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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Situasjonsbilde internasjonalt 
Per 26.8.2009 melder ECDC om 2627 dødsfall blant over 200 000 bekreftede 
tilfeller 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 rolig 
periode etter første bølge. Det rapporteres om økning særlig i Sør- og Sørøst-Asia. 
Enkelte særlig interessante land er omtalt nedenfor. 
 
WHOs har ikke kommet med noen ny rapport siden den for uke 32, omtalt i vår 
situasjonsrapport 33. 
 
Australia 
I Australia (20,7 mio innbyggere) er nå epidemien på kraftig retur. Landet har så 
langt hatt 34 180 bekreftede tilfeller, 4276 innleggelser (hvorav en firedel i 
intensivavdeling) og 138 dødsfall. 
 
Brasil 
I Brasil (192 mio innbyggere) er epidemien økende. Landet har så langt hatt 3087 
bekreftede tilfeller og 368 dødsfall. 
 
Malaysia 
I Malaysia (27 mio innbyggere) er nå epidemien raskt økende. Landet har så langt 
hatt rundt 6000 bekreftede tilfeller og 70 dødsfall. Det er nå 1446 inneliggende 
pasienter, hvorav 217 har sikker pandemisk influensa og 51 av disse er i 
intensivavdeling (ca 25 %). 
 
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. 
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Målt med konsultasjonsrater for influensaliknende sykdom (figur) er epidemien 
på kraftig retur selv om nedgangen i konsultasjonsraten stoppet opp forrige uke. 
Så langt har man hatt 3114 bekreftede tilfeller og 16 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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Se ellers Internasjonale forhold under Vurderinger og råd nedenfor. 
Situasjonsbilde nasjonalt 
Det følgende bygger på vår ukentlige epidemiologiske oversikt på 
www.fhi.no/nyinfluensa: 
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Hovedbilde 
Forekomsten av influensaliknende sykdom som ble registrert på landets 
legekontorer og legevakter i uke 34 var noe høyere enn foregående uker. Antall 
laboratoriebekreftede tilfeller registrert i MSIS er nå over tusen, og øker ikke 
lenger så raskt. Fortsatt er de fleste (over nitti prosent) laboratorietestene negative 
for influensavirus. Det høye antallet konsultasjoner for influensaliknende sykdom 
er derfor ikke en klar indikasjon på omfattende smitte innenlands, og trolig er 
andre infeksjoner årsak til symptomene hos mange av pasientene.  
 
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 som skolene har startet 
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. Omtrent halvparten av tilfellene med 
laboratoriebekreftet influensa er nå knyttet til utenlandsopphold eller kontakt med 
personer som har vært utenlands.  
 
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, nedsatt 
allmenntilstand), og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på 
aktiviteten av 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 34 lå litt høyere enn de foregående ukene (figur 1). I 
uke 34 fikk 4,0 % av dem som gikk til legen diagnosen ”influensaliknende 
sykdom”. 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 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 
kommunelegen om de samme bekreftede tilfeller. Helsetjenesten og publikum kan 
fortløpende innhente informasjon om antall meldte tilfeller på 
Folkehelseinstituttets nettsider for MSIS-statistikk. 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 26. august var det innrapportert 1025 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). Litt 
over halvparten av disse (55 %) er smittet i utlandet, 26 % er smittet i Norge, for 
resten er smittested ukjent (figur 4). 
 
Figur 3. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS 
per 26. august 2009, alder og kjønnsfordelt. 
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Figur 4. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS 
per 26. august 2009, etter prøvetakingsdato og antatt smittested. Data for siste 
uke er ikke fullstendig og kan bli endret. 
 

 
Virusovervåking 
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).  
 
Blant prøver som ”fyrtårnlegene” har tatt fra pasienter med influensaliknende 
sykdom de fire siste ukene, påvises virus kun i rundt 7 prosent. Denne andelen er 
vesentlig lavere enn under vinterepidemier der andelen prøver med virusfunn 
ligger mellom 50 og 100 prosent. 
 
Antallet rapporterte laboratoriepåvisninger har avtatt etter en topp i uke 30. Noe 
av dette kan skyldes innføringen av mer restriktiv prøvetaking. Men andelen av 
prøver der en finner virus er også avtagende (tabell 1) og data fra den virologiske 
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overvåkingen indikerer ikke en økende forekomst av influensa i Norge nå.  
 
