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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Situasjonsbilde internasjonalt 
Per 19.8.2009 melder ECDC om 234 587 bekreftede tilfeller med 2349 dødsfall 
fra over hundre land. Utbruddet er på retur i UK, Australia og New Zealand og 
rundt toppen i Sør-Amerika. I Nord-Amerika er man nå i en roligere periode etter 
første bølge. Det rapporteres om økning særlig i Asia Sør- og Sørøst-Asia. 
 
WHOs rapport for uke 32 viser utbredt influensaaktivitet i Sør-Amerika, UK, 
New Zealand og deler av Sørøst-Asia. 

 
Det er særlig i Asia at man ser en økende tendens, mens man i New Zealand, 
Chile og Argentina ser en minkende tendens. 

 
 

 1



 
Se ellers Internasjonale forhold under Vurderinger og råd nedenfor. 
Situasjonsbilde nasjonalt 
Det følgende bygger på vår ukentlige epidemiologiske oversikt på 
www.fhi.no/nyinfluensa: 
 
Hovedbilde 
Forekomsten av influensaliknende sykdom som ble registrert på landets 
legekontorer og legevakter i uke 33 var omtrent på samme nivå som uke 32 og 31. 
Antall laboratoriebekreftede tilfeller registrert i MSIS er nå over 900, og øker ikke 
lenger så raskt. Den store oppmerksomheten rundt epidemien i sommer medførte 
nok at flere enn normalt oppsøkte lege på grunn av influensaliknende symptomer. 
Trolig var andre infeksjoner årsak til symptomene hos mange av disse. Dette 
støttes av at en stor andel av innsendte prøver fra pasienter med influensaliknende 
sykdom fortsatt er negative for influensavirus. Det høye antallet slike 
konsultasjoner for influensaliknende sykdom er derfor ikke en klar indikasjon på 
omfattende smitte innenlands.  
 
Samlet tyder likevel overvåkningsdataene på at influensaviruset nå har etablert 
seg i Norge. Vi forventer fortsatt sporadiske tilfeller og lokale utbrudd med 
mulighet for en videre økning av influensaaktiviteten nå skolene starter opp igjen 
etter ferien og arbeidsplasser fungerer som normalt igjen. Vi vet ikke om en slik 
eventuell økning da vil innvarsle hovedbølgen eller bare være en første, mindre 
bølge av epidemien. En stor andel av laboratoriebekreftet influensa er fortsatt 
knyttet til utenlandsopphold eller kontakt med personer som har vært utenlands 
eller er kjent smittet, men andelen smittede i Norge er økende.  
 
Influensaliknende sykdom 
201 legekontorer spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av 
pasientene som har vært til konsultasjon og som har fått diagnosen 
”influensaliknende sykdom”. Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske 
influensasymptomer (feber, hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, rennende 
nese), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av 
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influensa i landet den gjeldende uke, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke 
til enhver tid. De 201 legepraksisene dekker omtrent 15 % av den totale norske 
befolkningen.  
 
Den registrerte andelen influensaliknende sykdom har vært ganske høy de siste tre 
ukene, men aktiviteten i uke 33 lå på samme nivå som de to foregående ukene 
(figur 1). I uke 33 fikk 3,4 % av dem som gikk til legen diagnosen 
”influensaliknende sykdom” (variasjon mellom helseregionene 2,3 – 4,3 %). 
 
Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser andel (%) av alle 
legekonsultasjonene per uke hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt. 
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Figur 2 viser aldersfordelingen på dem som har fått stilt diagnosen 
”influensaliknende sykdom” (antall per 1000 konsultasjoner) siden uke 20. 
Andelen er høyest i aldersgruppen 15-64 år. 
 
Figur 2. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser aldersfordelingen 
på dem som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”, angitt per 1000 
konsultasjoner per uke. 
 

