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Bakgrunn 
Helsedirektoratet ba i juli om et planscenario som kommuner og helseforetak 
skulle benytte i planlegging av beredskapen for denne pandemien. Vi leverte 
29.7.2009 et notat med et scenario som vi mente var i øvre sjikt av det som var 
rimelig å planlegge for, men understreket usikkerhetene i forutsetningene, 
særlig i antall bølger og i andel syke. Dette scenariet er lagt til grunn for 
kommunenes og helseforetakenes planlegging. 

 

Nye problemstillinger 
Dette notatet forsøker å besvare følgende tre oppdrag: 
 
1) Hvor i pandemien er vi? 
Fylkeslegen i Telemark spør i en e-post til Hdir 13.8.2009 hvilken uke av 
pandemien vi er i per i dag: 
 

”Jeg skriver nå fordi her er noe forvirring mhp i hvilket stadium av 
pandemien vi antas å befinne oss i her i kongeriket. På telefonmøtet 
meg deg og de øvrige fra direktoratet, departementet, Folkehelsa etc 
sist torsdag spurte jeg jo i plenum hvilken uke i en pandemibølge som 
dere nå mener at vi er i. Svaret som jeg fikk i plenum var at dere ikke 
kan si hvilken uke vi var i, heller ikke om det er sikkert at vi har 
beveget oss inn i bølgen i det hele tatt. Dvs dere åpnet for at vi ikke 
har kommet til uke 1 ennå, og ville bare si at vi antas å befinne oss ved 
starten av det som kan bli en større spredning av svineinfluensa i 
befolkningen. Jeg deltar på møtene om pandemien i strategiutvalget på 
Sykehuset Telemark. I forrige uke ble det der opplyst at beskjeden fra 
dere er at vi er i uke 1 eller 2. På denne ukens møte ble det 
bekjentgjort at vi er i uke 3 nå. Jeg fortalte at dette er i strid med den 
informasjonen jeg har fått fra dere, men sykehusets ledelse sier at de 
har fått annen informasjon fra Helse Sør-Øst ved fagdirektør Bård 
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Lilleng og må forholde seg til den. Derfor vil jeg gjerne be om en 
presisering av hva som er offisiell melding fra Direktoratet. Mitt eget 
inntrykk er at vi ikke har kommet så langt som til uke 3, i alle fall ikke 
her i Telemark hvor jeg i høyden tror at vi er i uke 1. Uansett er jeg 
selvsagt lojal overfor beskjeder og informasjon som kommer fra de 
sentrale helsemyndighetene, men finner det ikke hensiktsmessig 
dersom helseforetakene og spesialisthelsetjenesten for øvrig får annen 
informasjon enn fylkesleger og fylkesmenn.” 
 

2. Oppdatering av scenarier 
Fagdirektørene i RHF’ene ber i en e-post til Hdir 12.8.2009 at scenariene 
oppdateres med ny informasjon: 
 

”På vegne av samtlige RHFer ble undertegnede i dette møtet bedt om å 
videreformidle anbefaling om periodisk oppdatering av de aktuelle 
scenarier for utvikling av ovennevnte epidemi. Samtlige RHFer 
planlegger sine aktiviteter på dette felt med utgangspunkt i det 
scenariet som ble presentert for ca. to uker siden (med bla. 1080 
samtidige intensivpasienter under pandemien topp i midten av 
september). Disse forutsetninger vil selvfølgelig ligge til grunn for de 
planer RHFene skal levere innen 20. august. I den grad den faktiske 
løpende og dokumenterte utvikling av pandemien (både i England, 
eventuelt andre land med gode og relevante data og - selvfølgelig i 
Norge) i de nærmerte uker skulle vise seg å være vesentlig avvikende 
fra det scenariet som ligger til grunn for nåværende planlegging, vil vi 
sterkt anbefale at Helsedirektoratet/FHI foretar periodiske 
justeringer/oppdateringer av scenariet/prognose for sannsynlig/ 
forventet utvikling. Slik det er rapportert fra England gjennom Health 
Protection Agency, er det en betydelig reduksjon i antall nye tilfeller 
siste uke, kanskje knyttet til skoleferie. I Norge er skoleåret noe 
annerledes organisert, og det er grunn til å anta at start for skoler og 
universiteter/høgskoler medio august kan påvirke utviklingen av 
situasjonen i Norge på en noe annen måte. Innen månedsskiftet august-
september burde det være mulig å fange inn den initiale effekten av 
skolestart, og vi antar at dette villle være et naturlig tidspunkt for en 
første justering av sceneraiet for utviklingen i Norge. Vi ber om at 
dette drøftes i direktoratets ledelse og eventuelt videreformidles til 
FHI. Det understrekes at samtlige RHFer (selvfølgelig!!)  fortsatt 
planlegger sine tiltak ut fra de premisser som følger av det 
foreliggende scenariet fra to uker tilbake.” 

