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Offentlighet  

Rapport 

Innhold Dokumenter 

Situasjonsbilde internasjonalt 

Per 20.7.2009 melder ECDC om 122.597 bekreftede tilfeller med 748 dødsfall fra 

over hundre land. Landene med over 1000 meldte tilfeller er Tyskland, UK, 

Israel, Canada, USA, Mexico, Brasil, Chile, Peru, Kina, Japan, Flippinene, 

Singapore, Thailand, Australia og New Zealand. 

 

Vi antar at iallfall UK, Sør-Amerika, Australia og New Zealand er godt inne i et 

pandemisk utbrudd. Flere land på sørlige halvkule vil følge etter, og muligens vil 

vi også se dette nå i sommer i flere europeiske og asiatiske land. I Nord-Amerika 

er man nå i en roligere periode etter første bølge. 

 

Se ellers Internasjonale forhold under Vurderinger og råd nedenfor. 

 

 

Situasjonsbilde nasjonalt 

Landets legevakter opplever en del henvendelser fra syke pasienter og bekymrede 

nærkontakter og medreisende med spørsmål om undersøkelse og testing. De 

laboratoriene som nå kan utføre testing, får mange prøver. 

 

Ved siste oppdatering (20.7.2009) var det 133 bekreftede tilfeller hvorav 18 var 

smittet i Norge. Så langt er det bare ett tilfelle smittet i Norge uten kjent 

eksponering for et bekreftet tilfelle. Ingen av pasientene har vært alvorlig syke, og 

det er ingen dødsfall. 

 

Det er foreløpig ingen tegn på influensaepidemi i landet målt med 

vakttårnsovervåkingssystemet som dekker fastleger som betjener 15 % av 

befolkningen. 

 

Varslinger 

Ingen nye varslinger nasjonalt. Vi holder WHO og EU-kommisjonen/ECDC 

oppdatert om nye tilfeller i Norge. 

 

 

Kommunikasjon 

Massemediene 

Vi gikk i sommer over til ukentlig oppdatering av antall tilfeller. Det ble en del 
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oppmerksomhet da antallet i løpet av en uke hadde økt en del. Dette førte til 

mange mediehenvendelser (opp til 30 per dag, men ned til 6-7 i helgen). Temaene 

har vært antall tilfeller, forventet utvikling, forventede tiltak, vaksine og generell 

beredskap. Noen har vært opptatt av ”influensafester” der folk i utlandet angivelig 

møtes for å smitte hverandre. Vi har frarådet dette. 

 

Budskap 

Vårt generelle budskap er at vi regner med en utbredt epidemi i Norge, trolig til 

høsten, med ”hundretusener av smittede”. Målet er å begrense alvorlig sykdom og 

død. Vi har også en politikk for å forsinke 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. Videre kommuniserer vi at Norge har en vaksinavtale 

som gir oss to doser til hele befolkningen, med levering i høst og oppstart av 

vaksinering i prioritert rekkefølge så snart vaksinen er godkjent. 

 

Internett 

Vi har gjort flere oppdateringer: 

- Nettsaken ”Når skal legen mistenke influensa A(H1N1) – svineinfluensa” ble 

oppdatert 15.7.2009 for å minne om at man ikke må vurdere de geografiske 

kriteriene for strengt. 

- På grunn av stor etterspørsel etter tallene over antall tilfeller, ble det fredag 

ettermiddag 17.7.2009 gitt en ekstra status i saken ”Influensa A(H1N1): 

Oppdatering om situasjonen i Norge”. Fra 21.7.2009 er de daglig oppdaterte 

tallene tilgjengelig på www.msis.no.  

- Den nye varslingsmåten ble meddelt 17.7.2009 i nettsaken ”Ny varslingsmåte 

for leger og medisinsk-mikrobiologiske laboratorier om bekreftede tilfeller av 

ny influensa A(H1N1). 

