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Bakgrunn  
I et scenario utarbeidet av Folkehelseinstituttet for planlegging av håndtering av 
influensaepidemien med A(H1N1) i Norge, 29. juli 2009, ble det skissert at 420 
000 vil oppsøke lege, 14 000 vil bli innskrevet i sykehus og at 3000 vil kunne 
trenge intensivbehandling i løpet av pandemiens hovedbølge. For å kunne møte en 
slik helsesituasjon er det blitt stilt spørsmål om det er hensiktsmessig med 
vedvarende profylakse til noe helsepersonell. Antivirale legemidler kan, dersom 
de brukes riktig, bidra til å forebygge og lindre influensa forårsaket av 
influensavirus A(H1N1).  
 
I Pandemiplanen under tiltak 10 åpnes det for ”.. at helsemyndighetene tilbyr en 
slik kjemoprofylakse av smittevernhensyn i helt spesielle situasjoner eller for helt 
spesielle grupper etter nøye vurdering av kommunale eller statlige 
helsemyndigheter. Aktuelle grupper kan være personer som, dersom de blir 
smittet, vil kunne smitte veldig mange andre, og som det er viktig å ha på jobb 
under en pandemi, for eksempel legevaktpersonell.” 
 
I ”Rapport om anbefalinger om bruk av antivirale legemidler, 28. april 2009” er 
det gitt råd om at man i dagens situasjon anbefales å ikke forskrive antivirale 
legemidler som profylakse til vedvarende eksponert helsepersonell.  
 
Helsetjenesten trenger nærmere veiledning om vedvarende profylakse skal gis til 
noe helsepersonell og evt. hvilke grupper helsepersonell som skal tilbys 
vedvarende profylakse. Folkehelseinstituttet gir her en slik veiledning. 

 

Nytte av antiviral profylakse mot influensavirus  
Det finnes i dag ingen kliniske studier på effekt av antivirale legemidler mot det 
nye influensaviruset A(H1N1). Fordi neuraminidasehemmerne (oseltamivir og 
zanamivir) virker mot sentrale prosesser i virusets syklus, regner man imidlertid 
med at de kan være effektive også mot andre virus enn de vanlige H1- og H3-
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influensavirusstammene.  
 
Ifølge en oversiktsartikkel, viser studier over profylaktisk effekt av oseltamivir en 
gjennomsnittlig beskyttende effekt på 61 % (ved 75 mg/dose) og 73 % (ved 150 
mg/dose). Ved forebygging etter smitteeksponering er det rapportert en 
gjennomsnittlig beskyttende effekt på 59 % for husholdskontakter og 68-89% for 
andre kontakter av indekskasus. Studier over forebyggende bruk av zanamivir (10 
mg/dag) viste en gjennomsnittlig beskyttende effekt på 62 %. Ved forebyggende 
bruk beskytter de antivirale legemidlene bare så lenge medisineringen varer. 
 
På nettsidene til Annals of Internal Medicine er det publisert en 
kunnskapsoppsummering av syv studier med til sammen 7021 personer, om effekt 
og bivirkninger forbundet med langtidsbruk av antiviral profylakse mot 
influensavirus. Gjennomsnittbruk i disse studiene var 42 dager (variasjon fra 28 til 
42 dager). I seks av studiene ble det gitt oseltamivir 75 mg daglig eller zanamivir 
10 mg daglig. I en av studiene ble oseltamivir gitt to ganger daglig. Denne 
kunnskapsoppsummeringen konkluderer med at langtidsbruk av zanamivir og 
oseltamivir synes å være effektiv mot å forebygge symptomatisk influensa blant 
personer uten kjent immunsvikt (relativ risiko (RR) 0,3 (95 % konfidensintervall 
0,2-0,4)), men ikke asymptomatisk influensa (RR 1,0 (0,8-1,3)). Kvalme og 
oppkast var assosiert med langtidsbruk av oseltamivir. Forfatterne konkluderer 
videre med at effekt og bivirkninger i andre populasjoner enn de uten kjent 
immunsvikt er ukjent og at det ikke var nok styrke i de inkluderte studiene til å 
oppdage sjeldne bivirkninger. 
Tilgjengelighet av legemidler 
Norske myndigheter har et beredskapsplager på 1,4 millioner behandlingskurer 
oseltamivir. Lageret er primært beregnet på behandling av sykdom. Det antas at 
lageret er mye mer enn stort nok for denne pandemien slik at det er rom for å 
bruke mindre mengder på profylakse.  

