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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn  
Noen grupper er mer utsatt for komplikasjoner og død av influensa. Ved vanlig 
sesonginfluensa anser man at risikogruppene er:  

 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)   
 Beboere på alders- og sykehjem   

 
Erfaringer fra andre land der pandemien har kommet lenger viser at også andre 
grupper ser ut til å være mer utsatt for komplikasjoner og død ved ny influensa 
A(H1N1): 

 Voksne og barn med kronisk nyresvikt   
 Gravide   
 Personer med nedsatt mekanisk ventilasjonskapasitet pga ekstrem 

overvekt eller kronisk, alvorlig nevrologisk sykdom 
 
Disse gruppene får særlig oppmerksomhet med tanke på behandling ved sykdom, 
forebyggende behandling dersom husstandsmedlemmer er syke, 
sykehusinnlegging ved behov og vaksinasjon. De anbefales å være ekstra 
påpasselige med å unngå kontakt med influensasyke, beskytte seg selv mot smitte 
og kontakte lege tidlig ved influensasymptomer. I tillegg anbefaler vi at de nøye 
vurderer behovet for å reise til områder med høy influensaaktivitet og dersom de 
må reise, diskutere med legen behovet for å ha med en pakke Tamiflu. 
 
Eldre over 65 år ser ut til å være lite utsatt for smitte, trolig som følge av en viss 
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immunitet. Det er derfor få pasienter i denne aldersgruppa, men de få ser ut til å 
ha økt risiko for komplikasjoner. 
Oppdrag 
I møte 5.8.2009 mellom Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og 
risikogruppenes pasientorganisasjoner hvor uttrykte pasientorganisasjonene et 
behov for klare råd om hvordan de skulle forholde seg til kurs, samlinger og andre 
større arrangement der risikogruppene er primære deltakere. Folkehelseinstituttet 
ga da muntlig råd om å utsette større arrangementer for risikogrupper til risikoen 
for smitte er redusert, dvs. til deltakerne kan ha gjennomført vaksinasjon mot 
influensa A (H1N1). Hvis slike arrangementer likevel skulle gjennomføres ble 
organisasjonene bedt om å sørge for god beredskap for håndtering av mange 
influensatilfeller ved arrangementet.  

 

Formål og tenkt nytte 
Formålet med å utsette evt. avlyse slike større arrangementer og samlinger er å 
redusere risikoen for at alvorlig influensasykdom skal opptre blant personer innen 
risikogruppene i perioden inntil gruppene er vaksinert. Selv om det igangsettes 
betydelige forebyggende tiltak ved slike arrangementer vil konsekvensene av 
spredningen av influensaviruset bli betydelig større enn ved arrangementer blant 
ikke-risikogrupper. Nytten av tiltaket er ikke dokumentert. 

 

Mulig ulemper 
Utsettelse, evt. avlysning av slike arrangementer kan medføre praktiske og evt. 
økonomiske ulemper for organisasjonene og de enkelte personene innenfor 
risikogruppene eller deres familier. Ved samlinger som har et pedagogisk- eller 
behandlingsformål vil dette medføre en mindre forsinkelse i tilbudet. 
 
Utsettelser kan også medføre ytterligere oppmerksomhet og frykt for epidemien; 
noe som av enkelte kan tolkes som at myndighetene hausser opp stemningen og 
skaper frykt. 

 

Anbefalinger i andre land 
Vi har ikke klart å finne publiserte råd om slike arrangement i andre europeiske 
land eller USA. Det foreligger heller ikke anbefalinger fra WHO eller ECDC. 
 
CDC skriver på sine hjemmesider:  

”Persons who are at high risk of complications from novel influenza 
A(H1N1) infection should consider their risk of exposure to novel 
influenza if they attend public gatherings in communities where novel 
influenza A virus is circulating. In communities with several reported 
cases of novel influenza A (H1N1) virus infection, persons who are at risk 
of complications from influenza should consider staying away from public 
gatherings”. 

 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Vurdering 
Ved store samlinger og arrangementer vil det som oftest forekomme vedvarende 
eller hyppig nær kontakt mellom deltakerne og risikoen for spredning av influensa 
vil være betydelig. Dette vil kunne få ekstra store og uønskede konsekvenser hvis 
deltakerne er personer med økt risiko for komplikasjoner av influensa. 
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Ved et evt. influensautbrudd under slike samlinger som arrangeres utenfor 
hjemstedet til deltakerne, vil man i tillegg få utfordringen med å håndtere de syke, 
dvs. isolere og behandle de syke på stedet.  
 
Når det gjelder samlinger og arrangementer i utlandet, gjelder rådet om at 
personer i risikogruppene nøye vurderer behovet for å reise til områder med høy 
influensaaktivitet. Arrangementer i land med høy influensaaktivitet kan medføre 
en økt risiko for smittespredning ved arrangementet. 
 
Det synes ikke nødvendig at rådene også skal gjelde for samlinger av friske 
personer over 65 år. 
 
Rådene vil måtte justeres avhengig av hvordan den generelle epidemiske 
situasjonen utvikler seg, gjennomføringen av vaksinasjon og i forhold til ny 
kunnskap om viruset og sykdommen. 
Folkehelseinstituttets råd 
Større landsomfattende eller regionale kurs, samlinger og arrangementer hvor alle 
eller en stor del av deltakerne tilhører grupper som har økt risiko for alvorlig 
sykdom og død bør utsettes til risikoen for smitteoverføring blir redusert, for 
eksempel ved at risikogruppene har fått tilbud om vaksine og at deltakere er 
vaksinert. Dette gjelder også for større samlinger i områder i utlandet med høy 
influensaktivitet. Hvis man likevel velger å gjennomføre slike arrangement må 
nødvendige beredskapstiltak iverksettes i samarbeid med kommunehelsetjenesten 
på arrangørstedet.. 
 
Mindre lokale samlinger med et lite antall deltakere anbefales gjennomført som 
planlagt, mens planlegging for framtidige samlinger bør ta hensyn til den lokale 
epidemiologiske situasjonen og vaksinasjonsstatus for deltakere. Ved slike mindre 
samlinger bør man være spesielt nøye med forebyggende tiltak som god hoste- og 
håndhygiene. Deltakere med symptomer på influensasykdom bør ikke delta på 
slike samlinger. 
 
Arrangementer og samlinger både innen- og utenlands hvor kun enkelte deltakere 
tilhører risikogruppene anbefales gjennomført som planlagt. Personer i 
risikogruppene bør nøye vurdere behovet for å reise til arrangementer eller 
samlinger til områder i utlandet med høy influensaaktivitet. Hvis de reiser, bør de 
være ekstra påpasselige med å følge råd om hvordan man beskytter seg mot 
smitte. De bør kontakte lege dersom de får symptomer på influensa. De kan på 
forhånd diskutere med sin lege behovet for å ha med en pakke Tamiflu som kan 
brukes ved symptomer eller dersom nære kontakter blir syke under 
arrangementet. 
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