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Offentlighet  

Rapport 

Innhold Dokumenter 

Situasjonsbilde internasjonalt 

Bekreftede tilfeller ifølge WHO klokka 06.00 i går er 8829 på 40 land slik: 

Argentina (1), Australia (1), Østerrike (1), Belgia (5), Brasil (8), Canada (496 inkl 

1 død), Chile (1), Kina (6), Colombia (11), Costa Rica (9 inkl 1 død), Cuba (3), 

Danmark (1), Ecuador (1), El Salvador (4), Finland (2), Frankrike (14), Tyskland 

(14), Guatemala (3), India (1), Irland (1), Israel (7), Italia (9), Japan (125), Korea 

(3), Malaysia (2), Mexico (3103 inkl 68 døde), Nederland (3), New Zealand (9), 

Norge (2), Panama (54), Peru (1), Polen (1), Portugal (1), Spania (103), Sverige 

(3), Sveits (1), Thailand (2), Tyrkia (2), UK (101), USA* (4714  inkl 4 døde). 

 

*Seinere oppdatert til 5123 med 5 døde fra 48 stater. 

 

Per 18.5.2009 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, 

Saskatchewan og Nova Scotia 

- Japan: Prefekturene Hyogo og Osaka. 

 

 

Situasjonsbilde nasjonalt 

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 

Massemediene 

Folkehelseinstituttet hadde ingen mediehenvendelser i går. 

 

Budskap 

Vårt generelle budskap er at vi regner med en utbredt epidemi i Norge etter hvert. 
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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 

Statussakene på www.fhi.no ble i henhold til rutinen oppdatert 13.00 og 20.30 

mandag. Vi hadde redaksjonsmøte sammen med Hdir om pandemi.no. 

 

Reiseråd på videoskjermer på flyplasser med internasjonal avganger av nå 

avviklet. 

Rapport på oppdrag fra i går eller tidligere 

 

Kliniske forhold 

Vi lager en nettsak med veiledning til klinikerne om sykdommens symptomer og 

tegn og naturlige forløp. 

 

WHO, IHR og reiseråd 

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

 

 

 

 

 

 

 

Andre tiltak: overvåking 

Vi forbereder oss nå på overvåkingen som skal pågå gjennom sommeren. Den 

første samlede rapporten på vår nettside kommer i neste uke. Vi vil da legge vekt 

på å forklare bakgrunnen for overvåkingen og hvordan tallene nå skal tolkes: 

 

Overvåking av sykdom 

Som tidligere meddelt viderefører vi fra uke 20 den ordinære 

influensaovervåkingen fra vintersesongen gjennom sommeren. Den innebærer 

telling av konsultasjoner for ”influensaliknende sykdom” som andel av alle 

konsultasjoner i 201 legekontorer over hele landet. Denne andelen gir et mål for 

influensaaktiviteten rundt i landet. På toppen av den årlige sesongen er denne 

andelen gjerne mellom 3 og 10 % mens den utenom er sesongen er nær 0 %. I 

USA benyttes nå denne typen overvåking framfor melding av enkelttilfeller for å 

følge epidemiens spredning. 

 

Overvåking av virus 

Som tidligere meddelt viderefører vi fra uke 20 den ordinære virusovervåkingen 

gjennom sommeren. Den innebærer aktiv leting etter viruset hos pasienter ved 

rundt 80 legekontorer som har særlig avtale med vårt nasjonale 

referanselaboratorium for influensa. I tillegg vil de andre laboratoriene 

selvfølgelig sende inn sine virusisolater til referanselaboratoriet for 

karakterisering. Vi vil også vurdere om visse grupper pasienter (for eksempel barn 

som legges inn med feberkramper), systematisk bør tilbys test for det nye viruset. 

 

Overvåking av dødelighet 

Vi arbeider nå med å sette opp et overvåkingssystem for ukentlig totaldødelighet 

basert på innmeldingene i Folkeregisteret. 

 

Overvåking av bekreftede tilfeller 

Vi fortsetter selvfølgelig å minne legene og laboratoriene om plikten til å varsle 
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enkelttilfeller av influensa forårsaket av nytt A(H1N1)-virus. Etter hvert blir det 

flere laboratorier som kan påvise dette viruset. 

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. 

 

 

Pandemikomiteen 

Vi arbeider med referat fra Pandemikomiteens møte. 