 

Anbefalinger i andre land 
Vi kjenner ikke til at noen andre land anbefaler vedvarende bruk av profylakse 
mot influensa A(H1N1) blant helsepersonell. De fleste anbefalinger vi har funnet 
har råd tilsvarende det CDC skriver på sine hjemmesider: 

”Pre-exposure antiviral chemoprophylaxis should only be used in limited 
circumstances, and in consultation with local medical or public health 
authorities. Certain persons at ongoing occupational risk for exposure 
who are also at higher risk for complications of influenza (e.g., health 
care personnel, public health workers, or first responders who are 
working in communities with influenza A H1N1 outbreaks) should 
carefully follow guidelines for appropriate personal protective equipment 
or consider temporary reassignment”. 

 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Generelt 
Kunnskapsgrunnlaget for sikre råd er utilstrekkelig. Rådene vil måtte justeres 
avhengig av hvordan den generelle epidemiske situasjonen utvikler seg og 
erfaringer en skaffer i en slik situasjon. Rådene er derfor å oppfatte som 
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foreløpige råd. 
 
Rådene tar utgangspunkt i planscenariet. 
Formål 
Formålet med vedvarende profylakse for visse grupper helsepersonell er å 
beskytte dem mot sykdom av tre grunner: 
- Helsepersonellet fortjener optimal beskyttelse fordi de står i frontlinja i 

kampen mot viruset, altså hensynet til helsepersonellet selv. 
- Det er bruk for friske helsepersonell på arbeid, altså hensynet til arbeidsgiver. 
- Helsepersonellet skal ikke smitte sine pasienter, altså hensynet til de andre 

pasientene.  
 
Det var særlig det andre hensynet som brakte opp denne problemstillingen nå. 

 

Momenter i vurderingen 
En rekke momenter teller med i vurderingen: 
 
Dobbeltkommunikasjon 
Vi har gitt råd til helsepersonell om beskyttelse ved bruk av de basale 
smittevernrutiner og dråpesmitteisolering av pasientene. Dette anser vi, dersom 
tiltaktene gjennomføres riktig, som tilstrekkelige tiltak for å beskytte 
helsepersonell. I tillegg er det lav terskel for posteksponeringsprofylakse for 
helsepersonell etter konkrete brudd på hygienrutinene. 
 
Dersom vi nå i tillegg skal gi vedvarende profylakse til visse helsepersonell, 
kommuniserer vi på en måte at rutinene ikke gir god nok beskyttelse. På den 
annen side, dette kan forklares med at vi ønsker å beskytte personellet mot smitte 
hele døgnet, ikke bare på arbeid. 
 
Imidlertid kan vi risikere at personer på profylakse blir slappere med 
hygienerutinene fordi de føler de er beskyttet. 
 
Avgrensingsproblemet 
Debatten startet med personell i intensivavdelinger. Siden har også annet 
personell vært nevnt, blant annet personell på luftambulanser, i akuttmottakelsene, 
på legevakter og på sykehjem. De enkelte helseforetak og kommuner vil raskt 
komme opp i vanskelige avgrensingsproblemer. Vi kan risikere mye støy fordi 
tilbudet varierer fra sykehus til sykehus og kommune til kommune. 
 
