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Rapport 

Innhold Dokumenter 

Situasjonsbilde internasjonalt 

Bekreftede tilfeller ifølge WHO klokka 07.30 i går er 4379, fordelt på 29 land 

slik: Mexico (1626 inkl 45 døde), USA (2254*, inkl 2 døde i 44 stater), Canada 

(280, inkl 1 død), Costa Rica (8, inkl 1 død), Argentina (1), Australia (1), Brasil 

(6), 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 (9), Nederland (3), New Zealand (7), 

Korea (3), Panama (3), Polen (1), Portugal (1), Spania (93), Sveits (1), Sverige 

(1), United Kingdom (39), Østerrike (1)**. 

 

* Senere oppdatert til 2532 (inkl 3 døde) av CDC, USA. 

** Norge (2) er ikke kommet med enda. 

 

I USA anbefales nå testing bare av dem med alvorlig sykdom eller risikofaktorer 

for komplikasjoner. 

 

Per 10.5.2009 klokken 20.30 regner Folkehelseinstituttet med at det foregår 

vedvarende lokal smitte av influensa A(H1N1) i: 

- Mexico 

- USA: Alle stater unntatt Alaska  

- Canada: Provinsene British Columbia, Alberta, Ontario, Quebec 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 

Prøver fra flere titalls personer er blitt undersøkt og blir undersøkt ved 

Folkehelseinstituttet. Mange av disse oppfyller kriteriene for et mulig tilfelle, men 

det foregår også en del villtesting.  Det er færre spørsmål fra leger til 

Smittevernvakta. 
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Varslinger 

Vi varslet i går WHO og ECDC/EU-kommisjonen om de to første norske 

tilfellene. 

 

 

Kommunikasjon 

Massemediene 

Fredag: Ingen mediehenvendelser om influensa A(H1N1) i løpet av dagen. 

Lørdag: Medievakten ble ca. kl 18:45 kontaktet at Oslo legevakt ang. positivt 

prøvesvar for influensa A(H1N1). Litt etter ble det bekreftet av Smittevernvakten 

at det dreide seg om to påviste tilfeller. Vi kontaktet HDir og avtalte pressebrief kl 

20:30 i HDir. Vi ferdigstilte pressemelding sammen med Hdir og la den ut på 

pandemi.no og fhi.no og delt ut på pressebrief. Bjørn Iversen deltok med Bjørn-

Inge Larsen. Iversen ble intervjuet direkte på TV2-nyhetene kl 21 og direkte på 

NRK Dagsrevyen. Ellers ble han intervjuet av TV2nyhetene for reportasje, TV 

Norge, NRK Dagsnytt, NTB, VG nett, VG avis, Dagbladet, Aftenposten og 

Nettavisen.Videre ringte Bergens Tidene, VG nett om nettmøte og Assosicated 

Press (AP), samt TV2 Nyhetskanalen.  

Søndag: Iversen i TV2 Nyhetskanalen kl 10.30. Utover dagen ble han intervjuet 

av VG nett, Dagbladet, Dagsavisen, P4, TV2.no, VG papir. Medievakten (ANKI) 

svarte på noen som ville ha tilstandsstatus for de to pasientene. Disse ble henvist 

til kommuneoverlegene lokalt. Siri Hauge svarte i nettmøte med VG kl 16. 

 

Budskap 

Lørdag var det situasjonen rundt de to norske smittede som var sentral, tilstanden 

deres samt smitteverntiltak rundt dem. Videre om råd til publikum for å unngå 

smitte samt hvordan vi vurderte situasjonen for utbredt smitte i Norge nå 

framover. Det var også en del spørsmål om den internasjonale smittesituasjonen. 

Søndag har budskapet vært at pasientene har det bra, og at de lokale 

helsemyndighetene anbefaler at begge skal holde seg for seg selv et par dager til. 

Dempet budskap. I tillegg til spørsmål om prøvesvar og tilstanden for de to 

smittede, var det spørsmål om den internasjonale situasjonen og spørsmål om hva 

vi gjør med passasjeren på flyene de to kom med til Norge som stod sentralt. 

 

Internett 

Nettsiden har vært oppdatert daglig med antall bekreftede tilfeller og berørte 

områder. På lørdag ble det i tillegg lagt ut nyhetssak om de to påviste tilfellene. 

 

Vår daglige risikovurdering på www.fhi.no og www.epinorth.no blir oppdatert 

først på mandag. 

 

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 
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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: Det var ikke noe møte i EWRS/HSC-nettverket i går. 

 

WHO:Det var ikke noe noen ny pressekonferanse i WHO i går. 

 

 

 

 

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, CDC, 

USA antar at viruset er like smittsomt som vanlig sesonginfluensavirus. Det 

er så langt 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 

unge. Lungebetennelsene ser ut til å skyldes influensavirus og ikke bakterier, 

altså ikke bakteriell superinfeksjon. Når sykdommen etter hvert rammer større 

grupper i samfunnet, vil vi få et bedre overblikk over hele sykdomsspekteret. 
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- Letalitet: Godt 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 

Det kommer etterhvert viktige data fra USA om spredningen av sykdommen. 

Antallet bekreftede tilfeller øker kraftig, trolig som følge av at flere stater har fått 

tilgang på laboratorietester og får unna lagrede prøver. Man oppfordrer ikke 

lenger til testing og behandling av alle mulige tilfeller, men ber legene 

konsentrere seg om de alvorlige tilfellene og pasientene med underliggende 

sykdom. Man går også over til å legge mer vekt på den vanlige 

influensaovervåkingen (som viser andel av legekonsultasjoner som er for 

influensa) pluss at man følger totaldødeligheten. 

 

Vi tror det er like før man kan si det foregår vedvarende lokal smitte i Spania. 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. 

 

Russland 

Russland er troende til å sette i verk strenge grensetiltak mot spredning av 

influensa A(H1N1) i den tro at man kan holde viruset permanent borte fra landet. 

Når nå helsemyndighetene i Moskva oppdager at det er bekreftede tilfeller i 

Norge, må vi være på vakt. Vi kommer til å følge situasjonen nøye og bruke vårt 

nettverk til evt å oppdage nye tiltak tidlig. 

 

Situasjonen og tiltak i Norge 

Situasjonen er rolig selv om de to første tilfellene er registrert. 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. 

 

Vi forlenger vår vanlige influensaovervåking fra vintersesongen gjennom 

sommeren. Vi vil også vurdere muligheten for å sette opp en 

totaldødelighetsovervåking etter en europeisk protokoll. 

 

 

 

 

 

 

 

Neste rapport 

Ny rapport kommer mandag 12.5.2009 klokka 08.00. 

 

 

 