 

I dag 20.7.2009 gjøres en rekke endringer i nettsakene, se Andre tiltak nedenfor. 

Rapport på tidligere oppdrag og spørsmål 

 

Hdirs egenevaluering 

Hdir evaluerer sin egen innsats de første par månedene av responsen på denne 

hendelsen. Vi er invitert til å komme med et eksternt innspill og har levert en egen 

rapport om dette. 

 

Oppdatering om vaksiner 

Hdir hadde i e-post av 16. juli enkelte spørsmål om vaksiner og vaksinasjon. 

Spørsmålene er besvart i egen rapport. Oppsummeringen av den er: 

- Norge får 9,4 millioner doser vaksine med levering fra medio september og ut 

året. 

- Vi får denne uka vite om EMEA vil godkjenne vaksinen primo oktober uten 

data fra kliniske utprøvinger eller primo desember med data fra kliniske 

utprøvinger. I det første tilfellet må det vurderes om vaksinen skal få en tidlig 

nasjonal godkjenning etter en ”nødparagraf”. 

- Kommunene klargjør for vaksinering etter massevaksinasjonsplanene. 

- Folkehelseinstituttet lager et forslag til vaksinasjonsrekkefølge. 

Helsepersonell i frontlinjen og risikogrupper for komplikasjoner er opplagte 
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prioriterte grupper. 

- Vi forbereder oss på kommunikasjonsutfordringene. 

- Vi forbereder et system for registrering av vaksinerte og oppfølging av mulige 

uønskede hendelser etter vaksinasjon. 

 

Oppdatering om resistente virus 

En egen rapport om dette vil følge om få dager. 

Andre tiltak 

I dag, mandag 20.7.2009, offentliggjøres enkelte endringer i håndteringen og 

overvåkingen på våre hjemmesider og i MSIS-rapport (vedlagt). Det gjelder: 

 

Nye råd om diagnostikk og testing 

Basert på tilbakemeldinger fra legevakter og fastleger samt erfaringer fra andre 

land, forenkler vi håndteringen av sykdommen i primærhelsetjenesten. De 

kliniske kriteriene forenkles slik at et geografisk kriterium ikke lenger er 

nødvendig. Dermed slipper man å overse tilfeller fordi de ikke har vært på reiser 

til land med høy influensaaktivitet. Spesielt får vi økt sensitivitet for å fange opp 

innenlands smittede tilfeller. Vi klargjør også at det ikke lenger er nødvendig med 

laboratoriebekreftelse av alle mistenkte tilfeller. Spesielt er det ikke nødvendig 

hos personer med typiske symptomer og stor mulighet for eksponering, for 

eksempel i land med høy influensaaktivitet. Vi presiserer at vi av 

overvåkingshensyn ønsker at det tas prøver av pasienter med typiske symptomer, 

men ingen kjent eksponering (kontakt med kjente smittede eller utenlandsreise). 

 

Revidert liste over risikogrupper for komplikasjoner 

Lista har hittil vært lik den som benyttes ved sesonginfluensa. Vi har, basert på 

erfaringer fra USA, lagt til ”personer med nedsatt mekanisk ventilasjonskapasitet 

pga ekstrem overvekt eller kronisk, alvorlig nevrologisk sykdom”. 

 

Endret overvåking 

Vi forenkler varslingen om bekreftede tilfeller fra telefonvarsling til melding. For 

enkelthets skyld benyttes samme meldingsmåte som for sykdommer i MSIS 

meldingsgruppe A (nominativt). Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier sender 

oss kopi av positive prøvesvar om influensavirus A(H1N1). Leger i og utenfor 

sykehus sender oss umiddelbart MSIS-meldingsskjema med kopi til 

kommunelegen om de samme bekreftede tilfeller. Mottatte meldinger blir 

tilgjengelig for helsetjenesten og publikum på www.msis.no dagen etter. 

