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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Situasjonsbilde internasjonalt 
Bekreftede tilfeller ifølge WHO klokka 16.00 i går er 2500, fordelt på 25 land 
slik: Mexico (1204 inkl 44 døde), USA (896*, inkl 2 døde i 41stater), Brasil (4), 
Canada (214), Costa Rica (1), Colombia (1), Kina, Hong Kong Special 
Administrative Region (1), Danmark (1), El Salvador (2), Frankrike (12), 
Guatemala (1), Tyskland (11), Irland (1), Israel (7), Italia (6), Nederland (3), New 
Zealand (5), Korea (3), Polen (1), Portugal (1), Spania (88), Sveits (1), Sverige 
(1), United Kingdom (34), Østerrike (1). 
 
* Senere på dagen oppdatert til 1639 fra USA. 
 
I USA anbefales nå testing bare av dem med alvorlig sykdom eller risikofaktorer 
for komplikasjoner. 
 
Per 8.5.2009 klokken 20.30 regner Folkehelseinstituttet med at det foregår 
vedvarende lokal smitte av influensa A(H1N1) i: 
- Mexico 
- USA: Alle stater unntatt Hawaii og Alaska  
- Canada: Provinsene British Columbia, Alberta, Ontario og Nova Scotia 
 
Så langt tror vi ikke det foregår vedvarende lokal smitte sør for Mexico. I Spania 
og UK er det mange tilfeller, men få som skyldes lokal smitte og enda ikke tegn 
på at det foregår vedvarende lokal smitte. 

 
 

Situasjonsbilde nasjonalt 
Det er ikke varslet noen bekreftede tilfeller i Norge. Prøver fra flere titalls 
personer er blitt undersøkt og blir undersøkt ved Folkehelseinstituttet. Mange av 
disse oppfyller kriteriene for et mulig tilfelle. Det er færre spørsmål fra leger til 
Smittevernvakta. 

 

Varslinger 
Ingen. 

 
 

Kommunikasjon  
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Massemediene 
Stille. En lederartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening kritiserer 
risikokommunikasjonen til helsemyndgihetene. Karin Rønning er instituttets 
talsperson i helga. 
 
Budskap 
Hovedbudskapet er at sykdommen vil komme til Norge før eller seinere. Vi har en 
politikk for å forsinke spredningen, men ikke for enhver pris. Sykdommen ser ut 
til å være mild, men noen får komplikasjoner og det er fremdeles mye vi ikke vet 
om sykdomsspekteret, for eksempel hos gamle og kronisk syke. Siden så mange 
kan ventes å bli smittet, vil det samlet bli mange som får komplikasjoner og dør, 
selv om risikoen for den enkelte syke er veldig lav. 
 
Internett 
Vi er i løpende samhandling med Hdir info om oppdatering og utvidelse av 
pandemi.no. I tillegg holder vi fhi.no oppdatert. Nettsakene om status berørte 
områder og situasjonen i Norge ble i henhold til rutinen oppdatert senest kl. 20.30. 
 
Vår daglig risikovurdering på www.fhi.no og www.epinorth.no blir oppdatert 
først på mandag. 
 
Vi har lagt ut råd for smittevern i barnehager og skoler, men enda ikke publisert 
noe om politikk for eventuell stenging. Dette kan vi gjøre på mandag etter 
drøfting med Hdir. 
Rapport på oppdrag fra i går eller tidligere 
Arbeidet med scenariebeskrivelser fortsetter. En rapport kan ventes neste uke. 

 
 

Andre tiltak 
Det er de siste dagene kommet en del nye publiserte vitenskapelige artikler om 
sykdommen. Vi vil oppsummere disse i en senere situasjonsrapport. 

 

Samhandling og rutiner 

Innhold Dokumenter 
Samhandling 
Folkehelseinstituttet deltar i Helsedirektoratets morgenmøte og støtter 
Helsedirektoratet i dets koordinering av helseberedskapen. Instituttet fortsetter 
sine oppgaver knyttet til overvåking, laboratorieberedskap og rådgivning og andre 
oppgaver angitt i pandemiplanen. 
 
Oppdrag til instituttet samt kopier av Helsedirektoratets rapporter og utsendinger 
til helsetjenesten sendes utbrudd@fhi.no, telefon i arbeidstida 21 07 66 43. 

 
 

Internasjonalt samarbeid 
EØS: Gårsdagens møte i EWRS/HSC-nettverket dreide seg nok en gang om 
definisjonen av berørt område, men man lyktes ikke å finne enighet. 
 
Det europeiske legemiddelverket (EMEA) har publisert nye vurderinger om bruk 
av oseltamivir for barn, gravide og ammende samt om levetid for Tamiflu-
kapsler. Hovedpunktene er at under en pandemi: 
- vil nytten av oseltamivir til barn under ett år være større enn risikoen; dosering 

 
 
 
 
EMEAs 
vurderinger: 
http://www.emea.
europa.eu/human
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2-3 mg/kg kroppsvekt, 
- kan både oseltamivir og zanamivir brukes til gravide og ammende, og 
- kan Tamiflu-kapsler som allerede er på markedet brukes inntil to år etter 
utløpsdato. 
 