 
Antall laboratoriebekreftede tilfeller meldt til MSIS 
Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier sender kopi av positive prøvesvar om 
influensavirus A(H1N1) til Folkehelseinstituttet. Leger i og utenfor sykehus 
sender umiddelbart MSIS-meldingsskjema til Folkehelseinstituttet med kopi til 
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kommunelegen om de samme bekreftede tilfeller. Helsetjenesten og publikum kan 
fortløpende innhente informasjon om antall meldte tilfeller på 
Folkehelseinstituttets nettsider for MSIS-statistikk (msis.no). MSIS-statistikken 
oppdateres hver morgen, men ikke i helger. Antallet bekreftede tilfeller vil etter 
hvert gi et stadig mindre riktig bilde av situasjonen fordi mange tilfeller ikke blir 
laboratoriebekreftet.  
 
Per 19. august var det innrapportert 936 tilfeller av bekreftet ny influensa 
(influensavirus A(H1N1) påvist) eller sannsynlig ny influensa (influensavirus A 
påvist). De fleste tilfellene er i alderen 10-29 år og 53 % er menn (figur 3). Over 
halvparten av disse (56 %) er smittet i utlandet, 24 % er smittet i Norge, for resten 
er smittested ukjent (figur 4). 
 
Figur 3. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS 
pr 19. august 2009, alder og kjønnsfordelt. 

 
 
Figur 4. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS 
pr 19. august 2009, etter prøvetakingsdato og antatt smittested. Data for siste uke 
er ikke fullstendig og kan bli endret. 
 

 
 
Virusovervåking 
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Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier rapporterer ukentlig til 
Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset 
(serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte ”fyrtårnleger”) 
inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til 
Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet 
utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater 
og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).  
 
Antallet rapporterte laboratoriepåvisninger har avtatt etter en topp i uke 30. Noe 
av dette kan skyldes innføringen av mer restriktiv prøvetaking. Blant prøver som 
”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende sykdom de fire siste 
ukene, påvises virus kun i rundt 5 prosent. Denne andelen er vesentlig lavere enn 
under vinterepidemier der andelen prøver med virusfunn ligger mellom 50 og 100 
prosent. Også for vanlige prøver i laboratoriene har andelen positive avtatt (tabell 
1). Data fra den virologiske overvåkingen indikerer ikke en økende forekomst av 
influensa i Norge nå.  
 
Tabell 1. Antall prøver testet og andel positive for sannsynlig nytt influensavirus 
A(H1N1) ved landets medisinsk-mikrobiologiske laboratorier per 19. august 
2009. 
 

Uke Testet Positive 
Andel 

(%)
18 368 24 6,5
19 518 30 5,8
20 567 25 4,4
21 324 22 6,8
22 352 8 2,3
23 337 13 3,9
24 201 10 5,0
25 284 13 4,6
26 285 22 7,7
27 346 16 4,6
28 530 49 9,2
29 871 187 21,5
30 2004 311 15,5
31 2266 239 10,5
32 1517 134 8,8
33 1310 79 6,0

 
Fra og med uke 18 og til og med uke 33 er det innrapportert 653 
laboratoriepåvisninger av ny influensa A(H1N1). I tillegg er det meldt 415 
influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt seks influensavirus A(H1N1) 
av sesonginfluensavariant, 23 influensavirus A(H3N2) og 85 influensavirus B 
(figur 5). I de siste fire ukene har over 99 % av karakteriserte influensa A-virus 
vært det nye A(H1N1)-viruset. Det er derfor rimelig å anta at de aller fleste 
påviste influensa A-virusene som ikke er subtypet også i hovedsak er dette 
viruset. 
 
Figur 5. Viruspåvisninger etter virustype ved landets medisinsk-mikrobiologiske 
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laboratorier per 19. august 2009. 

 
 
Varslinger 
Vi holder WHO og EU-kommisjonen/ECDC oppdatert om nye tilfeller i Norge. 
 
Folkehelseinstituttet mottar nå varsler til Smittevernvakta (21 07 63 48) om 
innleggelser på intensivavdelinger og dødsfall og videreformidler slike til Hdir.  