 

Erfaringene fra utlandet er at slik enkelttilfellerapportering av bekreftede tilfeller 

gir et lite realistisk bilde av utviklingen. De færreste tilfellene blir 

laboratoriebekreftet. Dette kjenner vi jo også fra sesonginfluensaovervåkingen. 

(WHO avslutter nå innsamlingen av slike enkeltmeldinger og vil heller ikke 

lenger rapportere på sine hjemmesider tabeller med antall tilfeller i ulike land.) Vi 

vil altså prøve å venne publikum og massemediene av deres avhengighet av disse 

tallene. Derfor vil vi legge økende vekt på vakttårnsovervåkingen der 201 

legekontorer (som dekker 15 % av befolkningen) over hele landet rapporterer 

hver uke om hvor mange pasienter de har konsultert denne uka og hvor mange av 

disse som har hatt influensaliknende sykdom. Andelen pasienter med influensa gir 

et mål for influensaaktiviteten i landet. 
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Endringene er i tråd med WHOs nye retningslinjer for global overvåking. Vi 

fortsetter å holde WHO og EU-kommisjonen/ECDC orientert om situasjonen i 

Norge gjennom relevant rapportering. 

 

Publikumstelefon 

Vi har de siste dagene fått en del henvendelser fra publikum per telefon og e-post. 

Spørsmålene dreier seg om sykdommen, vaksinasjon, reiseråd mv. Vi regner med 

at det snart blir behov for å aktivisere publikumstelefonen i Hdirs regi. Vi kan 

bistå med faglig veiledning av personellet. 

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 

til helsetjenesten sendes utbrudd@fhi.no, telefon i arbeidstida 21 07 66 43, 

utenom arbeidstida til Smittevernvakta 21 07 63 48. 

 

 

Organisering 

Krisegruppa ved Folkehelseinstituttet møtes i sommer ved behov. Ved Avdeling 

for infeksjonsovervåking er Hans Blystad og Karin Rønning mens 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. 

 

Vitenskapelige artikler 

Det er de tre siste ukene publisert tre studier (fra Nederland, USA og Japan, 

publisert i Science og Nature) basert på dyremodeller av infeksjon med det nye 

viruset sammenliknet med vanlige sesonginfluensavirus. Viktige funn for det nye 

viruset sammenliknet med sesonginfluensavirus i disse dyremodellstudiene er: 

- Det nye viruset er mer patogent enn sesonginfluensavirus. 

- Det nye viruset replikerer også i nedre luftveier, noe som kan forklare 

dødsfallene med primær viral pneumoni. 

- Smittsomheten ved dråpesmitte er høyere. 

- Det nye viruset påvises også i tarmkanalen. 

- Det nye viruset kan infisere de samme cellene i øvre luftveier, noe som kan gi 

grunnlag for reassortering. 

 

Konklusjonen på artikkelen i Nature minner om mulighetene for endringer i 

viruset: 

“Our findings indicate that S-OIVs are more pathogenic in mammalian 

models than seasonal H1N1 influenza viruses. In fact, the ability of CA04 

to replicate in the lungs of mice, ferrets and non-human primates, and to 

cause appreciable pathology in this organ, is reminiscent of infections 

with highly pathogenic H5N1 influenza viruses (...) We therefore 

speculate that the high replicative ability of S-OIVs might contribute to a 
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viral pneumonia characterized by diffuse alveolar damage that 

contributes to hospitalizations and fatal cases where no other underlying 

health issues exist (...) In addition, sustained person-to-person 

transmission might result in the emergence of more pathogenic variants, 

as observed with the 1918 pandemic virus (...). Furthermore, S-OIVs may 

acquire resistance to oseltamivir through mutations in their NA gene (as 

recently witnessed with human H1N1 viruses), or through reassortment 

with co-circulating, oseltamivir-resistant seasonal human H1N1 viruses. 

Collectively, our findings are a reminder that S-OIVs have not yet 

garnered a place in history, but may still do so, as the pandemic caused 

by these viruses has the potential to produce a significant impact on 

human health and the global economy.” 