 

Internasjonalt samarbeid 

WHO: Under gårsdagens åpning av Verdenshelseforsamlingen understreket 

generaldirektøren usikkerheten: 

 

”Influenza viruses are the ultimate moving target. Their behaviour is 

notoriously unpredictable. The behaviour of pandemics is as 

unpredictable as the viruses that cause them. No one can say how the 

present situation will evolve. (…) This virus may have given us a grace 

period, but we do not know how long this grace period will last. No one 

can say whether this is just the calm before the storm.” 

 

EU/EØS: De fleste europeiske land endrer nå sine reiseråd til en generell 

oppfordring om forsiktighet uten å navngi enkeltland. (Den samme endringen 

gjorde også USA på fredag.) Det blir ny telefonkonferanse i dag. 

 

USA: USA gikk på fredag bort fra sin advarsel mot reiser til Mexico, med 

følgende begrunnelse:  

 

”CDC has been monitoring the ongoing outbreak of novel H1N1 flu in 

Mexico and, with the assistance of the Mexican authorities, has obtained 

a more complete picture of the outbreak. There is evidence that the 

Mexican outbreak is slowing down in many cities though not all. In 

addition, the United States and other countries are now seeing increasing 

numbers of cases not associated with travel to Mexico. Finally, the risk of 

severe disease from novel H1N1 virus infection now appears to be less 

than originally thought.” 

 

 

 

 

 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 

Risikovurdering 

Konklusjon 

 



 4 

Det mest sannsynlige scenarioet er en introduksjon av viruset til de fleste land i de 

nærmeste ukene med en større epidemi på den sørlige halvkule de neste månedene 

mens vi på den nordlige halvkule vil få en forbigående noe roligere periode i 

sommer, eventuelt med enkelte utbrudd i lukkede settinger (institusjoner, 

cruiseskip, skoler), etterfulgt av en større epidemi til høsten eller vinteren. Det er 

imidlertid ikke mye mindre sannsynlig at det blir en første bølge hos oss allerede 

denne sommeren, slik som i USA nå. Vi vet ikke hvor stor andel av befolkningen 

som vil bli smittet og hvor stor andel av de smittede som blir syke. 

 

Premisser 

Det er kommet noen rapporter og vitenskapelige artikler om de karakteristika som 

vil avgjøre den eventuelle pandemiens størrelse, hastighet og alvorlighet.  

- Smittsomhet: WHO anser at viruset er mer smittsomt, med en sekundær 

angrepsrate på 22-33% (mot 5-15 % for sesonginfluensa). Det er så langt få 

tilfeller av smitte til helsepersonell i jobb. 

- Reproduksjonstallet R0: Det anslås at en gjennomsnittspasient i Mexico ga 

opphav 1,4-1,6 nye pasienter (andre anslår 2,2-3,1), altså høyere enn 

sesonginfluensa som vanligvis er 1,1-1,4. Tiden det tar å fordoble antall 

tilfeller er fra Mexico beregnet til 10 dager. 

- Smittekjede: Viruset har sannsynligvis samme smittekjede som andre 

influensavirus: Smittekilde er pasienter med symptomer. Utgangsport er nese 

og munn (og muligens avføring). Smittemåte er hovedsakelig dråpesmitte og i 

mindre kontaktsmitte (direkte mellom mennesker eller via døde gjenstander 

som dørhåndtak) samt muligens fekal-oral smittemåte og luftbåren smitte. 

Inngangsport er nese og munn. Mulige smittemottakere er trolig alle 

mennesker, men kanskje finnes noe immunitet hos eldre. 

- Inkubasjonstid: Median 2, variasjon fra 1 til 5, muligens opp til 7. 

Generasjonstiden (tiden fra ett tilfelle til neste som denne smitter er blitt syk) 

er beregnet til 1,9 dager, noe som tyder på kort inkubasjonstid.  

- Smittsom periode: Ukjent. Vi har som utgangspunkt samme som 

sesonginfluensa, altså en uke fra symptomstart, men vi kan ikke utelukke at 

det er noe smittsomhet like før symptomdebut. 

- Immunitet: Det er antakelig lite immunitet i befolkningen etter tidligere 

gjennomgåtte influensaer. Virus av samme subtype, A(H1N1), har gitt 

sesonginfluensa flere år, men dette 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. Det er antydet at enkelte eldre personer kan ha 

noe restimmunitet fra infeksjon med influensa A(H1N1)-virus i perioden 

mellom 1918 og 1957, men dette er ikke bekreftet ennå.  

