjør i influensasesongen hver vinter. Når det 
er lite influensa i området (og pasienten ikke har reist), så er influensa en lite 
sannsynlig forklaring på pasientens sykdomsbilde og diagnosen bør ikke gis. 
Legenes egen testing av risikogrupper samt overvåkingen i MSIS vil fortelle dem 
om graden av influensasirkulasjon i området. I tillegg vil vi gi bedre statistikk på 
våre sider om forekomsten i landets kommuner. Når færre får diagnosen 
unødvendig, vil det bli mindre sykefravær og forstyrrelser av barnehager, skoler 
og arbeidsplasser. 
 
Vi presenterer en revidert tekst (vedlegg nedenfor) som kan trykkes i MSIS-
rapport og legges på www.fhi.no/nyinfluensa, som den forrige. 

 

Vedlegg 
 
 

Håndtering av ny influensa A(H1N1) i primærhelsetjenesten 
Her gis råd om håndtering i primærhelsetjenesten av personer som kan ha ny influensa 
A(H1N1). (Oppdatert xx.09.09) 
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http://www.fhi.no/nyinfluensa


Nytt i denne oppdateringen 

Hovedendringen i denne oppdateringen er presisering av kriterier for å sette diagnosen ny 
influensa. Vi regner da med at færre vil få influensadiagnose slik at mye unødvendig 
behandling, sykmelding og isolering kan unngås. Legene bes ta hensyn også til kunnskap om 
virusets sirkulering i lokalmiljøet når de vurderer diagnosen.  

Rådene om laboratorietesting er utdypet, og det gis råd om hvordan virusprøve tas. Det 
informeres også om sykdomstegn som kan tilsi behov for sykehusinnleggelse. 

Formål 

Håndteringen av ny influensa A(H1N1) tar sikte på å forebygge alvorlig sykdom og død. 
Visse risikogrupper er mer utsatt for alvorlige utfall. Det er særlig viktig at disse gruppene 
tilbys behandling dersom de er syke og forebyggende behandling dersom deres nærkontakter 
er syke. For å avklare disse forholdene, må primærhelsetjenesten være i stand til å håndtere 
alle kontakter fra influensasyke, enten ved telefonkonsultasjoner eller ved vanlige 
konsultasjoner. 

Leger i primærhelsetjenesten må være særlig oppmerksomme på pasienter og nærkontakter i 
risikogruppene fordi de har økt risiko for alvorlig sykdom. 

 Risikogrupper for komplikasjoner av ny influensa A(H1N1)   

 Håndtering av nærkontakter av tilfeller med ny influensa A(H1N1) 

Mottak av pasienter  

Fastleger og legevakter må være forberedt på henvendelser fra mange mennesker med 
symptomer på influensa. Publikum er oppfordret til å ta telefonisk kontakt først slik at videre 
håndtering kan avtales. Legekontoret bør organisere mottak av mulig influensasyke som har 
behov for videre undersøkelse på en slik at de ikke smitter øvrige pasienter. 

Enkelte legevakter kan ha nytte av egen telefontjeneste for influensa slik at den normale 
tjenesten ikke blokkeres.  

Mange andre til dels alvorlige infeksjonssykdommer kan gi symptomer som likner influensa. 
Det er derfor nødvendig at helsepersonell foretar en vurdering av sykdomsgraden av alle som 
tar kontakt, og at legen gjør klinisk undersøkelse av pasienter med uttalte symptomer. Gjør 
avtale om at pasienten tar kontakt på ny ved forverring av tilstanden.  

Helsepersonell skal følge basale smittevernrutiner. Det bør legges til rette for at uvaksinerte 
helsepersonell som selv tilhører risikogrupper for komplikasjoner, så langt råd er kan 
skjermes for utstrakt kontakt med influensasyke. 