 
3. Erfaringstall og aldersfordeling 
HOD ga i møte i går, videreformidlet i e-post til oss klokka 13:54 den 
13.8.2009 følgende oppdrag: 
 

”1. Nye erfaringstall vedr. respiratorbehov og intensivsengeplassbehov 
for pasienter med den nye influensaen. Ønske om erfaringstall fra UK, 
New Zealand og Australia ble nevnt. 
2. Ønske om visuell fremstilling av kurven(e)  for hhv. den vanlige 
influensaen og den nye inntegnet i samme fremstilling, fordelt på 
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aldersgrupper. (Den nye ut fra den scenarietenkningen vi legger til 
grunn nå).” 

1) Hvor i pandemien er vi? 
Scenariet som ble tegnet i rapporten 
29.7.2009 var et scenario for 
planlegging (se figur), basert på gitte 
rimelige forutsetninger (i hovedsak de 
samme som i UK), ikke en prognose. 
Det kan være grunn til å gjenta 
følgende fra den rapporten: 
 
”Det er vanskelig å anslå hvordan 
pandemien vil arte seg i Norge. De 
viktigste usikkerhetene er: 
- Tidsforløpet. Vil epidemien i 

Norge vare tre måneder eller 
fortsette gjennom heile vinteren? 
Vil den komme i bølger? Vi vet 
ikke sikkert. 

- Andelen smittet og syke: Vil 10 % 
bli smittet og alle syke? Eller er 
andelen høyere? Og er det mange 
som får sykdom uten symptomer? 
Vi vet ikke sikkert. 

Disse grunnleggende usikkerhetene 
gjør at alle scenarier er usikre.” 
 
Vi har imidlertid merket oss at mange 
spør som fylkeslegen, når er uke 1? 
Det kan synes som om noen venter på 
at scenariet skal følges nøyaktig og 
derfor vil regne seg fram til når den 
største belastningen er. Vi tror det er 
mer fornuftig å anslå når spredningen 
starter for alvor i Norge. 
 
Vi gir hver onsdag en vurdering på vår 
nettside www.fhi.no/nyinfluensa av 
situasjonen basert på de innsamlede 
data. I spalten til høyre er utdrag fra 
12.8.2009. 
 
Et viktig grunnlag er ukemeldingene 
fra 201 legekontorer om andelen av 
konsultasjoner som gjelder 
influensaliknende sykdom. De to siste 
ukene har andelen vært 3,3% (se 
figur). I en normal vinter ville vi sagt 
at utbruddet var i gang og forventet 
videre økning. Dette er vanskeligere 

 
Fra planleggingsscenariet 29.7.2009: 

Antall nye syke per uke (insidens)
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Fra www.fhi.no/nyinfluensa 12.8.2009: 
”Forekomsten av influensaliknende sykdom som registreres 
på landets legekontorer og legevakter i uke 32 var på samme 
nivå som uke 31. Antall bekreftede tilfeller registrert i MSIS 
er nå over 800. Den økte oppmerksomheten rundt epidemien 
medfører at flere enn normalt oppsøker lege på grunn av 
influensaliknende symptomer og det økte antallet slike 
konsultasjoner er derfor ikke en klar indikasjon på 
omfattende smitte innenlands.  
 