Tabell 1. Antall prøver testet og andel positive for influensavirus ved landets 
medisinsk-mikrobiologiske laboratorier per 26. august 2009. 
 

Uke Testet Positive 

Andel 
positive 

(%)
6,518 368 24 

19 518 30 5,8
20 567 25 4,4
21 324 22 6,8
22 352 8 2,3
23 337 13 

200 2
2

3,9
24 201 10 5,0
25 284 13 4,6
26 285 22 7,7
27 346 16 4,6
28 549 54 9,8
29 914 1,9
30 213 364 16,5
31 2415 293 12,1
32 1506 165 11,0
33 1549 99 6,4
34 929 69 7,4

 
ra og med uke 18 og til og med uke 34 er det innrapportert 852 

r det meldt 459 

te 

igur 5. Viruspåvisninger etter virustype ved landets medisinsk-mikrobiologiske 

F
laboratoriepåvisninger av nytt influensavirus A(H1N1). I tillegg e
influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt syv influensavirus A(H1N1) 
av sesonginfluensavariant, 24 influensavirus A(H3N2) og 85 influensavirus B 
(figur 5). I de siste fire ukene har omkring 99 % av karakteriserte influensa A-
virus vært det nye A(H1N1)-viruset. Det er derfor rimelig å anta at de aller fles
påviste influensa A-virusene som ikke er subtypet også er dette viruset. 
 
F
laboratorier per 26. august 2009. 
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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 varierer fortsatt veldig; helgen var stille med bare to 
henvendelser totalt, ellers har vi opptil 15 per dag. Det har vært flere henvendelser 
om kritikken fra Olav Gunnar Ballo av instituttets håndtering og informasjon. 
Henvendelser om pandemivaksinen dreier seg om når kommer vaksinen og hvem 
skal få den. Andre tema har vært risikogrupper, sykmelding, andel positive blant 
de som testes og utsettelse av barnevaksinasjonsprogrammet, i tillegg til 
gjenganger-temaene anbefalte smitteverntiltak, situasjonsbeskrivelse, antall 
bekreftede tilfeller og prognoser. Preben Aavitsland og Hanne Nøkleby har vært 
hovedtalspersoner, mens andre har bidratt. 
 
Budskap 
Budskapet vårt er fortsatt at vi regner med flere hundre tusen smittede de 
nærmeste månedene. Sykdommen ser ut til å være mild, men enkelte får 
komplikasjoner, særlig blant dem som har underliggende sykdom. Vaksineavtalen 
omfatter to doser til hele befolkningen, vaksinen leveres i høst, og vaksineringen 
vil starte når vaksinen er godkjent. Da vil det også være 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. Vi sier også at barnevaksinasjonsprogrammet bør gjennomføres som 
normalt. 
 
Internett 
Alle endringer som er gjort i nettsaker på fhi.no er videreformidlet til redaksjonen 
for pandemi.no.  
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Oppdaterte saker på fhi.no: 
Spørsmål og svar 
Råd om smittevern i barnehager og skoler ved influensa  
Pleie av influensasyke i hjemmet 
Råd til gravide og ammende 
Håndtering av nærkontakter av tilfeller med ny influensa A(H1N1) 
Influensa A(H1N1)- svineinfluensa: Spørsmål og svar  
Råd til gravide og ammende  
Håndtering av nærkontakter av tilfeller med ny influensa A(H1N1)  
Råd til risikogrupper i forbindelse med samlinger / arrangementer  
Råd til personer som kommer til Norge etter opphold i områder berørt av 
ny influensa A(H1N1)   
Ny influensa A(H1N1): Råd om konferanser/møter i Norge og besøk fra 
utlandet  

Rapport på tidligere oppdrag og spørsmål 
 
Vaksinasjon av personer som tror de har hatt ny influensa A(H1N1) 
Vi vil i veiledning til helsetjenesten og publikum i samband med utrulling av 
vaksinasjonsprogrammet gi veiledning om hvordan man skal håndtere personer 
som mener de har hatt sykdommen allerede. 
 
