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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Situasjonsbilde internasjonalt 
WHO oppdaterer nå lista med bekreftede tilfeller annenhver dag, sist 24. juni, på 
dette nettstedet: http://www.who.int/csr/disease/swineflu/updates/en/index.html. 
 
Per 24.6.2009 klokka 07.00, hadde nær hundre land rapportert 55 867 tilfeller, 
inkludert 238 dødsfall. Landene med flest tilfeller (dødsfall) er Argentina 1213 
(7), Australia 2857 (2), Brasil 334, Canada 6457 (15), Chile 4315 (4), Filippinene 
445 (1), Japan 893, Kina 906, Mexico 7847 (115), New Zealand 386, Panama 
330, Spania 539, Thailand 774, United Kingdom 2905 (1), og USA 21 449 (87). 
 
I Europa har det vært større skoleutbudd i UK, Spania, Tyskland og Frankrike.  
 
Per 24.6.2009 klokken 12.00 regner Folkehelseinstituttet med at det foregår 
vedvarende lokal smitte av influensa A(H1N1) i: 
- Nord-Amerika (Canada, USA, Mexico)  
- Mellom-Amerika (Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panama, El Salvador)  
- Argentina  
- Chile  
- Japan  
- Thailand  
- Australia  
- New Zealand  
- Storbritannia: England og Skottland  
- Spania 

 
 

Situasjonsbilde nasjonalt 
Prøver innsendt til Folkehelseinstituttet undersøkes fortløpende, og etter hvert tar 
flere andre laboratorier i bruk testen. Det er rundt fem henvendelser til 
Smittevernvakta per døgn. 
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Så langt er det bekreftet 23 tilfeller i Norge, hvorav tre er smittet i Norge, to i 
Mexico, en i England og resten i USA. Ingen av pasientene har vært alvorlig syke. 
Varslinger 
Vi har varslet de aktuelle etatene samt WHO og EU-kommisjonen/ECDC om de 
nye tilfellene. 

 
 

Kommunikasjon 
Massemediene 
Det har vært få mediehenvendelser. 
 
Budskap 
Vårt generelle budskap er at vi regner med en utbredt epidemi i Norge, trolig til 
høsten, med ”hundretusener av smittede”. Vi har en politikk for å begrense 
spredningen i sommer, 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. 
Videre kommuniserer vi at Norge har en vaksinavtale som gir oss to doser til hele 
befolkningen, med levering i høst, men at det enda ikke er besluttet om vaksinen 
skal benyttes og i så fall til hvem. 
 
Internett 
Statussakene på www.fhi.no om bekreftede tilfeller i Norge blir oppdatert hver 
dag klokka 12.00. De andre situasjonsrapportene oppdateres en gang per uke. 

 

Rapport på tidligere oppdrag og spørsmål 
 
Allmennfarlig smittsom sykdom 
Departementet har bedt om en oppdatert vurdering av om ny influensa A(H1N1) 
bør defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom. Vår vurdering er vedlagt og 
konkluderer: 
 

”Folkehelseinstituttet mener at ny influensa A(H1N1) nå ikke bør 
defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom. Vi tviler på at noen av 
de samfunnsmessige smitteverntiltakene i smittevernloven § 4-1 vil bli 
nødvendige. Instrukser til helsetjenesten kan helsemyndighetene gi uten 
hjemmelen i § 4-9. Det finnes andre måter å gi befolkningen gratis 
legemidler og eventuelt konsultasjoner. Signaleffekten, kostnadene og 
avgrensningsproblemet taler mot en slik definering. 
 
Vi synes spørsmålet bør vurderes på nytt i september når vi har kunnskap 
om hvordan epidemien har artet seg i Australia og New Zealand i deres 
vintersesong. Vår vurdering kan endre seg dersom sykdommen viser seg å 
ha egenskaper som tilsier at smitteverntiltakene i smittevernloven § 4-1 
blir nødvendige å benytte.” 

 
Oppdatering om vaksiner 
Pandemiavtalen med GSK er iverksatt: 
- GSK skal levere 9,4 mio doser vaksine mot A(H1N1) til Folkehelseinstituttet. 

Firmaet melder at levering vil starte medio september og fortsette noen uker 
slik at alt er levert i 2009. Den tekniske dokumentasjonen leveres ultimo 
september. Først medio november vil det komme resultater fra kliniske 
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utprøvinger. 
- EMEA kan teoretisk sett godkjenne vaksinen basert på den tekniske 

dokumentasjonen, dvs primo oktober. Gitt sykdommens milde natur, er det 
mye mer sannsynlig at EMEA vil avvente resultater fra kliniske utprøvinger 
og derfor godkjenne vaksinen først i månedsskiftet november-desember. 