Faren for spredning 
Hittil har policy i Norge vært i overensstemmelse med andre land: Vedvarende 
profylakse er ikke aktuelt. Dersom vi åpner for visse grupper helsepersonell fordi 
de er så viktige å ha på jobb, kan vi regne med at også andre grupper vil be om det 
samme. Vi kjenner dette fra debatten om vaksineprioriteringer der en rekke 
grupper (piloter, prester, it-personell, bankpersonell mv) har hevdet at de har 
nøkkelfunksjoner i samfunnet. 
 
Signaleffekten 
Tiltaket vil kunne skape ytterligere oppmerksomhet om pandemien og bidra til 
ytterligere frykt i en situasjon der vi trenger mer nøkternhet. 
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Varighet 
Dersom man har startet profylakse, må den vare frem til personellet er blitt 
vaksinert. Dette kan være mange uker. Men heller ikke vaksinering gir fullgod 
beskyttelse, og noen vil eller kan ikke vaksinere seg. Skal de da fortsette med 
profylakse i mange måneder? 
 
Hensynet til personellets autonomi 
Noen helsepersonell ønsker seg slik vedvarende profylakse. Andre synes ikke det 
er verdt bryet, gitt sykdommens milde natur. Noen er kanskje til og med sterkt 
imot å ta slike tabletter som kan gi bivirkninger, over lengre tid. Tilbudet er 
selvfølgelig frivillig, men noen kan nok føle seg presset fordi de har en sterk 
lojalitet til sitt yrke og sine pasienter. Er det riktig å pålegge noen personell så 
sterke byrder? 
 
Erstatningsmessige forhold 
Dersom helsepersonellet tar profylakse over lang tid etter arbeidsgivers 
oppfordring, hvordan er da erstatningsforholdene ved eventuelle alvorlige 
bivirkninger? Dette bør utredes. 
 
Behovet 
Foreløpig er det ikke noen personellmangel noe sted. Det kan tenkes å bli det selv 
om sykehusene og kommunene skal kunne møte 25 % sykefravær. 
 
Lagersituasjonen 
Tamiflu-lageret er stort og vil nok ikke bli utsatt for veldig stort press under denne 
epidemien. Profylakse til 10 000 personer i ti uker vil ta mindre enn 10 % av 
lageret. 
 
Resistens 
26.6.2009 varslet WHO de nasjonale IHR kontaktpunktene om at danske 
helsemyndigheter hadde påvist at man fra en pasient som sto på forebyggende 
behandling med oseltamivir hadde påvist et isolat av influensavirus A(H1N1) som 
var resistent mot oseltamivir som følge av en enkelt mutasjon (kalt H274Y). Man 
så ingen tegn til spredning av dette viruset til andre. Siden har slike virus vært 
minst fire ganger i fra Japan, Kina (Hong Kong) og Canada. Det er ikke mulig å 
forutse i hvilken grad influensaviruset A(H1N1) vil utvikle resistens mot 
oseltamivir eller zanamivir, men det antas at økt forbruk vil gi en økt risiko for 
resistensutvikling. Vedvarende profylakse har vært sett på som særlig uheldig i 
forhold til faren for resistensutvikling. 
Eventuelt tilbud 
Dersom det skulle gis et tilbud, måtte gruppene defineres tydelig og tilbudet være 
frivillig. Fagforeningene bør involveres. Doseringen er for oseltamivir 75 mg en 
gang daglig (inntil seks uker) og for zanamivir 10 mg (to inhalasjoner a 5 mg) en 
gang daglig (inntil fire uker). Behandlingen bør starte når man nærmere seg en 
kritisk bemanningssituasjon og vare til vaksinering. 

 

Folkehelseinstituttets råd 
Vi anbefaler at man fortsatt er konsekvente på at vedvarende profylakse med 
antivirale legemidler ikke er aktuelt for noen personellgrupper i eller utenfor 
helsetjenesten. Dette er i overensstemmelse med andre lands råd. Og man unngår 
de potensielle uheldige effekter, som resistens, press på personellet, 
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avgrensingsvansker, spredning til andre sektorer og signaleffekten. 
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