 Råd om beskyttelse av helsepersonell i forbindelse med influensa A(H1N1) - 
svineinfluensa  

 Risikogrupper for komplikasjoner av ny influensa A(H1N1) 

Diagnosen 
Ved vurdering om en pasient har ny influensa A(H1N1) skal legen særlig vektlegge tre 
forhold: 
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http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5004:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:78136::1:6130:2:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5799&MainArea_5661=5799:0:15,5004:1:0:0:::0:0&MainLeft_5799=5544:76843::1:5800:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,5001:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:76332::1:5569:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,5001:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:76332::1:5569:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5004:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:78136::1:6130:2:::0:0


 Klinisk bilde: Det typiske kliniske bildet er: 
Akutt innsettende feber (over 38 grader) 

OG 
Allmennsymptomer (sykdomsfølelse, hodepine eller muskel-/leddsmerter) 

OG 
Luftveissymptomer (tørrhoste, sår hals eller tung pust) 

OG 
Ingen annen diagnose er mer opplagt 

 
Diagnosen skal også vurderes hos pasienter med pneumoni eller annen generell 
infeksjon uten annen kjent årsak. 
 
Enkelte pasienter med ny influensa A(H1N1) har i tillegg hatt oppkast eller diare. Husk 
også at små barn med feber kan ha diffuse symptomer som utilpasshet, sutring, 
brekninger og vegring av mat/drikke. Influensadiagnosen kan derfor klinisk være 
vanskelig å skille fra andre infeksjonssykdommer.  

 
 Epidemiologi: Diagnosen ny influensa A(H1N1) er særlig aktuell når viruset sirkulerer i 

området eller pasienten har vært i nærkontakt med andre med influensa A (H1N1).  
 
 Risikofaktorer hos pasienten: Slike pasienter har økt risiko for alvorlig sykdom. 

Legen bør ta prøve av slike pasienter og ha en lavere terskel for å gi en foreløpig 
diagnose og starte behandling inntil prøvesvaret foreligger. 

 Oppdatering om situasjonen i Norge 

 Områder med høy influensaaktivitet 

Testing  

Det er ikke nødvendig å laboratorieteste av alle mistenkte tilfeller av ny influensa A(H1N1). 
Beslutning om behandling og smittevernveiledning må uansett tas før et eventuelt testresultat 
er klart.  

Det tas penselprøve fra nasopharynx og hals, serumprøve er ikke nødvendig. Benytt 
beskyttelsesutstyr ved prøvetakingen. Ved nasopharynxprøve er det viktig at penselen føres 
langs neseseptum så langt som mulig bakover mot nasopharynx og deretter roteres noen 
ganger. Halspensel bør strykes ganske kraftig over bakre ganebuer og svelgvegg. 

Hurtigtester for bruk på legekontoret har lav sensitivitet. Positiv test kan styrke mistanken 
mens negativ test ikke svekker mistanken. 

Laboratorieundersøkelse kan særlig være aktuelt for:  

a) Personer som har økt risiko for komplikasjoner av influensa.  

b) Personer med langvarige eller alvorlige symptomer, inkludert alle med pneumoni eller 
behov for sykehusinnleggelse.  

c) Personer i situasjoner der det er viktig av smittevernhensyn å bekrefte diagnosen, for 
eksempel ved større utbrudd eller ved enkelttilfeller i institusjoner (inkludert sykehus).  

d) Personer som har nærkontakter i risikogruppene. 
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http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5799&MainArea_5661=5799:0:15,5008:1:0:0:::0:0&MainLeft_5799=5544:76458::1:5800:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5008:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:76341::1:6130:2:::0:0


e) Helsepersonell med usikre symptomer dersom det er viktig for arbeidsstedet å avklare 
diagnosen for eventuelt å forkorte fraværsperiode.  

f) Av overvåkingshensyn ønsker vi inntil videre at det tas prøver av pasienter med 
typiske symptomer, men ingen kjent eksponering. 

Det er viktig å følge med på andelen av prøver tatt som er positive. Etter at smitten klart er til 
stede og sprer seg lokalt er slik overvåking mindre viktig. 

Også der legen har stilt diagnosen ny influensa A(H1N1) på klinisk grunnlag, skal pasienten 
håndteres på samme måte med behandling og smitteverntiltak, se avsnittene nedenfor.  

