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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn  
I planscenarioet utarbeidet av Folkehelseinstituttet 29.7.2009 skisseres det at 
420 000 personer vil oppsøke lege pga ny influensa A(H1N1), at 14 000 vil bli 
innlagt i sykehus og 3000 av disse vil kunne trenge intensivbehandling. I tillegg 
til økt tilstrøm av pasienter kan også sykefraværet blant helsepersonell bli høyt i 
perioder med stor spredning av influensaviruset. Det har blitt reist spørsmål om 
hvordan helsetjenesten skal kunne møte disse utfordringene og sikre nok 
kvalifisert personell til å kunne opprettholde en forsvarlig helsetjeneste. Ett tiltak 
som kan bidra til å bedre bemanningssituasjonen er å sikre god diagnostikk hos 
helsepersonell som blir syke, slik at de ikke holdes borte fra arbeidet lengre enn 
det som sykdommen og smittevernet krever. 

 

Dagens råd om hvem som bør testes 
22.7.2009 publiserte Folkehelseinstituttet oppdaterte råd om hvem som bør testes 
for influensa A(H1N1). Der gis følgende anbefalinger, se understreking: 
 

”Som ved sesonginfluensa er det nå ikke nødvendig med 
laboratoriebekreftelse av alle mistenkte tilfeller av ny influensa A(H1N1). 
Spesielt er det ikke nødvendig hos personer med typiske symptomer og 
stor mulighet for eksponering, for eksempel i land med høy 
influensaaktivitet. Det tas penselprøve fra øvre luftveier; serumprøve er 
ikke nødvendig. Laboratorieprøve er inntil videre særlig 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 utbrudd i institusjoner. 
d) Av overvåkingshensyn ønsker vi inntil videre at det tas prøver av 

pasienter med typiske symptomer, men ingen kjent eksponering 
(kontakt med kjente smittede eller reise).  

e) Helsepersonell med usikre symptomer dersom det er viktig for 
arbeidsstedet å avklare diagnosen for eventuelt å forkorte 
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sykmeldingsperioden. 
Også der legen har stilt diagnosen ny influensa A(H1N1) uten 
laboratoriebekreftelse, skal pasienten håndteres på samme måte med 
behandling og smitteverntiltak.” 

Dagens råd om sykefravær 
”Vær hjemme fra jobb. Syke barn bør holdes hjemme fra skole/barnehage. Vi 
anser at personer med ny influensa er smitteførende i omtrent syv dager etter 
symptomdebut.”  

 
 

Anbefalinger i andre land 
Testing av helsepersonell: 
Vi har ikke funnet at andre land gir spesifikke råd om å teste helsepersonell. 
 
Varighet på smitteverntiltak, inklusiv isolering hjemme ved sykdom: 
WHO og ECDC anbefaler at smitteverntiltak varer i syv dager fra symptomstart 
eller til symptomene er over (hvis sykdommen varer lengre enn syv dager). Dette 
gjelder også for isolering hjemme og sykefravær fra jobb og skole. 
 
CDC endret 5. august 2009 rådene for hvor lenge en syk person skal holde seg 
isolert hjemme. Tidligere råd var likelydende med ECDC. Dagens råd er å holde 
seg hjemme i minst 24 timer etter at symptomene er over. Det gis imidlertid 
informasjon om at man kan være smitteførende lengre og at man bør være nøye 
med hånd- og hostehygiene og bør unngå nær kontakt med personer som har økt 
risiko for influensarelaterte komplikasjoner. Det presiseres at de nye rådene ikke 
gjelder for helsepersonell; de skal følge tidligere råd om å være hjemme i minst 
syv dager etter symptomstart eller til symptomene er over (hvis sykdommen varer 
lengre enn syv dager). 

 

Forventet behov for prøvetaking og laboratoriekapasitet 
I dagens situasjon hvor vi er helt i starten av spredning av viruset i Norge, kan det 
være en betydelig overdiagnostisering av influensasykdom fordi de kliniske 
diagnostiske kriteriene er så uspesifikke. Av pasienter som har blitt klinisk 
diagnostisert med influensa hos fyrtårnlegene har rundt 5 % av prøver innsendt til 
Folkehelseinstituttet vært positive for influensa A(H1N1). Det vil si at en høy 
andel av helsepersonell som blir syke i begynnelsen av epidemien i Norge, kan bli 
feildiagnostisert. Men samtidig vil det totale antall helsepersonell som er syke, 
være lavt. 
 
Senere når det er stor spredning av viruset i landet, kan antall helsepersonell som 
er syke på samme tid bli så høyt at det skaper problemer med bemanningen i den 
enkelte helsetjeneste. I denne perioden er det imidlertid forventet en stor grad av 
samsvar mellom klinisk diagnose og funn av virus. Erfaringen fra overvåkingen 
av sesonginfluensa er at samsvaret mellom klinisk diagnose og virusfunn ligger 
fra 50 % til 100 % midt under epidemien. Dette tilsier at vi senere i epidemien 
kan forvente at det vil være betydelig lavere andel syke helsepersonell hvor det er 
grunnlag for å tvile på om den kliniske diagnosen er riktig og dermed mindre 
behov for å laboratoriebekrefte diagnosen.  
 