 
 

Kommunikasjon 
Massemediene 
Antall mediehenvendelser har vært veldig varierende den siste tiden, fra 1-15 per 
dag. Temaene er mange, blant annet utbruddet ved garnisonen i Sør-Varanger, 
nye tall og oppdatert statusvurdering, pandemivaksinen (avtalen, sikkerhet, 
prioriterte grupper), meningsmåling i VG der 6 av 10 sier nei takk til vaksine, 
effekt av hygienetiltak, kommentarer til at Sykehuset i Østfold oppfordrer alle til 
ikke å besøke noen på sykehuset, råd til gravide, hygienerutiner i barnehager og 
skoler, desinfeksjonsmidler, overlege på sykehuset i Stavanger som er uenig i 
planleggingsscenariene våre og mener pandemien er på retur i Norge, andre lands 
prioriterte vaksinegrupper, om vaksinen kan føre til nevrologisk sykdom. Hans 
Blystad, Hanne Nøkleby og Preben Aavitsland har vært hovedtalspersoner mens 
andre har bidratt. 
 
Budskap 
Budskapet vårt er fortsatt at vi regner med flere hundre tusen smittede de 
nærmeste månedene. Myndighetene har som mål å begrense alvorlig sykdom og 
død. Vi ønsker også å forsinke spredningen, derfor har vi stort fokus på hånd- og 
hostehygiene. Sykdommen ser ut til å være mild, men enkelte får komplikasjoner, 
særlig blant dem som har underliggende sykdom. Det vil komme dødsfall også i 
Norge. Vaksineavtalen omfatter to doser til hele befolkningen, vaksinen leveres i 
høst og vaksineringen vil starte når vaksinen er godkjent og det er bestemt i 
hvilken rekkefølge vaksineringen skal foregå. Det er frivillig å vaksinere seg. Vi 
holder fast på planleggingsscenariet som ble presentert i slutten av juli, og 
understreker at dette ikke er prognoser men scenarier for planlegging i 
helsetjenesten og andre sektorer. 
 
Internett 
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Alle endringer som er gjort i nettsaker på fhi.no er videreformidlet til redaksjonen 
for pandemi.no. Vi har sammen med Helsedirektoratet gjort en stor jobb med å 
omorganisere og forbedre pandemi.no, som har fått mer fokus på 
publikumsinformasjon. 
 
Nye saker på fhi.no: 
- Råd til risikogrupper i forbindelse med samlinger / arrangementer  
- Råd om reiser til utlandet for større grupper (skolereiser, korpsreiser, 

firmaturer etc.)  
- Influensaovervåking sommeren 2009, uke 32 
- Influensaovervåking sommeren 2009, uke 33 
 
Oppdaterte saker på fhi.no: 
- Prøvetaking og laboratoriediagnostikk ved mistanke om nytt influensavirus 

A(H1N1) 
- Influensa A(H1N1)- svineinfluensa: Spørsmål og svar 
- Områder med høy influensaaktivitet 
Rapport på tidligere oppdrag og spørsmål 
 
Plan for arbeidet med vaksinasjonsrekkefølge 
Vår rapport (vedlagt) ble oversendt 17.8.2009 med følgende to hovedpunkter: 
 
Tidsplanen er slik: 

”Gruppen er bedt om å ha klart sitt forslag til anbefaling i løpet av uke 35. 
Før forslaget oversendes til HOD vil forslaget bli drøftet med 
Helsedirektoratet (uke 35 /36). I tillegg vil forslaget bli forelagt eksterne 
aktører for uttalelse for å sikre forankring av anbefalingene i fagmiljøene 
(uke 36). Det tas sikte på oversendelse av endelig forslag til HOD i slutten 
av uke 36/begynnelsen av uke 37, og utsending av informasjon om de 
besluttede prioriteringene til kommunehelsetjenesten /helseforetakene i 
uke 37/38.” 

 
Forankringen er slik: 

”1) Pandemikomiteen. Hvis mulig, er det ønskelig at komiteen innkalles 
til møte i tidsrommet 26. august til 2. september, alternativt kan 
kommunikasjonen foregå per e-post. 
2) En referansegruppe bestående av representanter fra ulike undergrupper 
av Legeforeningen (infeksjonsmedisiner, allmennpraktiker, 
samfunnsmedisiner, barnelege, mikrobiolog) samt representanter for 
helsesøstrene, de regionale helseforetakene, de regionale 
kompetansesentre for sykehushygiene og evt. fra en eller flere av 
pasientorganisasjonene. Folkehelseinstituttet foreslår at innspillene fra 
denne gruppa foregår per e-post. Instituttet kan selv organisere denne 
”høringen”.” 

