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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Situasjonsbilde internasjonalt 
Per 3.8.2009 melder ECDC om 160 802 bekreftede tilfeller med 1225 dødsfall fra 
over hundre land. Landene med over 1000 meldte tilfeller er Tyskland, UK, 
Israel, Canada, USA, Mexico, Brasil, Chile, Peru, Kina, Japan, Flippinene, 
Malaysia, Singapore, Thailand, Sør-Korea, Taiwan, Australia og New Zealand. 
Særlig i Tyskland har man sett en rask økning i rapporterte tilfeller den siste uken.   
 
Vi antar at iallfall UK, Tyskland, 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. 
 
I UK ser man nå en betydelig mindre rask økning av influensaaktivitet målt ved 
konsultasjoner i primærhelsetjenesten. Dette kommer samtidig med at man har 
lansert en Internettjeneste for diagnostisering og Tamifluresept og med starten av 
skoleferien. 
 
I Sør-Afrika, Australia og New Zealand ser det ut til at sesongvirus A(H3N2) 
sirkulerer samtidig med det nye viruset; i Sør-Afrika faktisk som dominerende 
virus.  
 
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, men det er fortsatt en 
lav andel positive prøver. 
 
Ved siste oppdatering (3.8.2009) var det 556 bekreftede tilfeller (opp 294 fra uka 
før) hvorav 68 (32) var antatt smittet i Norge. 300 av tilfellene er antatt smittet i 
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utlandet og for de resterende 188 tilfellene er smittested foreløpig ikke kjent. 
Informasjon om smittested vil foreligge senere når MSIS mottar skriftlig melding 
fra diagnostiserende lege. Så langt er det bare noen få tilfelle smittet i Norge uten 
kjent eksponering for et bekreftet tilfelle. Tre av pasientene er alvorlig syke, men 
det er ingen dødsfall. 
 
Vakttårnsovervåkingssystemet som dekker fastleger som betjener 15 % av 
befolkningen, viser en rask økning til at 3,6 % av konsultasjonene i uke 31 dreide 
seg om influensaliknende sykdom, mot 2,1 % i uke 30 og 0,8 % i uke 29. (En slik 
andel ville under for en vanlig sesonginfluensa indikert starten av epidemien. Vi 
er usikre på tolkningen nå. Under sesongene kan andelen komme opp i rundt 8 
%.) 
 
En mer utførlig analyse av den epidemiologiske situasjonen publiseres nå hver 
onsdag på www.fhi.no/nyinfluensa. 
Varslinger 
Vi holder WHO og EU-kommisjonen/ECDC oppdatert om nye tilfeller i Norge. 
 
Spanske myndigheter er varslet om at en spansk passasjer på et cruiseskip var død 
av ny influensa A(H1N1) ved ankomst Norge. Tilfellet regnes som et spansk 
tilfelle og rapporteres fra spanske myndigheter til WHO og EU-
kommisjonen/ECDC. 

 
 

Kommunikasjon 
Massemediene 
Det har vært stor mediepågang gjennom hele uka. Oppe i 30-40 henvendelser i 
starten av uka og deretter 15-20 per dag. I helgen 1-5 henvendelser per dag. I 
starten av uka var det fremdeles mye fokus på antall bekreftede tilfeller og 
hvorfor ikke alle testes. Etter pressebrief på onsdag har det vært fokus på 
scenarioene for høsten, skolestart, utfordringene i helsetjenesten og på vaksine.  
 
Budskap 
Vårt generelle budskap er at vi regner med en utbredt epidemi i Norge, trolig i 
løpet av de nærmeste uker, 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 vaksineavtale som gir oss to doser til 
hele befolkningen, med levering i høst og oppstart av vaksinering i prioritert 
rekkefølge så snart vaksinen er godkjent. Vi kommuniserer videre at den endelige 
prioriteringsrekkefølgen vil bli bestemt av departementet senere, men at man 
allerede nå ser at det ikke blir nødvendig å prioritere ”nøkkelpersoner”. 
 
På pressebriefen i Hdir onsdag 29. juli ble det lagt fram planleggingsscenarier for 
antall syke, antall sykehusinnleggelser og antall overføringer til intensivavdeling. 
Utfordringen med antall intensivplasser var et viktig tema. 
 
Internett 
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Alle endringer som er gjort i nettsaker på fhi.no er viderformidlet til pandemi.no – 
redaksjonen. I møte mellom Hdir og FHI ble det understreket at pandemi.no er 
myndighetens felles informasjonskanal for pandemisk influensa og denne kanalen 
må vedlikeholdes og markedsføres aktivt fra begge parter. Vi fortsetter et tett 
samarbeid om dette og arbeider for å ruste opp pandemi.no i løpet av de neste par 
ukene. 
 
