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Rapport 

Innhold Dokumenter 

Situasjonsbilde internasjonalt 

Bekreftede tilfeller ifølge WHO klokka 06.00 i går er 4694, fordelt på 30 land 

slik: Mexico (1626 inkl 48døde), USA (2532, inkl 3 døde i 44 stater), Canada 

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

(8), Colombia (3), Kina (2), Danmark (1), El Salvador (4), Frankrike (13), 

Guatemala (1), Tyskland (11), Irland (1), Israel (7), Italia (9), Japan (4), 

Nederland (3), New Zealand (7), Norge (2), Korea (3), Panama (15), Polen (1), 

Portugal (1), Spania (95), Sveits (2), Sverige (1), United Kingdom (47), Østerrike 

(1). 

 

* Senere oppdatert til 2600 (inkl 3 døde) av CDC, USA. I USA anbefales nå 

testing bare av dem med alvorlig sykdom eller risikofaktorer for komplikasjoner. 

 

Per 11.5.2009 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, men dette 

følger vi nøye nå. 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 (13 prøver forrige døgn). Mange av disse oppfyller kriteriene 

for et mulig tilfelle, men det foregår også en del villtesting.  Det er færre spørsmål 

fra leger til Smittevernvakta. 

 

Varslinger 

Ingen. 

 

 

Kommunikasjon  
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Massemediene 

Folkehelseinstituttet har hatt 5 mediehenvendelser om influensa A (H1N1) i dag. 

Spørsmålene har dreid seg om hvorfor de syke og døde så unge, 

konspirasjonsteorier om pandemien, spørsmål om å komme i kontakt med 

pasienten fra Oslo samt om en privat barnehage som har innført strengt regime. 

Bjørn Iversen er fortsatt FHIs talsperson. 

 

Budskap 

Viuset vil komme også til Norge og vi vil få en utbredt epidemi. Vi har en 

politikk for å begrense spredningen, men ikke for enhver pris. Sykdommen ser ut 

til å være mild, men enkelte får komplikasjoner, særlig blant dem som har 

underliggende sykdom. 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 jevnlig dialog med Hdir info om www.pandemi.no. I tillegg oppdateres 

www.fhi.no. Status berørte områder og situasjonen i Norge oppdatert i løpet av 

kvelden. 

 

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

klokka 13 på hverdager. 

Rapport på oppdrag fra i går eller tidligere 

 

Scenariebeskrivelser 

Et utkast er oversendt. Endelig versjon gjøres ferdig i dag. 

 

Oppsummering 

En oppsummering av nylig publiserte artikler, med vekt på det kliniske bildet, 

ventes ferdig i dag. 

 

Informasjon til konferansearrangører 

I tillegg til den tekst som allerede ligger på nettsidene, har vi laget en tekst som 

kan kopieres av arrangørene og deles ut. 

 

Henvendelse til Hdir om PCR-diagnostikk 

Vi regner med å oversende våre kommentarer i dag. Det er to problemstillinger: 

A) Utrulling av PCR for nytt influensavirus A(H1N1). Dette er under forberedelse 

og vil skje så snart kvalitetssikringen er klar, i henhold til pandemiplanen. B) 

Tilgjengelighet og kapasitet på andre laboratorier. 

 

Reiseråd 

Vi lager nå et forslag til tekst for nye reiseråd og kommer tilbake med dette. 

 

WHO, IHR og reiseråd 

Vi kommer også med et notat om dette, som forberedelse til styremøte og WHA. 

 

 

Andre tiltak 

Folkehelseinstituttet er i dialog med departementet om vurderinger knyttet til 

vaksineavtalen og andre tilbud om vaksiner. 
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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: Det var møte i EWRS/HSC-nettverket i går med diskusjon om 

kommunikasjon når vi går fra begrensningsmodus (containment) til 

skadereduksjonsmodus (mitigation). I diskusjonen om definisjonen av ”berørt 

område” er det blitt ytterligere kaos etter at EU-kommisjonen mener at en slik 

definisjon er legalt bindende. (Dermed blander man sammen definisjonen med 

tiltakene.) 

 

WHO: WHO publiserte i går en situasjonsvurdering 

(http://www.who.int/csr/disease/swineflu/assess/disease_swineflu_assess_200905

11/en/index.html). Den sammenfaller i stor grad med vår risikovurdering under, 

som er oppdatert litt med poenger fra WHOs vurdering. I pressekonferansen i går 

vurderte WHO at det foregår vedvarende lokal smitte i bare Mexico og USA. 

WHO forklarer at pandemifasene er definert kun med geografisk utbredelse, ikke 

alvorlighet. Det blir fase 6 når det blir bevist vedvarende lokal smitte i en ny 

WHO-region. Alvorlighet av sykdommen – i individet eller i populasjonen – er et 

annet spørsmål, uavhengig av fasedefinisjonen. WHO understreker at mye er 

usikkert enda selv om sykdomsbildet ser mildt ut, men det er for tidlig å avblåse 

responsen. (Det skinner gjennom at WHO har fått kritiske spørsmål om mulig 

overdrivelse av situasjonen.) 

 

 

 

 

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 
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at viruset ikke er optimalt adaptert til mennesker. På den annen side, WHO 

anser at viruset er mer smittsomt, med en sekundær angrepsrate på 22-33% 

(mot 5-15% for sesonginfuensa). 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 hos personer uten underliggende 

sykdom er veldig 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. 

- 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 United 

Kingdom eller 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. 
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Situasjonen og tiltak i Norge 

Situasjonen er rolig. 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. 

 

 

 

 

 

 

Neste rapport 

Ny rapport kommer tirsdag 13.5.2009 klokka 08.00. 

 

 

 