 
Råd om ny influensa A(H1N1) som allmennfarlig smittsom sykdom 
Vår rapport (vedlagt) ble oversendt 18.8.2009. Konklusjonen er: 

”Folkehelseinstituttet mener nå sterkere enn i april og juni at ny influensa 
A(H1N1) ikke bør defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom. Vi 
tviler på at noen av de samfunnsmessige smitteverntiltakene i 
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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. 
 
Eller for å si det i et bilde: Vi synes ikke det er nødvendig å fylle opp 
helsemyndighetenes verktøykasse med verktøy som er altfor tunge for 
denne lille jobben. Det blir for mye støy ved å bruke disse verktøyene, og 
vi risikerer at ukyndige tar dem i bruk når de først har fått dem utdelt. 
 
Spørsmålet kan tas opp igjen utover høsten dersom det kommer ny 
kunnskap om sykdommens natur.” 

 
Råd om testing av helsepersonell 
Vår rapport (vedlagt) ble oversendt 18.8.2009. Konklusjonen er: 

”Dagens anbefalinger opprettholdes uten endringer og utdypninger. Det 
vil si at anbefalingen er å teste helsepersonell med usikre symptomer 
dersom det er viktig for arbeidsstedet å avklare diagnosen for eventuelt å 
forkorte sykmeldingsperioden. 
 
Dersom Folkehelseinstituttet eller Helsedirektoratet får et økende antall 
henvendelser om hvordan tiltaket skal utføres i praksis, utdypes 
anbefalingene med følgende råd: 
 Helsepersonell som får symptomer på influensa skal følges opp av sin 

fastlege eller bedriftslege.  
 Helsepersonell oppfordres til å opplyse legen om at de har 

pasientrettet arbeid i helsetjenesten.  
 Leger oppfordres til å ta prøve for influensa dersom de er tvil om den 

kliniske diagnosen og pasienten opplyser om pasientrettet arbeid i 
primær- eller spesialisthelsetjenesten. 

 Leger oppfordres til å vurdere smittsomhet og gi råd om hvor lenge 
pasienten bør holde seg hjemme fra arbeid også når pasienten har en 
negativ influensaprøve. 

 
Dersom prøver analysert for influensavirus ved landets laboratorier stiger 
til et nivå som er vanskelig å overkomme og dette forsinker 
laboratoriediagnostikken i den grad at det kan medføre konsekvenser for 
behandlingen av pasienter, vurderer Folkehelseinstituttet og 
Helsedirektoratet om anbefalingene skal trekkes tilbake i sin helhet eller 
endres. Mulige endringer vil være å begrense hvem anbefalingene skal 
gjelde for, eksempelvis å anbefale testing kun for helsepersonell som 
arbeider ved intensivavdelinger eller med kritisk syke pasienter.” 

 
Råd om vedvarende antiviral profylakse til visse helsepersonellgrupper 
Vår rapport (vedlagt) ble oversendt 14.8.2009. Konklusjonen er: 

”Vi anbefaler at man fortsatt er konsekvente på at vedvarende profylakse 
med antivirale legemidler ikke er aktuelt for noen personellgrupper i eller 
utenfor helsetjenesten. Dette er i overensstemmelse med andre lands råd. 
Og man unngår de potensielle uheldige effekter, som resistens, press på 
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personellet, avgrensingsvansker, spredning til andre sektorer og 
signaleffekten.” 

 
Utfyllende om planscenario 
Vår rapport (vedlagt) med svar på enkelte spørsmål som var reist, ble oversendt 
14.8.2009. Konklusjonen var: 

1. ”Viruset er etablert i Norge og vi venter en økning ved skolestart. Vi vet 
ikke om dette blir hovedbølgen eller bare en mindre bølge før en 
hovedbølge til seinhøsten/vinteren. 

2. Vi kan lage anslag over utviklingen hvis det er ønskelig. Hdir må 
bestemme om slike anslag skal erstatte tidligere planscenario eller ikke. 
Erfaringene fra New Zealand kan tilsi behov for justering. 