WHO:De har i en telefonkonferanse med klinikerne fra USA og Mexico om 
pasientene som døde. En gruppe av de døde er tidligere friske unge som får rask 
forverring. En annen gruppe, den største, har kronisk, underliggende sykdom 
(diabetes, hjertesykdom, tuberkulose og andre typiske risikogrupper for 
komplikasjoner ved influensa). Pasientene får hovedsakling viral pneumoni, ikke 
bakteriell superinfeksjon. Dødsårsaken er akutt respirasjonssvikt. Altså: Den nye 
influensaen er mild hos det store flertallet. Noen får alvorlig sykdom, pneumoni, 
og de fleste av dem har underliggende sykdom, men også noen er unge, tidligere 
friske. En del dødsfall i Mexico kan tilskrives sent ingangsatt intensivbehandling. 

docs/PDFs/EPAR
/tamiflu/2788380
9en.pdf 
og 
http://www.emea.
europa.eu/human
docs/PDFs/EPAR
/tamiflu/2876620
9en.pdf 
 
 
 
 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Risikovurdering 
Konklusjon 
Hendelsen er i ferd med å bli en langvarig pandemi med mange smittede, men lav 
andel med komplikasjoner og dødsfall. De nærmeste månedene kan vi vente oss 
stor spredning særlig på den sørlige halvkula, som nå går inn i sin normale 
influensasesong, men vi venter også spredning i Europa. 
 
Premisser 
Det er fortsatt lite sikre data om de karakteristika som vil avgjøre den eventuelle 
pandemiens størrelse, hastighet og alvorlighet. Det forventes at en del data vil 
komme fra særlig USA i løpet av de nærmeste ukene: 
- Smittsomhet: Vi aner en noe lavere smittsomhet enn vanlig sesonginfluensa i 

og med at det kan se ut som om mange tilfeller utenfor Mexico ikke har 
sekundærtilfeller (eller er de så milde at de ikke oppdages?). Det kan skyldes 
at viruset ikke er optimalt adaptert til mennesker. På den annen side, skolen i 
New York opplevde et eksplosivt utbrudd. Det er så langt ingen eller få 
tilfeller av smitte til helsepersonell i jobb. 

- Reproduksjonstallet: Det anslås at en gjennomsnittspasient gir opphav til 1,76 
nye pasienter, men dette er usikre og foreløpige data. 

- Inkubasjonstid: Median 2, variasjon fra 1 til 5, muligens opp til 7. 
- Smittsom periode: Vi har som utgangspunkt samme som sesonginfluensa, 

altså en uke fra symptomstart. 
- Immunitet: Det ser ut til å være litt immunitet i den eldre del av befolkningen 

etter tidligere gjennomgåtte influensaer. Virus av samme subtype, A(H1N1), 
har gitt sesonginfluensa flere år, men det 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, trolig helt siden omkring 1918. 

- Sykdomsfremkallende evne: Ukjent. 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 (feber, hoste hodepine og kroppsverk samt diaré hos noen), 
men det er tilfeller av lungebetennelse og alvorlig sykdom hos noen, også 
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unge. Når sykdommen etter hvert rammer større grupper i samfunnet, vil vi få 
et bedre overblikk over hele sykdomsspekteret. 

- Letalitet: Under 0,1 %, gitt tilnærmet fravær av dødsfall utenfor Mexico. Det 
er dødsfall også blant unge voksne i Mexico. Man antar at mange dødsfall i 
starten i Mexico kan tilskrives sent igangsatt intensivbehandling. 

- Aldersforskjeller: Foreløpig er de fleste pasientene tenåringer og unge 
voksne, og få er over 60 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. 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: Vi regner med basert på in vitro-testing at 
oseltamivir og zanamivir vil være like god behandling av denne sykdommen 
som av annen influensa. 

Internasjonale forhold 
Internasjonal spredning 
I USA øker nå antallet bekreftede tilfeller kraftig, trolig som følge av at flere 
stater har fått tilgang på laboratorietester og får unna lagrede prøver. Ettersom 
man ikke oppfordrer til testing av alle mulige tilfeller, vil man også etterhvert gå 
bort fra å oppgi statistikk over bekreftede tilfeller. I stedet vil man overvåke slik 
man gjør under sesonginfluensaen. 
 
Vi tror det vil gå mindre enn noen uker før det foregår vedvarende lokal smitte i 
Europa, antakelig i Spania. Dette kan oppdages forsinket fordi man konsentrerer 
testingen om folk med kontakt til Amerika. Da vil WHO erklære fase 6. I USA 
tok det et par uker fra enkelttilfeller til utstrakt vedvarende smitte. Det samme kan 
vi vente i Europa. 

 

Situasjonen og tiltak i Norge 
Situasjonen er rolig, og vi venter på de første tilfellene. Norge er fortsatt i 
”begrensningsmodus” der formålet er å forsinke introduksjon og spredning av det 
nye viruset. Det er ikke noe håp om å holde viruset permanent ute fra Norge. Det 
kan nå være aktuelt med enkelte tiltak som seinere når pandemien er her for fullt, 
blir mindre relevante. Men tiltakene må ikke gå urimelig ut over enkeltpersoner 
og samfunnslivet. 

 
 
 
 
 
 
 

Beredskap i helga 
Medievakta og Smittevernvakta fungerer som vanlig. Det nasjonale 
referanselaboratoriet for influensa tar unna alle prøver som kommer inn i helga. 
 
Krisegruppa kan kontaktes på utbrudd@fhi.no, men send gjerne en SMS eller ring 
hvis det haster til Preben Aavitsland (90 19 82 21). Krisegruppa vil følge den 
nasjonale og internasjonale situasjonen og kan mobilisere ved behov. Daglige 
rapporter fortsetter. 
 
Pressekontakt er overlege Karin Rønning, som også er Smittevernvakta (21 07 63 
48). 
 
Gunhild Wøien og Bjørn Iversen har helt fri. 

 

Neste rapport 
Ny rapport kommer søndag 10.5.2009 klokka 10.00. 
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