Antall prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier er som følger: 
 Uke 29: 871 
 Uke 30: 1815 
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 Uke 31: 2066 
 Uke 32: 1518 
 
Flere laboratorier ga i uke 31 uttrykk for at de hadde nådd full kapasitet og ikke 
klarte å analysere alle prøvene innen normalt forventet tid. I uke 32 ble det sendt 
inn betydelig færre prøver, noe som sannsynlig skyldes endringene i 
Folkehelseinstituttets anbefalinger for hvem som skal testes. Så langt vi vet, har 
ikke laboratoriene hatt problemer med å håndtere prøvemengden i uke 32. 
Formål og tenkt nytte 
Formålet med å teste helsepersonell med usikre symptomer er i denne 
sammenhengen å redusere fraværet fra jobb slik at personer som ikke har ny 
influensa A(H1N1) kan komme tilbake i jobb når symptomene på sykdom og fare 
for smitte, er over. 

 

Mulige utfordringer og ulemper 
Det kan ligge flere utfordringer knyttet til den praktiske gjennomføringen av 
dagens råd, og rådet kan medføre noen ulemper for den enkelte helsearbeider og 
for samfunnet. 
 Nytten kan være begrenset avhengig av den tiden det tar for den enkelte syke 

å bli frisk og av hvor raskt prøven kan bli tatt og ferdig analysert. 
 Det kan være en belastning for den enkelte helsearbeider knyttet til at man 

kan føle seg presset til å kommet tilbake i arbeid før man er helt frisk, når det 
foreligger en negativ influensaprøve 

 Smittefaren kan øke ved at helsearbeidere kommer for tidlig tilbake i jobb. 
Økt smittefare kan oppstå ved falskt negativ influensaprøve eller om man ved 
en negativ prøve overser mulig smittefare ved annen smittsom sykdom.  

 Dersom kapasiteten ved laboratoriene blir presset, kan testing av 
helsepersonell med mild sykdom gå ut over rask diagnostikk av pasienter med 
alvorlig sykdomsbilde eller med økt risiko for komplikasjoner. 

 I perioder der kapasiteten ved laboratoriene er presset kan det også ta så lang 
tid å få svar på prøven at tiltaket ikke lenger har nytte, men kun øker 
arbeidsbelastningen for de som skal ta og analysere prøvene. 

 

Mulige endringer av dagens anbefalinger  
Folkehelseinstituttet ser ulike alternative tiltak knyttet til dagens anbefalinger:  
1. Anbefalingene om testing av helsepersonell trekkes tilbake og helsetjenesten 

anbefales å sikre bemanningen bl.a. ved å følge råd om beskyttelse av 
helsepersonell. 

2. Dagens anbefalinger opprettholdes og utdypes med råd om når det er aktuelt å 
ta prøver av helsepersonell og hvordan dette bør gjennomføres i praksis. 

3. Dagens anbefalinger opprettholdes uten nærmere utdypninger. 

 
 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Vurdering 
Kunnskapsgrunnlaget for sikre råd er utilstrekkelig. Man skal derfor være varsom 
med å gi for omfattende og inngripende råd. Videre er det alltid en viss fare for 
presedens for andre områder, slik at andre grupper i samfunnet vil etterspørre 
liknende tiltak. 
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Folkehelseinstituttet vurdering er at anbefalingen om testing i helsetjenesten bør 
ivareta både den enkelte helsearbeider og dennes behov ved sykdom og 
arbeidsgiver og samfunnets behov for å sikre tilstrekkelig bemanning og god 
kvalitet på de helsetjenester som gis. 
 
Rådene vil måtte justeres avhengig av hvordan den generelle epidemiske 
situasjonen utvikler seg og i forhold til ny kunnskap om viruset, spesielt i forhold 
til virusutskillelse hos smittede og hvor lenge en syk forventes å være 
smitteførende. 
 
Rådene er derfor å oppfatte som foreløpige råd. 
Folkehelseinstituttets foreløpige råd 
Dagens anbefalinger opprettholdes uten endringer og utdypninger. Det vil si at 
anbefalingen er å teste helsepersonell med usikre symptomer dersom det er viktig 
for arbeidsstedet å avklare diagnosen for eventuelt å forkorte 
sykmeldingsperioden. 
 
Dersom Folkehelseinstituttet eller Helsedirektoratet får et økende antall 
henvendelser om hvordan tiltaket skal utføres i praksis, utdypes anbefalingene 
med følgende råd: 
 Helsepersonell som får symptomer på influensa skal følges opp av sin fastlege 

eller bedriftslege.  
 Helsepersonell oppfordres til å opplyse legen om at de har pasientrettet arbeid 

i helsetjenesten.  
 Leger oppfordres til å ta prøve for influensa dersom de er tvil om den kliniske 

diagnosen og pasienten opplyser om pasientrettet arbeid i primær- eller 
spesialisthelsetjenesten. 

 Leger oppfordres til å vurdere smittsomhet og gi råd om hvor lenge pasienten 
bør holde seg hjemme fra arbeid også når pasienten har en negativ 
influensaprøve. 

 
Dersom prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier stiger til et 
nivå som er vanskelig å overkomme og dette forsinker laboratoriediagnostikken i 
den grad at det kan medføre konsekvenser for behandlingen av pasienter, vurderer 
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om anbefalingene skal trekkes tilbake i 
sin helhet eller endres. Mulige endringer vil være å begrense hvem anbefalingene 
skal gjelde for, eksempelvis å anbefale testing kun for helsepersonell som arbeider 
ved intensivavdelinger eller med kritisk syke pasienter. 
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