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Offentlighet  

Rapport 

Innhold Dokumenter 

Situasjonsbilde internasjonalt 

Bekreftede tilfeller ifølge WHO klokka 06.00 23. mai er 12 022 (86 dødsfall) i 43 

land slik: ”Argentina 1, Australia 12, Austria 1, Belgium 7, Brazil 8, Canada 719 

(1), Chile 24, China 11, Colombia 12, Costa Rica 20 (1), Cuba 4, Denmark 1, 

Ecuador 8, El Salvador 6, Finland 2, France 16, Germany 17, Greece 1, 

Guatemala 4, India 1, Ireland 1, Israel 7, Italy 14, Japan 321, Korea, Republic of 

3, Malaysia 2, Mexico 3892 (75), Netherlands 3, New Zealand 9, Norway 4, 

Panama 76, Peru 5, Philippines 1, Poland 2, Portugal 1, Russia 1, Spain 126, 

Sweden 3, Switzerland 2, Thailand 2, Turkey 2, United Kingdom 117, United 

States of America 6552 (9).” 

 

Per 24.5.2009 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 

Det kommer fortsatt en del prøver til Folkehelseinstituttet (i går bare én), og de 

undersøkes fortløpende. Det er få henvendelser til Smittevernvakta. 

 

Så langt er det bekreftet fire tilfeller i Norge: 

9. mai: to personer (Oslo og Telemark) smittet i Mexico 

19. mai: kvinne (Oslo), smittet i USA 

20. mai: mann (Vest-Agder), smittet i USA. 

 

Ingen av dem har vært alvorlig syke, og alle er i god form nå. Det er ikke påvist 

sekundærsmitte fra noen av dem. 

 

Varslinger  
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Vi varslet de aktuelle etatene 19.5 om det tredje tilfellet og 21.5 om det fjerde 

tilfellet. Tilfellene er også varslet til WHO og EWRS på vanlig måte. 

 

Kommunikasjon 

Massemediene 

Folkehelseinstituttet har hatt få mediehenvendelser siden forrige rapport: 20. mai 

var det seks henvendelser etter offentliggjøring av det tredje tilfellet; 22. mai var 

det fem henvendelser etter at det fjerde tilfellet ble offentliggjort. 

 

Budskap 

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

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. 

 

Informasjon om enkelttilfellene begrenses til å oppgi kjønn, alder i tiårsgrupper, 

bostedsfylke og innsykningsdato. Det er dessuten oppgitt informasjon om 

personen har blitt syk i forbindelse med reise og kort status om helsetilstanden. 

 

Internett 

Statussakene på www.fhi.no om bekreftede ble tilfeller i Norge og berørte 

områder i verden har blitt oppdatert daglig kl 20:30. Den 21. mai ble det i tillegg 

lagt ut en oppdatering kl. 16 om det fjerde tilfellet som ble bekreftet sent om 

kvelden den 20.mai. 

 

Statussaken om vurdering av situasjonen ble oppdatert 19. mai kl 13 og 

oppdateres neste gang 25. mai klokka 13. 

 

Rapport på tidligere oppdrag 

 

Kliniske forhold 

Det er nå kommet flere artikler om kliniske forhold ved pasientene samt 

foreløpige råd fra WHO om klinisk håndtering. Vi har startet på en 

oversiktsartikkel om dette, med tanke på rask publisering i Tidsskrift for Den 

norske legeforening. Kjernepunkter i håndteringen er antiviral behandling, 

febernedsettende behandling, opprettholdelse av oksygenmetning samt 

antibiotikabehandling av lungebetennelser etter vanlige behandlingsretningslinjer. 

 

 

 

 

 

Andre tiltak: overvåking 

Seinere denne uka kommer første ukerapport basert på forlengelse av den 

ordinære influensaovervåkingen. Denne vil pågå gjennom sommeren. Vi vil legge 

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

 

Samtidig med at vi hjelper andre laboratorier å sette opp diagnostikk for nytt 

influensavirus A(H1N1), ber vi om at laboratoriene og legene bare varsler 

bekreftede tilfeller. 
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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. 

 

 

Organisering 

Ved Folkehelseinstituttet har vi endret organiseringen av vår respons. Krisegruppa 

er gått over til ukentlige møter. Ved Avdeling for infeksjonsovervåking er nå Siri 

Hauge og Katrine Borgen hovedpersoner på denne saken mens Bjørn Iversen og 

Preben Aavitsland deltar ved behov. Fem andre personer er koblet ut av saken. 

Avdeling for virologi fortsetter sitt arbeid, og et viktig formål nå er å 

desentralisere testingen til landets medisinsk-mikrobiologiske laboratorier. 

Avdeling for vaksine og Avdeling for kommunikasjon fortsetter også arbeidet. 

 

Pandemikomiteen 

Referat fra Pandemikomiteens møte er sendt ut. 