Nye saker:  

 Influensa A(H1N1) 
- Råd til arrangører av festivaler, konserter, idrettsarrangementer og 
liknende  

 Invitasjon til pressebriefing om influensasituasjonen 29. juli kl 1415 
 Nye beregninger gir bedre forutsetninger for gode tiltak 
 Pandemikalkulator  
 

Oppdaterte saker: 
 Ny influensa A(H1N1): Råd om konferanser/møter i Norge og besøk fra 

utlandet  
 Områder med høy influensaaktivitet 
 Influensa A(H1N1): Oppdatering om situasjonen i Norge  
 Risikovurdering om ny influensa A(H1N1) - svineinfluensa  
 Influensa A(H1N1)- svineinfluensa: Spørsmål og svar 
 Håndtering av ny influensa A(H1N1) i primærhelsetjenesten 

 
Rapport på tidligere oppdrag og spørsmål 
 
Planleggingsscenario 
En rapport (vedlagt) med et scenario er levert. Pandemikalkulatoren (vedlagt) er 
levert og ligger på www.fhi.no/nyinfluensa. 
 
Rapport om fastlegers deltaking 
En rapport (vedlagt) med vårt syn på Legeforeningens brev er levert. 
 
Innspill til brev til fylkesmennene om vaksinasjon 
Et forslag (vedlagt) er levert. 
 
Pandemikomiteen 
Komiteen er kalt inn til møte torsdag 6. august klokka 10-12 i Helsedirektoratet. 
Forslag til agenda komme til Hdir i dag. 
 
Møte med intensivavdelingene 
Folkehelseinstituttet deltar med innlegg på møtet 5. august klokka 10-16. 
 
Møte med pasientforeninger 
Folkehelseinstituttet deltar på møtet 5. august 10-12. 
 
Varighet av sykefravær 
Helsedirektoratet ba om en ny vurdering av rådet om at syke bør hjemmeisolere 
seg i sju dager etter sykdomsstart. Vi meldte tilbake i møte 31.7.2009 at perioden 
ikke bør forkortes. Virus i stor mengder kan påvises i luftveisprøver så lenge.  
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Publikumstelefonen 
Vi har bidratt med opplæring av personellet og vil fortsatt bistå med faglig støtte. 
 
Varsling til Smittevernvakta 
Smittevernvakta er klar til å ta imot varsler fra sykehusene om alvorlige tilfeller 
(definert som overføringer til intensivavdeling) og dødsfall. 
  
Overvåking 
En rapport om intensivert overvåking av alvorlige tilfeller sendes 
Helsedirektoratet i dag. Konklusjonen er: 
 

”Sykdomsovervåking 
I tillegg til den overvåkingen som allerede er igang (se over), foreslår vi at 
følgende indikatorer meldes fra landets sykehus: 
- Daglig antall overføringer til intensivavdeling samt antall 

inneliggende på intensivavdeling, fordelt på aldersgrupper. Dette blir 
mål for insidens og prevalens av alvorlige tilfeller. 

- Daglig antall dødsfall og kumulativt antall dødsfall, evt med alder i 
år. Dette blir et mål for mortalitet. 

 
Meldingen kan skje ved å benytte den infrastrukturen som 
Folkehelseinstituttet har etablert for prevalensundersøkelser av 
sykehusinfeksjoner, altså at kontaktpersoner ved sykehusene får ansvar 
for tilnærmet daglig utfylling av en tabell med de nevnte indikatorene. 
 
Meldingene er i aggregert format og gir ingen pasientidentifiserende 
opplysninger (heller ikke avidentifiserte) slik at det ikke er noen 
personvernproblemer. 
 
Det kan vurderes å følge opp dødsfallene med innsamling av strukturert 
informasjon om underliggende sykdom. 
 
Belastningsmonitorering 
Helsedirektoratet bør i tillegg vurdere å be RHFene melde inn ukentlig 
belastningen på deres system i forhold til sengeplasser, bemanning og 
utstyr. 
 
Klinisk kvalitetsregister 
Norske intensivmiljøer ønsker å melde avidentifisert informasjon om 
norske tilfeller til et europeisk kvalitetsregister (www.h1n1registry.com) i 
regi av den europeiske intensivmedisinforeningen. Dette synes vi er et 
utmerket tiltak. Det vil bidra til bedre kunnskap om riktig håndtering av 
disse pasientene. Vi vil gjerne bidra til å få til dette juridisk sett. Dette 
registeret erstatter imidlertid ikke overvåkingen skissert over.” 