3. New Zealand er på slutten av første bølge og har hatt 14 dødsfall og på 
det meste 113 samtidig innlagte og 26 samtidige i intensivavdeling. 
Også i Norge er det nesten ingen sykdomstilfeller hos eldre over 60 år. 
Barn og unge voksne er overrepresentert. 

4. Vi anbefaler at man inntil videre benytter scenariet fra 29.7.2009 som 
planleggingsscenario for kommuner og helseforetak, men at dette 
revurderes om noen uker.” 

 
Råd om samlinger for risikogrupper 
Vår rapport (vedlagt) ble oversendt 14.8.2009. 
 

”Større landsomfattende eller regionale kurs, samlinger og arrangementer 
hvor alle eller en stor del av deltakerne tilhører grupper som har økt risiko 
for alvorlig sykdom og død bør utsettes til risikoen for smitteoverføring 
blir redusert, for eksempel ved at risikogruppene har fått tilbud om 
vaksine og at deltakere er vaksinert. Dette gjelder også for større 
samlinger i områder i utlandet med høy influensaktivitet. Hvis man 
likevel velger å gjennomføre slike arrangement må nødvendige 
beredskapstiltak iverksettes i samarbeid med kommunehelsetjenesten på 
arrangørstedet.. 
 
Mindre lokale samlinger med et lite antall deltakere anbefales 
gjennomført som planlagt, mens planlegging for framtidige samlinger bør 
ta hensyn til den lokale epidemiologiske situasjonen og vaksinasjonsstatus 
for deltakere. Ved slike mindre samlinger bør man være spesielt nøye 
med forebyggende tiltak som god hoste- og håndhygiene. Deltakere med 
symptomer på influensasykdom bør ikke delta på slike samlinger. 
 
Arrangementer og samlinger både innen- og utenlands hvor kun enkelte 
deltakere tilhører risikogruppene anbefales gjennomført som planlagt. 
Personer i risikogruppene bør nøye vurdere behovet for å reise til 
arrangementer eller samlinger til områder i utlandet med høy 
influensaaktivitet. Hvis de reiser, bør de være ekstra påpasselige med å 
følge råd om hvordan man beskytter seg mot smitte. De bør kontakte lege 
dersom de får symptomer på influensa. De kan på forhånd diskutere med 
sin lege behovet for å ha med en pakke Tamiflu som kan brukes ved 
symptomer eller dersom nære kontakter blir syke under arrangementet.” 
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Pandemikomiteen 
Komiteen holdt møte torsdag 6. august i Helsedirektoratet. Referat er under 
utarbeidelse. 
 
Publikumstelefonen 
Folkehelseinstituttet fortsetter med faglig støtte. 
 
Overvåking 
Folkehelseinstituttet har bistått intensivavdelingene med de praktiske og juridiske 
sidene rundt melding av avidentifisert informasjon om norske tilfeller til et 
europeisk kvalitetsregister (www.h1n1registry.com) i regi av den europeiske 
intensivmedisinforeningen. 
 
Vi tar sikte på å lansere i neste uke et system for minst ukentlig innmelding fra 
sykehusenes kontaktpersoner om følgende indikatorer fordelt på aldersgrupper: 
- antall nye innleggelser og antall inneliggende med influensa 
- antall nye overføringer til intensivavdeling og antall inneliggende med 

influensa 
- antall nye dødsfall og samlet antall dødsfall med influensa 
Rapporter kan hentes ut over Internett av alle som gis adgang, for eksempel i 
RHF’ene. 
 
Spørsmål fra fylkesmennene 
- Sysselmannen: Ber om konkret tilbakemelding om norske myndigheter 

ønsker å forsyne befolkningen i Barentsburg med norsk-finansert vaksine. 
Svar: Ja, de bor i Norge. 

- Fylkesmannen i Møre og Romsdal: En kommune melder om problem med 
tilgang til data fra Folkeregisteret – det er ikke tatt noe initiativ fra sentrale 
myndigheter for å ordne generell tilgang til folkeregisterdata for 
beredskapsformål, jf side 7 i plan for massevaksinasjon mot pandemisk 
influensa i kommuner. Svar: Dette må vi komme tilbake til. 