Internasjonalt samarbeid 

EU: Vi deltok i forrige uke på møte i ECDC om overvåking og studier under en 

pandemi. Vi følger opp de overvåkingsrutiner som iverksettes og vurderer også 

muligheten for å gjøre enkelte studier her hjemme. Det er sørlig interesse for 

seroprevalensstudier fra sørlige halvkule for å fastslå hvor stor andel av 

befolkningen som blir smittet. Videre er det interesse for kasus-kontrollstudier om 

risikofaktorer for komplisert sykdom og død. Det er tendens til at ECDC 

dupliserer WHO-overvåkingen, men lite koordinert, slik at det blir dobbeltarbeid 

for landene. 

WHO: Vi deltok i SAGE-møtet 7. juli om vaksinasjon, jf egen rapport om 

vaksinasjon. WHO har gitt nye retningslinjer om ny ukentlig rapportering fra 

landene under IHR om status. Vi iverksetter slik rapportering. WHO har sammen 

med OIE og FAO anbefalt av det nye viruset kalles ”pandemisk H1N1/09-virus”. 

Vi har inntil videre ikke gjort noen endringer, men holder på ”nytt influensavirus 

A(H1N1)”. 

 

 

 

 

 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 

Risikovurdering 

Konklusjon 

Det mest sannsynlige scenarioet er en større epidemi på den sørlige halvkule i 

sommer 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. Vi vet 

ikke når epidemien vil komme til Norge for alvor, men tror ikke det skjer før 

september. 

 

Vi antar at opp mot 30 % av befolkningen vil bli syke i den første bølgen på rundt 

tre måneder pluss at noen blir smittet uten å bli syke. Anslaget er usikkert. 

Sykdomsbildet er overveiende mildt og letaliteten lik eller lavere enn ved 

sesonginfluensa, men komplikasjoner og dødsfall rammer unge voksne mer enn 

gamle. 

 

Vi kjenner ikke risikoen for at viruset skal få tilført nye gener som endrer dets 

resistens mot legemidler eller sykdomsfremkallende evne og som kan gjøre at 

vaksinen beskytter dårligere. 
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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 i skoler på 22-33 % og 19-43 % i husstander (mot 5-15 % for 

sesonginfluensa). Det er så langt få tilfeller av smitte til helsepersonell i jobb. 

- Reproduksjonstallet R: Det anslås at en gjennomsnittspasient gir opphav til 

1,4 – 3,5 nye pasienter, de fleste anslag rundt 1,5-1,7. Sesonginfluensa har en 

R på 1,2-1,4. 

- 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: Erfaringer fra tidligere pandemier og enkelte andre land nå 

tilsier kanskje at 30 % av befolkningen blir smittet og syke i første bølge. I 

tillegg kommer de som får asymptomatisk infeksjon. (Til sammenlikning 

regner med at 5-10 % av befolkningen rammes av sesonginfluensa hver 

vinter.) Seroepidemiologiske studier etter sommerens utbrudd i Australia og 

New Zealand kan gi bedre 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 UK har 1-2 % av 

bekreftede tilfeller blitt innlagt i sykehus; i Nord-Amerika var andelen over 

10 %. Mange av de innlagte har hatt underliggende sykdommer, men også 

mange små barn legges inn. I USA måtte 21 % av de innlagte overføres til 

intensivavdeling og 13 % trengte respiratorbehandling. 

- Risikofaktorer: Følgende sykdommer ser ut til å øke risikoen for 

sykehusinnleggelse og komplisert sykdom: astma og andre kols, ekstrem 

overvekt, diabetes, immunsvekkelse, kronisk hjerte-/karsykdom, kronisk 

nyresvikt, kroniske nevrologiske sykdommer (særlig hos barn) og kreft. I 

USA har 70 % av de sykehusinnlagte pasientene hatt en betydelig 
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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 

viruset. Det kan skje reassortering mellom dette viruset og vanlige 

sesonginfluensavirus. 