En stor andel av innsendte prøver er negative for 
influensavirus, noe som også tyder på at sykdomstallene er 
usikre. Samlet tyder overvåkningsdataene på at 
influensaviruset nå har etablert seg i Norge. Vi forventer 
fortsatt økende antall sporadiske tilfeller med flere klynger 
med mulighet for en videre økning når ferien er slutt og 
skolene og arbeidsplasser fungerer som normalt igjen. Vi vet 
ikke om den økningen da vil innvarsle hovedbølgen eller bare 
være en første, mindre bølge. En stor andel av 
laboratoriebekreftet influensa er fortsatt knyttet til 
utenlandsopphold eller kontakt med personer som har vært 
utenlands eller er kjent smittet, men andelen smittede i Norge 
er økende.” 
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nå. Mange av disse konsultasjonene 
tror vi er bekymrede personer som 
ikke har sykdommen. Blant de 
pasientene som prøvetas hos våre 
samarbeidende leger er det foreløpig 
under 10% som har sykdommen. 
 
Hovedpunktene er: 
- Viruset er etablert i Norge 
- Aktiviteten er nokså lav 
- Det er mulighet for videre økning 

når skolene åpner 
- Vi vet ikke om vi er i starten av 

hovedbølgen eller bare en liten 
sensommerbølge. 

- I stedet for å si at vi er i et bestemt 
ukenummer i forhold til 
planscenariet, vil vi heller gi en 
reell vurdering av situasjonen hver 
onsdag. 

 
Uansett synes vi planleggingen må 
fortsette for fullt. Trolig kommer det 
en bølge – hovedbølge eller ikke – nå 
ved skolestart. Utbruddene i 
militærleirer viser potensialet for 
spredning der mange unge møtes. 

 
 

2. Oppdatering av scenarier 
Vi har lagt opp til at man enkelt kan 
lage nye scenarier ved å sette nye 
forutsetninger i Pandemikalkulatoren. 
Forutsetningene i kalkulatoren er 
tilogmed datert. Forutsetningene for 
planscenariet er kjent (se til høyre). 
Formen på bølgen er gitt utifra 
historiske erfaringer, men kan også 
endres. 
 
Scenariet av 29.7.2009 var et scenario 
i øvre sjikt av det man mente det var 
rimelig å planlegge for, ikke en 
prognose. 
 
Spørsmålet er da: Ønsker Hdir et nytt 
planscenario? Eller ønsker man en 
prognose/risikovurdering for det vi 
tror om pandemiens utvikling? Vi kan 
lage det som etterspørres. Men, de 
grunnleggende usikkerheter består: 
Hvor stor andel vil smittes? Hvor 

 
Pandemikalkulatoren med forutsetninger 29.7.2009: 
 
 
Planforutsetninger 29.7.2009: 
- Andel av befolkningen som blir syk: 30 % (10 - 50) 
- Gjennomsnittlig sykdomsvarighet: 7 dager (5-10) 
- Andel av syke som søker lege: 30 % (10 - 40) 
- Andel av syke som ber om antiviralia: 20 % (10 - 70) 
- Andel av syke som legges inn i sykehus: 1 % (0,5 - 2) 
- Gjennomsnittlig innleggelsesvarighet: 5 dager (2 - 7) 
- Andel av innlagte som trenger intensivbehandling: 20 % 

(10 - 30) 
- Gjennomsnittlig oppholdstid i intensivavdeling: 12 dager 

(5 - 20) 
- Andel syke som dør, letalitet: 0,05 % (0,1 - 0,01) 
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mange bølger kommer? 
 
Etter kontakt med talsmannen for 
fagdirektørene har vi bestemt å 
invitere eksterne fagpersoner (fra 
RHF’ene og universitetene) til å bistå 
oss i tolkning av de ukentlige dataene 
sammen med utenlandske data. 
3a. Erfaringstall 
Vi har ikke rukket å skaffe fullstendig 
informasjon og har derfor konsentrert 
oss om New Zealand. Etter hvert vil 
data fra UK og Tyskland også være 
viktige. 
 
New Zealand kan sammenliknes med 
Norge i økonomisk nivå og antall 
mennesker (4,2 mio) og antall sauer. 
Landet er imidlertid mer isolert. 
Landet har sin normale 
influensasesong i månedene juni-
august, på deres vinter. 
 
New Zealand har i denne bølgen, som 
nå er på kraftig retur, hatt 14 dødsfall 
og på det meste hatt 113 samtidige 
innlagt og 26 samtidig i 
intensivavdeling. 
 