- FHI vil trolig fraråde å benytte den leverte vaksinen før EMEAs godkjenning 
foreligger. Hvilke grupper som skal tilbys vaksinen vil avhenge av hvordan 
epidemien rammer i Australia og New Zealand nå i deres vintersesong. I 
utgangspunktet er helsepersonell og personer med økt risiko for komplisert 
sykdom prioritert. 

Andre tiltak 
 
Ankommende fly 
Av og til kommer det fram at personer bekreftet i Norge har vært symptomatiske 
på flyturen til Norge. I likhet med de fleste andre land gjør vi da ingen 
smitteoppsporing blant flypassasjerene. Smittefaren er liten, reisende er godt kjent 
med sykdommen, sykdommen er overveiende mild, og eksponeringsfaren blir 
snart større ute i samfunnet. 
 
Smitteoppsporing fra utenlandske fly 
Fra enkelte europeiske og andre land får vi av og til (et par ganger per uke) 
melding om navngitte passasjerer som har vært på samme fly som bekreftede 
tilfeller. Vi vil heretter ikke forsøke å spore opp disse personene. Smittefaren er 
liten, de reisende har også vært i berørte områder der smittefaren er større, 
reisende er godt kjent med sykdommen siden de har vært ute og reist, sykdommen 
er overveiende mild, og eksponeringsfaren blir snart større ute i samfunnet. 
 
Cruiseskip og andre skip 
Vi får av og til melding om at mannskap eller passasjerer på ankommende skip 
har mistenkt eller bekreftet sykdom. Vi gir da samme råd som på land: De syke 
holder seg hjemme (dvs på lugaren) mens nærkontakter er oppmerksomme på 
symptomer og melder seg for lege ved sykdom. De friske kan bevege seg fritt. 
Også de syke kan komme i land dersom turen er over eller de trenger legehjelp. 
 
Overvåking 
I henhold til pandemiplanen er vi i gang med planlegging av de ekstra 
overvåkingssystemer for sykdom og komplikasjoner samt vaksinasjon som bør 
være på plass når epidemien kommer hit for alvor. 

 

Samhandling og rutiner 

Innhold Dokumenter 
Samhandling 
Folkehelseinstituttet deltar i Helsedirektoratets kriseutvalgsmøter 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 
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til helsetjenesten sendes utbrudd@fhi.no, telefon i arbeidstida 21 07 66 43. 
Organisering 
Krisegruppa ved Folkehelseinstituttet møtes i sommer ved behov. Ved Avdeling 
for infeksjonsovervåking er Siri Hauge og Katrine Borgen hovedpersoner mens 
Bjørn Iversen og Preben Aavitsland deltar ved behov. Avdeling for virologi 
fortsetter sitt arbeid med vekt på å støtte de laboratoriene som nå har tatt i bruk 
testen for det nye viruset. Avdeling for vaksine og Avdeling for kommunikasjon 
fortsetter også arbeidet. 

 

Internasjonalt samarbeid 
 
EU: EU-kommisjonens generaldirektorat for helse og forbrukerbeskyttelse 
arrangerte et møte om grensesnittet dyr-mennesker for ny influensa A(H1N1). 
Møtet konkluderer med at sykdommen ikke smitter via svinekjøtt eller annen mat. 
Griser kan trolig smittes av mennesker, men vil trolig gi like mild sykdom som 
annen svineinfluensa hos grisene. Les konklusjonene her: 
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/influenzaAH1N1/docs/Conclusions_AH
1N1_090609.pdf 
 
Det svenske presidentskapet i EU arrangerer en ekspertkonferanse 2.-3. juli som 
formøte til ministermøtet 6.-7. juli. 
 
WHO: WHO har bestemt at influensa ny A(H1N1) skal kodes som J09 I ICD-10. 
Dette er en ny kode som ble introdusert for å dekke fugleinfluensa A(H5N1) og 
andre nye influensa hos menneske. 

 
 
 
 
 

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. Sykdomsbildet er overveiende mildt, som ved 
sesonginfluensa, men det forekommer komplikasjoner og dødsfall også hos 
tidligere friske unge mennesker. 
 
Vi vet ikke om viruset vil få tilført nye gener som endrer dets resistens mot 
legemidler eller sykdomsfremkallende evne og som kan gjøre det nødvendig å 
endre viruset som brukes til vaksineproduksjon. 
 
Premisser 
Det er kommet noen rapporter og vitenskapelige artikler om de karakteristika som 
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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 R: Det anslås at en gjennomsnittspasient i Mexico ga 
opphav 1,4-1,6 nye pasienter (andre anslår 2,2-3,1). I det første utbruddet i 
Japan ble R beregnet til 2,3. Sesonginfluensa har en R på 1,1-1,4. 