- Sykdomsfremkallende evne: 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, men det er tilfeller av lungebetennelse og alvorlig sykdom 

hos noen, også unge. Lungebetennelsene ser ut til å skyldes influensavirus og 

ikke bakterier. I USA har 3,5 % av tilfellene blitt innlagt i sykehus og mange 

av dem som er innlagt på sykehus, har hatt underliggende sykdommer. I UK 

har bare en av rundt 50 pasienter hatt behov for sykehusinnleggelse. Fra 

Mexico er det også rapportert pasienter uten feber. Når sykdommen etter 

hvert rammer større grupper i samfunnet, vil vi få et bedre overblikk over hele 

sykdomsspekteret. Vi må forvente flere tilfeller av alvorlig sykdom og død, 
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særlig hos eldre og andre med risikofaktorer.  

- Virulensgener: Det er foreløpig ikke funnet spesielt alvorlige virulensgener 

ved undersøkelser i laboratoriet, men viruset er ustabilt og kan kvitte seg med 

eller ta opp nye gener fra andre virus og dermed endre karakter. En eventuell 

veksling mellom ulike verter (menneske og svin) kan også bidra til endring av 

viruset. Det har vært noen rykter i massemediene om nye muterte virus i 

Mexico, men dette er ikke sett i USA. 

- Letalitet: Godt under 0,1 % i USA, men høyere i Mexico. Det er dødsfall også 

blant unge voksne i Mexico. Foreløpige beregninger fra Mexico angir en 

dødelighet på 0,4 % som er sammenliknbart med asiasyken i 1957, men 

lavere enn spanskesyken. Man antar at mange dødsfall i starten i Mexico kan 

tilskrives sent igangsatt intensivbehandling. 

- Aldersforskjeller: Foreløpig er de fleste pasientene barn og unge voksne 

(mange i 20-årene), og få er over 60 år. I Mexico har det vært dobbelt så høy 

angrepsrate hos personer under 15 år sammenliknet med dem over. I USA er 

to tredeler av pasientene under 18 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, kanskje fra før 1957, c) at det er noe med dette viruset som 

gjør det mer sykdomsfremkallende for unge eller d) at unge oftere får tatt 

prøve og dermed blir bekreftede tilfeller som registreres. 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: Viruset er i dag sensitivt for oseltamivir og 

zanamivir. Vi regner med basert på laboratorietester at oseltamivir og 

zanamivir vil være like god behandling av denne sykdommen som av annen 

influensa. Foreløpig er det lite informasjon tilgjengelig om klinisk effekt av 

behandling med antivirale legemidler. 

Internasjonale forhold 

Internasjonal spredning 

Det er vanskelig å følge områdene hvilke områder hvor det foregår vedvarende 

lokal smitte, og vi er særlig usikre på Amerika sør for Mexico. 

 

Japan har rapportert en akutt, sterk økning i antall bekreftede tilfeller i to 

prefekturer. Dette kan ha med tilgang på testing å gjøre, men det gjør likevel at vi 

regner at det foregår vedvarende lokal smitte i disse områdene. Dersom også 

WHO vurderer det slik, vil fase 6 bli erklært. 

 

Spania og UK mener at de fremdeles ikke har vedvarende lokal smitte. 

 

I USA understreker CDC at antallet bekreftede tilfeller nå er et dårlig mål for 

hvordan epidemien sprer seg i landet. Man gjetter at det er kanskje 100 000 

pasienter. 

 

Hong Kong (Kina) har rapportert om håndteringen av det første tilfellet, med 

ukelang karantene av alle beboere og ansatte i samme hotell, samt jakt på tidligere 

pasienter og medpassasjerer for å karantenere dem også. Alle innkommende 

reisende blir screenet for feber. Tiltakene virker voldsomme, og det kan synes 

som om Kina tror at landet kan holde viruset fullstendig ute av landet. 
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I Russland forbereder man seg på å sjekke bagasjen til reisende fra Spania for å 

hindre at de har med seg kjøtt hjem (!). 

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 ordinær rapport kommer mandag 25.5.2009 klokka 07.00. Ekstraordinære 

rapporter blir sendt ved behov. 

 

 

 