Dette er betydelig lavere enn vårt 
planscenario. Vi tror hovedforskjellen 
ligger i andel syke som må innlegges. 
Det britiske og norske planscenariet 
forutsetter 1%. Trolig er andelen mye 
lavere. Andelen som må overføres til 
intensivavdeling ligger imidlertid 
rundt 20%, som i planscenariet. Hvor 
stor andel av befolkningen på New 
Zealand som har vært syke, er 
vanskelig å si før det kommer 
seroepidemiologiske data. Skal vi 
dømme utifra konsultasjonsratene, er 
det om lag tre ganger så mange som i 
en vanlig sesong. Vi vil anslå at rundt 
10-15% har vært syke, ikke 30 % som 
i vårt planscenario. Det betyr at New 
Zealand kan vente en ny bølge senere. 
 
Dersom vi setter Pandemikalkulatoren 
med 15% syke og 0,1% innleggelser 

 
Epidemien på New Zealand: 
Målt med konsultasjoner i allmennpraksis nådde New 
Zealand toppen av første bølge i uke 29 med ca tre ganger så 
høy konsultasjonsrate for influensa som i vanlige 
vintersesonger (rød linje). Det nye viruset har dominert, men 
også vanlige A(H1N1)-virus har vært til stede. 
 

 
Per 13. august har man hatt 3021 bekreftede tilfeller med 14 
innmeldte dødsfall (med enkelte dødsfall under 
etterforskning). 
 
Antall samtidige innlagt i denne bølgen på New Zealand var 
på det høyeste ca 120 i kalenderuke 29 (se figur): 
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Antall samtidige i intensivavdeling på New Zealand var på 
det høyeste rundt 25 i kalenderuke 30 (se figur): 
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(ikke 1%), men eller de samme 
innstillinger, får vi for Norge på det 
meste 129 samtidig innlagte og 51 
samtidig på intensivavdeling, se 
figurer. 
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Antall samtidig innlagte i Norge i et scenario med 15% syke 
og 0,1% risiko for sykehusinnlegging. 
 

Antall sykehusinnlagte denne uka (prevalens)
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Antall samtidig i intensivavdeling i Norge i et scenario med 
15% syke og 0,1% risiko for sykehusinnlegging. 
 

Antall i intensivavdeling denne uka (prevalens)
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3b. Aldersfordeling 
Vi synes det er urimelig å spå om 
aldersfordelinger når landene som har 
gjennomlevd første bølge ikke engang 

 
Aldersfordeling av ny influensa A(H1N1) målt ved andel av 
konsultasjonene som dreier seg om influensa. 
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har rapport om sine aldersfordelinger. 
Pandemikalkulatoren og planscenariet 
har ikke med alder som noen variabel. 
 
Hovedforskjellen mellom denne 
influensaen og tidligere 
sesonginfluensaer er at eldre over 60 
spares nesten fullstendig (se figurer). 
Dette skyldes trolig hovedsakelig 
immunitet. Det betyr at antallet 
dødsfall trolig blir lavere enn ved en 
sesonginfluensa fordi det særlig er de 
eldre som dør av influensa. 
 
Barn og unge voksne er 
overrepresentert. 
 

 
Aldersfordeling av bekreftede tilfeller av ny influensa 
A(H1N1) i Norge per 12.8.2009: 
 

 
Figuren viser aldersfordeling i andel konsultasjoner ved 
forrige influensasesong (2008-9): 
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Konklusjon 
1. Viruset er etablert i Norge og vi 

venter en økning ved skolestart. 
Vi vet ikke om dette blir 
hovedbølgen eller bare en mindre 
bølge før en hovedbølge til 
seinhøsten/vinteren. 

2. Vi kan lage anslag over 
utviklingen hvis det er ønskelig. 
Hdir må bestemme om slike 
anslag skal erstatte tidligere 
planscenario eller ikke. 
Erfaringene fra New Zealand kan 
tilsi behov for justering. 

3. New Zealand er på slutten av 
første bølge og har hatt 14 
dødsfall og på det meste 113 
samtidig innlagte og 26 samtidige 
i intensivavdeling. 
Også i Norge er det nesten ingen 
sykdomstilfeller hos eldre over 60 
år. Barn og unge voksne er 
overrepresentert. 

4. Vi anbefaler at man inntil videre 
benytter scenariet fra 29.7.2009 
som planleggingsscenario for 
kommuner og helseforetak, men at 
dette revurderes om noen uker. 
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