 Prøvetaking og laboratoriediagnostikk ved mistanke om nytt influensavirus A(H1N1)  

 Risikogrupper for komplikasjoner av ny influensa A(H1N1) 

Behandling  

Legen må vurdere om pasienter med ny influensa A(H1N1), uavhengig av om de er testet, 
skal tilbys spesifikk antiviral behandling med oseltamivir eller zanamvir. Vurderingen må 
baseres på graden av symptomer, hvor lenge pasienten har vært syk og om det foreligger 
spesielle smittevernhensyn. Det er ingen rasjonering av legemidler. 

Behandling kan tilbys alle med diagnosen influensa når behandlingen kan starte innen 48 
timer etter symptomdebut. Det er særlig viktig å anbefale behandling til personer med alvorlig 
sykdomsbilde og til personer i risikogruppene. Behandling bør i slike tilfeller også forsøkes 
senere enn 48 timer fra sykdomsstart. 

Pasientene må minnes om å kontakte lege igjen ved forverring av tilstanden.  

 Råd om behandling av influensa A(H1N1) - svineinfluensa - med oseltamivir  

 Risikogrupper for komplikasjoner av ny influensa A(H1N1) 

Sykehusinnleggelse 

De aller fleste pasienter med ny influensa A(H1N1) kan pleies i hjemmet. Pasienter med 
mistanke om alvorlig sykdom vurderes for innleggelse i sykehus. Noen av tegnene på alvorlig 
sykdom er: 

- Alvorlige respirasjonsproblemer: 

o Pustefrekvens per minutt på over 30 hos voksne, over 40 hos barn og over 50 
hos spedbarn under ett år 

o Oksygenmetning under 92 % ved pulsoksymetri 

- Dehydrering 

- Endret bevissthetsnivå 

- Rask forverring av sykdommen 

- Andre alvorlige symptomer. 

Vær særlig oppmerksom på personer i risikogruppene for komplikasjoner.  
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http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5631&MainArea_5661=5631:0:15,5004:1:0:0:::0:0&MainLeft_5631=5544:75197::1:5641:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5004:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:78136::1:6130:2:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,5001:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:76149::1:5569:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5004:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:78136::1:6130:2:::0:0


 6

I sjeldne tilfeller kan legen vurdere at sykehusinnleggelse er aktuelt av smittevernhensyn, for 
eksempel når pasienten har et hjem der hjemmeisolering er vanskelig (f.eks. enkelte 
asylmottak og andre typer institusjoner).  

 Pleie av influensasyke hjemme    

 Risikogrupper for komplikasjoner av ny influensa A(H1N1)   

Smittevern  

Pasienten som har fått diagnosen ny influensa A(H1N1) bes holde seg hjemme i sju dager fra 
symptomstart, ha god håndhygiene og hostehygiene og så langt råd er unngå nærkontakt med 
andre. 

Dersom legen ikke finner grunnlag for å gi diagnosen influensa, vil allmenntilstanden og 
eventuelle andre forhold avgjøre hvor lenge pasienten skal holde seg hjemme. 

 Pleie av influensasyke hjemme   

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter informeres om å være oppmerksomme 
på symptomer og ta kontakt med tegn på sykdom. Forebyggende behandling i ti dager tilbys 
nærkontakter som tilhører risikogrupper for komplikasjoner.  

 Håndtering av nærkontakter  

Varsling  

Laboratoriebekreftede tilfeller skal varsles til Folkehelseinstituttet og kommunelegen. Det 
gjøres enklest med å sende en skriftlig melding på det vanlige MSIS-meldingsskjemaet.  

 Ny varslingsmåte for leger og medisinsk-mikrobiologiske laboratorier om bekreftede 
tilfeller av ny influensa A(H1N1)  

 MSIS-meldingsskjema   

 
 
 
 
 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5631:0:15,5007:1:0:0:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6129&MainArea_5661=6129:0:15,5004:1:0:0:::0:0&MainLeft_6129=5544:78136::1:6130:2:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5631:0:15,5007:1:0:0:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5799&MainArea_5661=5799:0:15,5004:1:0:0:::0:0&MainLeft_5799=5544:76843::1:5800:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,5001:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:76166::1:5569:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,5001:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:76166::1:5569:1:::0:0
http://www.fhi.no/dav/4BC7C2E5DA.pdf
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