 
Forebyggende behandling av helsepersonell 
Vi har sammen med Hdir deltatt i møte med representanter for RHF’ene og levert 
forslag til presisert tekst om indikasjoner for posteksponeringsbehandling. Det er 
for øvrig enighet om at vedvarende forebyggende behandling ikke er aktuelt. 
 
 
Indikasjoner for antiviral behandling 
Vi gjennomgår nå de norske anbefalingene for antiviral behandling i lys av 
WHOs nye anbefalinger. Dagens norske tekst er slik: 
 

”Det er viktig å tilby behandling til pasienter med alvorlig sykdom og 
pasienter som tilhører risikogruppene for komplikasjoner. Ved tegn på 
alvorlig sykdom bør behandling med Tamiflu forsøkes selv om det har 
gått mer enn 48 timer fra symptomstart. Andre pasienter kan også tilbys 
behandling, men mulig nytte må vurderes opp mot mulige bivirkninger av 
behandlingen. Er det gått mer enn to dager siden symptomstart, har 
behandlingen liten nytte.” 

 
Og slik: 
 

”Legen må vurdere om pasienter med ny influensa A(H1N1), uavhengig 
av om de er testet, skal tilbys spesifikk antiviral behandling med 
oseltamivir (Tamiflu®). Vurderingen må baseres på graden av 
symptomer, hvor lenge pasienten har vært syk og om det foreligger 
spesielle smittevernhensyn.  
 
Behandling er særlig aktuelt for personer med alvorlig sykdom og for 
personer i risikogruppene for komplikasjoner. Andre kan også tilbys 
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behandling.  
 
Pasientene må minnes om å kontakte lege igjen ved alvorlig forverring av 
tilstanden.” 
 

Dette er godt i overensstemmelse med WHO og andre land. Det har vært drøftet 
om vi bør gi en sterkere anbefaling om å behandle alle med influensa. 
Bakgrunnen er blant annet at flere av dem som har måttet inn på intensivavdeling 
eller dødd, ikke har tilhørt risikogruppene. Vi tror ikke noen endring er nødvendig 
nå, men at legenes økte årvåkenhet for alvorlig utvikling er det viktigste. Det 
betyr at legene må være flinke til å minne pasientene på å ta kontakt ved 
forverring. Dette vil vi ytterligere understreke i MSIS-rapport neste uke. 
 
 
Bedre diagnostisering; økt prøvetakingskapasitet; fraværsperiode sju dager 
Diagnosen influensa er ganske uspesifikk, det finnes ingen patognomoniske 
symptomer, og testing er ikke lett tilgjengelig. I praksis er det ikke mulig basert 
på klinikk alene å skille mellom mild influensa og mange andre 
luftveisinfeksjoner. Mange leger velger for å være på den sikre siden å gi 
diagnosen influensa; noen til og med over telefon. Dette fører så med seg sju 
dagers sykefravær, noe som kan gi problemer for enkeltpersoner og for 
arbeidssteder. I de aller fleste tilfeller utgjør dette overdiagnostisering. Vi ser at 
bare 1 av 20 av dem som blir prøvetatt, faktisk har ny influensa A(H1N1) (gitt 
100 % testsensitivitet). 
 
Det er mulig at hovedbølgen kommer først til vinteren. Det betyr at vi vil ha flere 
måneder med mest sporadiske og importerte tilfeller. Mange vil likevel henvende 
seg til helsetjenesten med mistanke om sykdommen, som i dag, og mange av dem 
vil få pålegg om sju dagers hjemmeisolering. Utfordringen kan altså bli langvarig. 
Den kan i verste fall også føre til at legene og publikum utvikler en liberal 
holdning til sjudagersregelen før hovedbølgen kommer og vi virkelig trenger den. 
 
Det finnes ingen enkel løsning på denne utfordringen. Vi drøfter tre muligheter: 
 
1. Øke testingen.  
Laboratoriene kan nok håndtere 2000 prøver per uke, mot dagens 1000, men det 
vil kreve ekstraordinær innsats. Det er likevel ikke nok til å dekke behovet, og vi 
tror at laboratoriene ikke må være utslitt når hovedbølgen kommer. Vi tror derfor 
at dette ikke er løsningen. 
 