- 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, munn og øye. Mulige smittemottakere er trolig alle 
mennesker, men vi kan regne med noe immunitet hos eldre. 

- Andel smittet: Det er ukjent hvor stor andel av befolkningen som vil bli 
smittet. Usikkerhetsrommet er trolig 10-80 %. Serologiske studier etter 
sommerens utbrudd i Australia kan gi indikasjoner. 

- Inkubasjonstid: Median 2 (enkelte mener 3-4), variasjon fra 1 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 
senere årene. 

- Sykdomsfremkallende evne: Vi anslår at flertallet, kanskje to tredeler, av dem 
som smittes, blir syke. (Forventet sykefravær er ukjent.) 

- Sykdomsspekteret: De fleste tilfeller så langt er milde, som ved vanlig 
sesonginfluensa, men det er tilfeller av lungebetennelse og alvorlig sykdom 
hos kanskje rundt 2 % av bekreftede tilfeller, også unge. Lungebetennelsene 
ser ut til å skyldes influensavirus og ikke bakterier. I USA og Canada har 2-5 
% de bekreftede tilfellene blitt innlagt i sykehus og mange av dem som er 
innlagt på sykehus, har hatt underliggende sykdommer. 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. 

- Risikofaktorer: Følgende sykdommer ser ut til å øke risikoen for 
sykehusinnleggelse og komplisert sykdom: astma og andre kols, sykelig 
overvekt, diabetes, immunsvekkelse, kronisk hjerte-/karsykdom, kronisk 
nyresvikt, anfallssykdommer og kreft. I USA har 70 % av de sykehusinnlagte 
pasientene hatt en betydelig underliggende sykdom. 

- 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 
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- Letalitet: Godt under 0,1 % i USA, men høyere i Mexico. Der er 78 % av de 
døde mellom 20 og 54 år. 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. Letaliteten 
basert på bekreftede tilfeller blir et overestimat i og med man ikke får med i 
nevneren alle de udiagnostiserte tilfellene. 

- 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 
60 % av pasientene mellom 5 og 24 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. 

- 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 hvilke områder hvor det foregår vedvarende lokal smitte, 
og vi er særlig usikre på Amerika sør for Mexico. Sør-Afrika har rapportert sitt 
første tilfelle, og det kan ventes rask spredning i særlige Afrika. På grunn av høy 
utbredelse av hiv og underernæring vil vi kanskje i Afrika se en høyere andel av 
komplisert sykdom og dødsfall. 
 
I Australia er man nå i starten av årets ordinære influensasesong. Så langt ser det 
ut til at det nye viruset sirkulerer sammen med tre sesongvirus og ikke fortrenger 
disse. Australske eksperter anslår at man vil få en noe verre influensasesong enn 
normalt, basert på situasjonen så langt. I Australia har man med bakgrunn i 
kunnskapen om ny influensa A(H1N1) justert pandemiplanen og innført en ny 
fase kalt ”PROTECT”, der målet er å beskytte dem som har økt risiko for 
komplisert sykdom. 
 
I Europa er man fremdeles i forsinkelsessmodus i et håp om å utsette den store 
spredningen til utpå høsten. Det meldes stadig flere tilfeller på Kontinentet, men 
så langt er ikke aktiviteten så stor at den har gitt signaler i rutineovervåkinge (av 
den typen man ser ved starten av de årlige epidemiene). 
 
Håndtering i USA og Canada 
Spredningen er dynamisk og heterogen med fortsatt stor spredning i nordøstlige 
USA. Det er få andre influensavirus i sirkulasjon. Man forventer fortsatt en viss 
spredning gjennom sommeren og så økning til høsten. Strategien nå tar sikte på å 
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beskytte helsepersonell og dem som er i risiko for alvorlig sykdom. De driver ikke 
smitteoppsporing eller bruk av antivirale legemidler som et smitteverntiltak, bare 
for å behandle mennesker med risiko for alvorlig sykdom. Forebyggende 
posteksponeringsbehandling gis bare til personer i risikogrupper og 
helsepersonell. 
 
Spredning til land med fulgeinfluensa A(H5N1) 
Pandemien er allerede spredt til Egypt og Vietnam og vil spre seg til andre land 
der fugleinfluensa A(H5N1) er endemisk i fjørfepopulasjonen og med enkelte 
tilfeller blant mennesker. Reassortering mellom de to virusene kan skje dersom 
samme menneske (eller annen vert) blir infisert med begge virusene samtidig. 
Risikoen for at dette skal skje og egenskapene til et eventuelt reassortert virus er 
ukjent. 
Situasjonen og tiltak i Norge 
Situasjonen er rolig. Norge er fortsatt i ”forsinkelsesmodus” 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 ved behov nå i sommer. 
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