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Bakgrunn  
Vurderingene av epidemien med ny influensa A(H1N1) har endret seg raskt de 
siste to ukene etter hvert som vi har ervervet oss kunnskap. I forbindelse med 
beredskapsplanlegging er det ønskelig å skissere mulige videre utvikling av 
epidemien. De to viktigste forholdene gjelder 
- Virusets smittsomhet 
- Virusets evne til å gi alvorlig sykdom  

 

Kunnskapen så langt 
Det har akkurat begynt å komme noen foreløpige rapporter og vitenskapelige 
artikler om de karakteristika som vil avgjøre den eventuelle pandemiens størrelse, 
hastighet og alvorlighet.  
- Smittsomhet: WHO anser at viruset er mer smittsomt, med en sekundær 

angrepsrate på 22-33% (mot 5-15 % for sesonginfluensa). Det er så langt få 
tilfeller av smitte til helsepersonell i jobb. 

- Reproduksjonstallet R0: Det anslås at en gjennomsnittspasient i Mexico ga 
opphav 1,4-1,6 nye pasienter, altså noe høyere enn sesonginfluensa som 
vanligvis er 1,1-1,2. Tiden det tar å fordoble antall tilfeller er fra Mexico 
beregnet til 10 dager. 

- Inkubasjonstid: Median 2, variasjon fra 1 til 5, muligens opp til 7. 
Generasjonstiden (tiden fra ett tilfelle til neste som denne smitter er blitt syk) 
er beregnet til 1,9 dager, noe som tyder på kort inkubasjonstid.  

- Smittsom periode: Ukjent. Vi har som utgangspunkt samme som 
sesonginfluensa, altså en uke fra symptomstart, men vi kan ikke utelukke at 
det er noe smittsomhet like før symptomdebut. 

- Immunitet: Det er antakelig lite immunitet i befolkningen etter tidligere 
gjennomgåtte influensaer. Virus av samme subtype, A(H1N1), har gitt 
sesonginfluensa flere år, men dette nye viruset er helt annerledes. De fleste 
virusgenene er i nær slekt med virus som har utviklet seg hos svin, uavhengig 
av de humane A(H1N1)-virus. Det er antydet at enkelte eldre personer kan ha 
noe restimmunitet fra infeksjon med influensa A(H1N1)-virus i perioden 
mellom 1918 og 1957, men dette er ikke bekreftet ennå.  
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- Sykdomsfremkallende evne: Vi vet ikke hvor stor andel av dem som smittes, 
som blir syke. 

- Sykdomsspekteret: De fleste tilfeller så langt er milde, som ved vanlig 
sesonginfluensa, men det er tilfeller av lungebetennelse og alvorlig sykdom 
hos noen, også unge. Lungebetennelsene ser ut til å skyldes influensavirus og 
ikke bakterier. I USA har 3,5 % av tilfellene blitt innlagt i sykehus og mange 
av dem som er innlagt på sykehus, har hatt underliggende sykdommer. I UK 
har bare en av rundt 50 pasienter hatt behov for sykehusinnleggelse. Når 
sykdommen etter hvert rammer større grupper i samfunnet, vil vi få et bedre 
overblikk over hele sykdomsspekteret. Vi må forvente flere tilfeller av 
alvorlig sykdom og død, særlig hos eldre og andre med risikofaktorer.  

- Virulensgener: Det er foreløpig ikke funnet spesielt alvorlige virulensgener 
ved undersøkelser i laboratoriet, men viruset er ustabilt og kan kvitte seg med 
eller ta opp nye gener fra andre virus og dermed endre karakter. En eventuell 
veksling mellom ulike verter (menneske og svin) kan også bidra til endring av 
viruset. 

- Letalitet: Under 0,1 %, gitt tilnærmet fravær av dødsfall utenfor Mexico (tre i 
USA, ett i Canada og ett i Costa Rica; minst tre av dem hadde underliggende 
sykdom). Det er dødsfall også blant unge voksne i Mexico. Foreløpige 
beregninger fra Mexico angir en dødelighet på 0,4 % som er sammenliknbart 
med asiasyken i 1957, men lavere enn spanskesyken. Man antar at mange 
dødsfall i starten i Mexico kan tilskrives sent igangsatt intensivbehandling. 

- Aldersforskjeller: Foreløpig er de fleste pasientene unge voksne (mange i 20-
årene), og få er over 60 år. I Mexico har det vært dobbelt så høy angrepsrate 
hos personer under 15 år sammenliknet med dem over. I USA er to tredeler av 
pasientene under 18 år. Det kan skyldes a) at det er de unge som er eksponert, 
for eksempel ved reiser, b) at eldre har noe restimmunitet fra tidligere 
sesonger, kanskje fra før 1957, c) at det er noe med dette viruset som gjør det 
mer sykdomsfremkallende for unge eller d) at unge oftere får tatt prøve og 
dermed blir bekreftede tilfeller som registreres. Vi vet ikke om noen 
aldersgrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom eller for dødelig utgang. 