- Fylkesmannen i Hordaland: Behov for nærmere konkretisering og 
innskrenkning av de første prioriterte gruppene for vaksinasjon fra 
Helsedirektoratet. Svar: Dette kommer om et par uker. 

- Fylkesmannen i Hordaland: Behov for avklaring av konkret opplegg for 
SYSVAK-kommunikasjon for vaksineregistrering og avklaring av om 
Helsedirektoratet vil bidra med hjelpemiddel for identifisering av 
risikogrupper fra fastlegejournalene. Kan helsesøstertjenestens tilgang til 
Folkesregisterets data benyttes til dette? Svar: Det jobbes med SYSVAK-
modulen; nærmere informasjon kommer. Slik vi ser det, må personer i 
risikogruppene identifisere seg selv på bakgrunn av den offentlige 
informasjonen. De kan ikke vente å få særskilt innkalling. 

Andre tiltak 
Russland 
Vi har vært i dialog med smittevernmyndighetene i Murmansk fylke som ønsket 
opplysninger om situasjonen i Sør-Varanger og planla tiltak ved 
grenseovergangen på Borisgleb. Det planlegges febermålinger (infrarøde målere) 
av alle reisende inn i Russland her. Dialogen fortsetter med 
Utenriksdepartementet og ved statssekretærens besøk i Moskva på tirsdag. Det er 
et mål å unngå overdrevne russiske reaksjoner. 
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Samhandling og rutiner 

Innhold Dokumenter 
Samhandling 
Folkehelseinstituttet deltar i noen av 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 minst ukentlig under ledelse av 
Hanne Nøkleby og med Preben Aavitsland som sekretær. De mest involverte 
avdelinger er Avdeling for infeksjonsovervåking, Avdeling for virologi, Avdeling 
for vaksine og Avdeling for kommunikasjon. 

 

Vitenskapelige artikler 
Ingen omtaler denne uka.  

 
 

Internasjonalt samarbeid 
EU: EWRS-møteserien fortsetter. Det er stor uenighet mellom landene og med 
Kommisjonen om nytten av et felles dokument om vaksineprioriteringer, basert 
på ECDCs dokument om kunnskapsgrunnlaget. 
WHO: Vi deltar denne uka på møte i WHO/Euros regi i København om 
vaksinelogistikk. 

 
 
 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Risikovurdering 
Konklusjon 
Vi forventer i Norge fortsatt sporadiske tilfeller og lokale utbrudd (særlig i skoler 
og institusjoner) med mulighet for en videre økning av influensaaktiviteten nå 
som barnehager, skoler, universiteter og arbeidsplasser har startet opp for alvor 
etter sommeren. Vi er usikre på om hovedbølgen kommer allerede nå i høst eller 
først til vinteren. Det kan være at det kommer en mindre bølge før hovedbølgen 
kommer til vinteren. Vi antar at opp mot 30 % av befolkningen vil bli syke i 
hovedbølgen 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 antar at godt under 1 % av de syke trenger sykehusinnleggelse, og at 20 
% av disse trenger intensivbehandling. 
 
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 
samt R-verdien tilsier kanskje at 30 % av befolkningen blir smittet og syke. 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 
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 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. 
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- 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 %). I USA 
anslår man at den var 0,03 % i april-juni. (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. 
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. 

Planleggingsscenario 
I det gjeldende planscenariet fra 29.7.2009 er det benyttet følgende nøkkelverdier 
i Pandemikalkulatoren: 
- 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 %) 
 
Det er stor usikkerhet ved flere av verdiene og ved varigheten av og antall bølger i 
epidemien. Små endringer i enkelte verdier kan gi store utslag på resultatene. 
Scenariet antas å være i øvre kant av det som er rimelig å anta kan skje.  

 

Internasjonale forhold 
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Erfaringer fra New Zealand 
Vi benytter New Zealand som en mulig modell for en fremtidig epidemi i Norge 
fordi New Zealand likner Norge i antall innbyggere (4,2 mio) og utviklingsnivå 
og har sin influensasesong i juni-august. 
 