 
Andre tiltak 
Rekkefølge av vaksinering 
En arbeidsgruppe ved Folkehelseinstituttet utarbeider et forslag til rekkefølge for 
vaksinering. Foreløpig har WHO og CDC (USA) kommet med sine anbefalinger 
og et utkast er kommet fra ECDC. Disse spriker mye. Det er derfor nødvendig 
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med en nasjonal prioritering, basert på erfaringer fra andre land og internasjonale 
råd. For at rådene skal bli så gode som mulige, vil vi vente og høste erfaringer fra 
epidemien i UK, Australia og New Zealand før rapporten ferdigstilles om noen 
uker. Utkastet vil bli drøftet med Helsedirektoratet før oversending til 
departementet for avgjørelse i henhold til Pandemiplanen. 

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, rådgivning, 
vaksinasjon 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 leder 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 
Omtales neste uke. 

 

Internasjonalt samarbeid 
EU: EWRS-møtet 31. juli drøftet særlig vaksineprioriteringer (råd fra ECDC, men 
nasjonal avgjørelse), proaktiv eller reaktiv skolestenging (oversikt fra ECDC) og 
håndtering av syke utenlandske borgere i landet. 
 
WHO: WHO ber nå de nasjonale IHR-kontaktpunktene sende overvåkingsdata på 
nettsiden www.euroflu.org. WHO publiserer en ukerapport der. Vi sørger for 
rapportering og tolkninger fra Norge. 

 
 
 
 
 

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 tar av for alvor i Norge, men tror det kan skje i løpet av få 
uker. Den første bølgen vil trolig vare tre måneder, men det er usikkert hva som 
så skjer i vinter når den vanlige influensasesongen begynner. 
 
Vi antar at opp mot 30 % av befolkningen vil bli syke i den første bølgen på rundt 
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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 antar at 1 % av de syke trenger sykehusinnleggelse, og at 20 % av disse 
trenger intensivbehandling. (Se for øvrig vår Pandemikalkulator.) 
 
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. 
 
Planleggingsgrunnlag 
Vi foreslår å benytte følgende verdier i planleggingen (ingen endring fra forrige 
uke): 
- Andel av befolkningen som blir syk:                            30 % (10-50) 
- Gjennomsnittlig sykdomsvarighet:                               7 dager (5-10) 
- Andel av syke som søker lege:                                     30 % (10-40) 
- Andel av syke som ber om antiviralia:                         20 % (10-70) 
- Andel av syke som legges inn i sykehus:                     1 % (0,5-2) 
- Gjennomsnittlig innleggelsesvarighet:                         5 dager (2-7) 
- Andel av innlagte som trenger intensivbehandling:     20 % (10-30) 
- Gjennomsnittlig oppholdstid i intensivavdeling:         12 dager (5-20) 
- Andel syke som dør, letalitet:                                       0,05 % (0,1-0,01 %) 
 
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: Foreløpige data for virusutskillelse indikerer samme som 
sesonginfluensa, altså en uke fra symptomstart, men vi kan ikke utelukke at 
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- 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 USA var andelen 8 %. 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 
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, 
men aldersspesifikk letalitet er høyest over 65 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. 
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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 har enda ikke startet sin nye klassifisering av landene etter grad av 
influensaaktivitet. Et forsøk på dette kommer på www.euroflu.org seinere denne 
uka. 
 
Det er usikkert hva som vil skje i Europa nå. I UK er pandemien i gang for alvor. 
Det er vanskelig å tolke avflatingen forrige uke. Dersom det betyr starten på 
slutten på denne bølgen, vil den ha rammet mye mindre enn 30 % av 
befolkningen. Da kan man stå overfor en ny bølge til høsten. I Tyskland er det 
rask økning av bekreftede tilfeller. Mange kommer hjem fra Sør-Europa med 
smitte. Antakelig er pandemien i anmarsj i hele Europa, men effekten av 
skoleferien og reisevirksomheten kan lage nasjonale forskjeller. 
 

 
 
 
 

Situasjonen, tiltak og utfordringer i Norge 
Vi antar at det nå er mange noen få tusen tilfeller i landet. De fleste er importerte 
med hjemvendte norske turister (særlig fra områder der de har truffet britiske 
turister) samt deres nærkontakter i Norge. Vi forventer fortsatt økende antall 
sporadiske tilfeller med flere klynger og deretter rask økning når skolene starter 
om to uker. 
 
De utfordringene vi har pekt på tidligere, gjelder fortsatt. 

 
 
 
 
 
 

Neste rapport 
Ny rapport kommer tirsdag 11. august. 

 

 

http://www.euroflu.org/
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