 

Internasjonalt samarbeid 

 

WHO: WHO holdt 18. mai en konsultasjon med medlemslandene ved startet av 

Verdenshelseforsamlingen (referat vedlagt). WHO understreket at det meste ved 

influensa er uforutsigbart, spesielt vet man ikke hvor raskt det nye viruset vil spre 

seg rundt verden, om virusets smittsomhet og alvorlighet vil endre seg, og om 

viruset kan ramme hardere i fattigere land. WHO understreket betydningen av god 

risikokommunikasjon. Videre pekte man på at noen land er i begrensningsmodus 

(containment) mens andre er i skadereduksjonsmodus (mitigation), og at overgang 

fra det ene modus til det neste må ta utgangspunkt i epidemiologiske data. 

Tiltakene må uansett være vitenskapelig basert og ikke unødvendig hemme 

handel og reiser. 

 

WHO hadde 19. mai møte med vaksineprodusentene som sa de var klare til å 

produsere vaksine mot nytt influensavirus A(H1N1). 

 

WHO publiserte også 19. mai konklusjonene (vedlagt) fra sin 

vaksinerådgivningsgruppe (SAGE). Gruppa ba WHO og samarbeidpartnere 

fortsette forberedelsene for produksjon av vaksine mot det nye viruset, men uten 

at dette går ut over den pågående produksjonen av høstens 

sesonginfluensavaksine for den nordlige halvkule. Det er for tidlig å anbefale 

hvilke grupper som bør vaksineres og dermed antall doser som bør produseres. 

Gruppa ba WHO kommunisere tydelig at erklæring av fase 6 ikke automatisk 

innebærer en anbefaling til produsentene om å skifte til vaksine mot nytt 

A(H1N1)-virus. Videre er eventuell produksjonsstart ikke uten videre en 

anbefaling om massevaksinasjon. 

 

EU/EØS: I telefonmøtet 19.5.2009 var temaene kartlegging av landenes 
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vaksinepolitikk og –bestillinger, inkludert diskusjon om evt deling innen EU, 

diskusjon om smitteoppsporing etter flyreiser, og angivelse av berørte områder 

gjennom å angi hvilke områder som beviselig hadde eksportert tilfeller (per 19.5 

Mexico, USA, Canada, Panama og Japan). Alle landene har godkjent ECDCs nye 

reiseråd. 

 

Det er nytt telefonmøte i dag. 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 

Risikovurdering 

Konklusjon 

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: Fra USA viser en studie at en tredel av eldre over 60 år har 

kryssreagerende antistoffer mot det nye viruset, noe som kan tyde på 

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

1918 og 1957. Blant yngre var det ingen immunitet. Det nye A(H1N1)-viruset 

er helt forskjellig fra de A(H1N1)-virus som har gitt sesonginfluensa de 
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senere årene. 

- 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, 

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. Der er 78 % av de 

døde mellom 20 og 54 år (se figur). Vanlige disponerende sykdom hos de 

døde er overvekt, diabetes, hjertekarsykdom og røyking. 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 (se over), 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. 
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- 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 

 

Erklæring av fase 6 

Kriteriet for at epidemien av ny influensa A(H1N1) skal nå fase 6, er at det 

påvises vedvarende spredning på et annet kontinent enn Amerika. Det er altså et 

rent geografisk kriterium, uavhengig av sykdommens alvorlighet. Under 

Verdenshelseforsamlingen har flere land oppfordret generaldirektøren til 

forsiktighet med å erklære fase 6. Bakgrunnen er blant annet de implikasjoner 

dette har for pandemivaksineproduksjon (der flere land – som Norge – har avtaler 

som produsentene automatisk kan utløse ved fase 6) og for håndtering av 

situasjonen etter nasjonale pandemiplaner (der ansvaret i flere land går over til 

innenriksministeriet ved fase 6). Vår vurdering er at WHO ikke vil endre 

spillereglene underveis, og at fase 6 vil bli erklært ganske snart, basert på 

situasjonen i Japan, UK eller Spania. 

 

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. Det er relativt 

ganske mange tilfeller i Panama, men dette kan rett og slett skyldes bedre 

diagnostiske fasiliteter enn nabolandene. 

 

Japan rapporterer fortsatt rask økning i to prefekturer. Vi regner at det foregår 

vedvarende lokal smitte i disse områdene. Japans myndigheter har slappet av på 

de strenge tiltakene som opprinnelig var iverksatt under henvisning til at 

sykdommen er mild, og tiltakene kan skade økonomien. 

 

Spania og UK mener at de fremdeles ikke har vedvarende lokal smitte, men dette 

tror vi ikke kan holde særlig mye lenger. I UK slutter man nå å la helsepersonell 

møte hvert fly fra Mexico.  

 

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. 

 

Russland har varslet om sitt første tilfelle. 

 

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 fredag 29.5.2009 klokka 07.00. Ekstraordinære 

rapporter blir sendt ved behov. 

 

 