- Letalitet: Letaliteten basert på bekreftede tilfeller blir et overestimat i og med 

man ikke får med i nevneren alle de udiagnostiserte tilfellene. Vi anslår 

letaliteten til et sted mellom 1/1.000 (0,1 %) og 1/10.000 (0,01 %). (Til 

sammenlikning anslås letaliteten ved sesonginfluensa å være rundt 2/1.000 

(0,2 %), altså høyere, og det skyldes trolig at sesonginfluensa rammer sterkere 

blant svake eldre.) De fleste dødsfall har vært hos personer med 

underliggende sykdom. Få barn dør. Median alder blant døde i USA var 37 år. 

Dødsårsak er vanligvis alvorlig viral pneumoni som leder til akutt lungesvikt 

med multiorgansvikt. Det er få tilfeller av bakteriell superinfeksjon. 

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

(mange i 20-årene). Median alder for bekreftede tilfeller har vært 12-17 år. 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. 

- Kjønnsforskjeller: Det er omtrent like mange kvinner som menn blant 

pasientene. 

- Sensitivitet for antivirale midler: Viruset er i dag sensitivt for oseltamivir og 

zanamivir selv om det er registrert fire tilfeller av oseltamivirresistent virus. 

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 

Det er vanskelig å følge hvor pandemien har brutt ut for alvor. Antallet bekreftede 

tilfeller gir et dårlig bilde. Det skyldes at tallene er kumulative og ikke reflekterer 

den ferskeste spredningen og at landene kan ha ulik tilgjengelighet og policy for 

testing. WHO vil om kort tid gå over til å klassifisere landene etter grad av 

influensaaktivitet, og vi vil følge denne i vår rapportering. Klassifiseringen bygger 

gjerne på indikatorer som konsultasjonsrate for influensaliknende sykdom eller 

andel med influensa alle legekonsultasjoner (som vårt MSIS). Et eksempel på 

denne type overvåking er gitt i figuren fra England der man de siste ukene har sett 

en rask økning som tegn på utstrakt influensaaktivitet. 
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Det spekuleres på hvorfor UK opplever en stor epidemi nå mens situasjonen er 

roligere ellers på den nordlige halvkule. Det antas at dette kan ha sammenheng 

med mange introduksjoner av viruset med ungdommer hjemvendt fra reiser til 

Mexico og USA i påska og en forsterket spredning gjennom skolene. 

Situasjonen og tiltak i Norge 

Det er fortsatt bare sporadiske tilfeller, hovedsaklig importerte, i Norge. Vi antar 

at det i tillegg til de bekreftede tilfellene er eller har vært noen titalls 

udiagnostiserte tilfeller. Vi forventer noen hundretalls slike spredte tilfeller, særlig 

etter utenlandsreise, samt en del klynger av innenlandsk spredning i ukene 

fremover, men ikke noen ustrakt influensaaktivitet før til høsten. Det er trolig en 

fordel at skolene er stengt nå siden skolene i andre land har fungert som 

forsterkere av smittespredningen. 

 

Målet for responsen i Norge er å begrense alvorlig sykdom og død. Vi har også en 

politikk for å forsinke spredningen, men ikke for enhver pris. Det betyr at enkle 

og billige tiltak, som styrket hostehygiene og håndhygiene, gjennomføres mens 

utstrakt smitteoppsporing og kjemoprofylakse for å forsinke spredningen ikke 

gjøres. 

 

En del legevakter og laboratorier har varslet om stor belastning. Vi håper at dette 

skyldes ferieavviklingen, for belastningen nå er liten i forhold til det som kan 

forventes når pandemien slår inn for alvor. 

 

 

 

 

 

 

Neste rapport 

Ny rapport kommer ved behov nå i sommer. Vi vil i neste rapport spesifisere 

planleggingsforutsetninger ytterligere, jf sykdomsbyrdepyramiden. 

 

 