Målt med konsultasjonsrater for influensaliknende sykdom (figur) er epidemien 
på kraftig retur. Så langt har man hatt 3067 bekreftede tilfeller og 15 dødsfall. 
 

 
 
Antallet samtidig innlagte i sykehus var på det meste nær 120 (figur). 
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Antallet samtidig innlagte i intensivavdelinger var på det meste over 25 (figur). 
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Erfaringer fra Australia 
I Australia (20,7 mio innbyggere) er nå epidemien på kraftig retur. Landet har så 
langt hatt 32 799 bekreftede tilfeller, 3863 innleggelser (hvorav en firedel i 
intensivavdeling) og 128 dødsfall. En reportasje i British Medical Journal gir 
interessante synspunkter fra nøkkelpersoner, for eksempel: 
 
Intensivlege Paul Torzillo: ”I’ve never seen anything like this in my professional 
life, and I’ve been a respiratory intensivist for 30 years. There may well be fewer 
people who are old with comorbidities who die, but there is no question that the 
overwhelming respiratory failure you see in young people is something you rarely 
ever see with normal influenza.” 
 
Samfunnsmedisiner Terry Nolan: ”I think people have underestimated its severity 
and backed off from it probably more than they should have. The virus is having a 
significant impact on the health system, particularly hospital and intensive care 
unit admissions.” 
 
Mikrobiolog Heath Kelly: ”There have been some unnecessary, alarmist 
comments to the public by professionals. One can’t generalise by the experience 
of one region or one state in the southern hemisphere, but one thing you could 
learn from Victoria is that the peak to date has not been worse than previous 
influenza peaks. It’s something the northern hemisphere could take some comfort 
in, although we are dealing with a virus that we have not seen before and should 
be cautious about predictions.” 
 
Utviklingen i Europa 
Det er usikkert hva som vil skje i Europa nå. I UK er første bølge på retur, trolig 
som følge av skoleferien. Langt mindre enn 30 % av befolkningen er rammet, og 
man forbereder seg på en ny bølge til høsten. I Tyskland er det fortsatt nokså 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. Det betyr at vi kan se ulike 
bølger i europeiske land. 
 

 
 
 
 
 
http://www.bmj.c
om/cgi/content/ful
l/339/aug18_1/b3
317 
 

Situasjonen, tiltak og utfordringer i Norge 
Vi antar at det nå er eller har vært 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 i Norge fortsatt 
sporadiske tilfeller og lokale utbrudd (særlig i skoler og institusjoner) med 
mulighet for en videre økning av influensaaktiviteten nå som barnehager, skoler, 
universiteter og arbeidsplasser har startet opp for alvor etter sommeren. Vi er 
usikre på om hovedbølgen kommer allerede nå i høst eller først til vinteren. Det 
kan være at det kommer en mindre bølge før hovedbølgen kommer til vinteren. Vi 
antar at opp mot 30 % av befolkningen vil bli syke i hovedbølgen på rundt tre 
måneder pluss at noen blir smittet uten å bli syke. Anslaget er usikkert. 
 
Det kan være nyttig å minnes Spanskesyken, som i England kom i tre bølger med 
topper i juli, november og mars (figur). Vi vet ikke om det samme vil skje nå. 
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En viktig utfordring i Norge er å opprettholde beredskapen og årvåkenheten 
utover høsten dersom den store bølgen først kommer til vinteren. 
 
En annen viktig utfordring er å unngå overreaksjoner. Det er positivt at publikum 
følger hovedrådene (håndhygiene, hostehygiene og hjemmeisolering), men 
medieoppslagene kan tyde på en viss overivrighet (særlig med desinfeksjon av 
flater) som kan hemme samfunnslivet uten å ha mer enn marginal 
smitteverneffekt. Vi må også være på vakt mot stigmatisering, særlig blant 
skolebarn. 
 
Det er også en utfordring av sykdommens symptomer hos mange er uspesifikke 
slik at sykdommen ikke erkjennes hos noen mens andre som trolig har andre 
infeksjoner, likevel må holde seg hjemme i sju dager. 
Neste rapport 
Ny rapport kommer torsdag 27. august. 
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