- Kjønnsforskjeller: Det er omtrent like mange kvinner som menn blant 
pasientene. 

- Sensitivitet for antivirale midler: Viruset er i dag sensitivt for oseltamivir og 
zanamivir. Vi regner med basert på laboratorietester at oseltamivir og 
zanamivir vil være like god behandling av denne sykdommen som av annen 
influensa. Foreløpig er det lite informasjon tilgjengelig om klinisk effekt av 
behandling med antiviralia.  

Erfaringer fra pandemihistorien 
- Sporadiske tilfeller (”varslingsbølge”) kan forekomme i forkant av første 

bølge. Dette skjedde på våren både i 1889 og i 1918 (første uken av april i 
Norge). Disse tilfellene skilte seg ikke klinisk fra senere tilfeller, men hadde 
mye lavere grad av smittsomhet. 

- Pandemier kommer gjerne i flere bølger (2-4) med ulik alvorlighet og 
smittsomhet. 

- Viruset ser ut til å bruke tid på å tilpasse seg menneske som vert. 
- Viruset er ustabilt og kan endre både virulens og smittsomhet begge veier. 

Spanskesykeviruset var først smittsomt og mindre virulent før det ble mer 
virulent og mindre smittsomt, og til slutt normaliserte det seg som et vanlig 
sesonginfluensavirus. Dette er dog ikke eneste eksempel fra 
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- Tid fra første sporadiske tilfeller til hovedbølgen har variert fra 2 til 12 
måneder. 

- Hovedbølgen har som oftest vært om høsten eller vinteren og ikke våren eller 
sommeren. Dog, for pandemiene i 1580, 1781, 1831, og til dels i 1918, var 
hovedutbruddene på sommeren.  

- Etter de første bølgene av ulik alvorlighet, overtar pandemiviruset som 
sesonginfluensavirus og fortrenger det tidligere dominerende 
sesonginfluensaviruset. 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Vurdering 
- Mye er fortsatt ukjent om det nye influensaviruset A (H1N1) og vurderingene 

er derfor høyst usikre og kan raskt endres. 
- Vi ser for oss en langvarig pandemi med mange smittede, men med en lav 

andel komplikasjoner og dødsfall. Et mulig scenario tilsvarer Hong Kong-
syken (1968-70) eller noe mildere. 

- Etter først en i større eller mindre grad global utbredelse, kan spredningen så 
øke på den sørlige halvkule som nå går mot sin sesonginfluensasesong. Det 
kan i så fall på den nordlige halvkule bety mindre aktivitet utover senvåren og 
i sommer og at en ny bølge kommer igjen til høsten i nord. 

- Tidligere er det beregnet at en bølge vil vare om lag 15 uker, og at den har en 
form som gir toppen i uke 6-7. Det er foreløpig helt usikkert hvor stor andel 
av befolkningen som blir smittet og som blir syke. Dersom vi med bakgrunn i 
de to siste pandemiene anslår at 45 % av befolkningen blir smittet og 30 % 
syke, vil det i uke 6 bli om lag 400 000 nye sykdomstilfeller og det samme i 
uke 7. I de verste ukene (uke 7-9) vil om lag 6-8 % av befolkningen være 
syke samtidig. 

- Det nye viruset er fortsatt ustabilt og har ikke funnet sin form. Selv om 
pandemivirus etter hvert går over til å bli som sesonginfluensavirus, kan de 
godt ha bølger hvor de gir alvorlig sykdomsbilde og hyppige komplikasjoner. 

 

Konklusjon 
Det mest sannsynlige scenariet er en introduksjon av viruset til de fleste land i de 
nærmeste ukene med en større epidemi på den sørlige halvkule de neste månedene 
mens vi på den nordlige halvkule vil få en forbigående noe roligere periode i 
sommer etterfulgt av et større utbrudd til høsten eller vinteren. 
 
Det er imidlertid ikke mye mindre sannsynlig at det blir en første bølge hos oss 
allerede denne sommeren, slik som i USA nå. 
 
Vi vet ikke hvor stor andel av befolkningen som vil bli smittet og hvor stor andel 
av de smittede som blir syke. 
 
Svært mye er usikkert. Influensaepidemier er uforutsigbare. Vi vet enda ikke alt 
om denne pandemien. Derfor er viktig å ta høyde for at dette kan bli en alvorlig 
pandemi, og derfor er det grunn til å fortsette forberedelsene. 
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Folkehelseinstituttet vil komme tilbake med nye beskrivelser og anslag etter hvert 
som ny informasjon om sykdommens natur blir klar. 
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