2. Lempe på sjudagersregelen 
Vi mener at pasienter med influensa kan være smitteførende i sju dager, muligens 
mer. Vi synes derfor ikke man skal lempe på sjudagersregelen når først diagnosen 
influensa er satt. Vi har merket oss at CDC har lempet på denne regelen, men 
med en rekke unntak som gjør den vanskelig håndterbar. Lempingen i USA 
gjelder uansett ikke helsepersonell. Vi tror derfor at dette ikke er løsningen. 
 
3. Forbedre kliniske og epidemiologiske kriterier 
Dagens diagnostiske kriterier er: 
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”Som ved vanlig sesonginfluensa kan diagnosen ny influensa A(H1N1) 
stilles klinisk, og laboratoriebekreftelse er ikke nødvendig. Dersom ingen 
annen diagnose er mer opplagt, kan man regne at personer med feber 
(over 38 grader) og et av følgende kriterier har ny influensa A(H1N1):  
a) Influensaliknende sykdom med minst to av følgende symptomer: hoste, 
sår hals, rennende nese, smerter i muskler eller ledd, hodepine eller 
oppkast/diare.  
b) Pneumoni eller annen alvorlig generell infeksjon.  
 
Mistanken styrkes dersom personen i løpet av de siste sju dager har:  
- vært i nærkontakt med pasient med bekreftet ny influensa A(H1N1)  
- vært på reise, særlig i områder hvor det er høy influensaaktivitet  
Sykdommen kan også opptre hos personer som ikke har reist og ikke har 
hatt kjent kontakt med annen pasient.” 

 
Vi vil i dialog med primærlege forsøke å forbedre disse kriteriene. Det viktigste 
blir å knytte sammen klinikk og epidemiologi. Dersom det er lite influensa i det 
aktuelle geografiske området, så er den positive prediktive verdien av det 
beskrevne symptombildet liten. WHO skriver om dette: 
 

”On an individual patient basis, initial treatment decisions should be 
based on clinical assessment and knowledge about the presence of the 
virus in the community. In areas where the virus is circulating widely in 
the community, clinicians seeing patients with influenza-like illness 
should assume that the pandemic virus is the cause. Treatment decisions 
should not wait for laboratory confirmation of H1N1 infection.” 

 
Vi vil også gjøre en studie blant bekreftede pasienter for å beskrive sykdomsbildet 
bedre, men vi forventer ikke at det gir noe enkel løsning. 
 
Konklusjon 
Vi mener at løsningen på denne utfordringen er at legene tar i bruk kunnskap om 
bakgrunnsnivået av influensa slik de gjør i influensasesongen hver vinter. Når det 
er lite influensa i området (og pasienten ikke har reist), så er influensa en lite 
sannsynlig forklaring på pasientens sykdomsbilde og diagnosen bør ikke gis. 
Legenes egen testing av risikogrupper samt overvåkingen i MSIS vil fortelle dem 
om graden av influensasirkulasjon i området. En indikasjon for testing er 
imidlertid fortsatt: 
 

”d) Av overvåkingshensyn ønsker vi inntil videre at det tas prøver av 
pasienter med typiske symptomer, men ingen kjent eksponering (kontakt 
med kjente smittede eller reise).” 

 
Altså: Dersom legen ikke får positiv test hos noen av risikopasientene som testes, 
er det lite sannsynlig at de andre pasientene som ikke testes, har influensa. 
 
 
Planscenariet 
Etter ECDCs kunnskap er det bare UK og Norge i EU/EØS som har laget et 
planscenario. Vi kjenner til at Sveits også har et. Denne uka lanserte også 
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president Obamas vitenskapsråd et planscenario, som er ganske likt vårt. 
 
Planscenariet bør gjennomgås med jevne mellomrom. Vi har invitert RHF’ene til 
å utnevne referansepersoner som kan drøfte en slik revidering av planscenariet 
med oss. Neste utgave kommer om en uke, fordi vi må studere det amerikanske 
forslaget som kom i forgårs. 
 
Planscenariet vil ikke være en prognose. Vurdering av utviklingen kommer hver 
uke i vår rapport, og vi legger særlig vekt på beskrivelse av situasjonen i New 
Zealand, som en slags modell for Norge. 
 
 
Overvåking 
Innleggelser på intensivavdelinger og dødsfall skal i dag varsles Smittevernvakta. 
Dette er et system som er sårbart for forglemmelser. Vi kan nå lansere systemet 
for daglig eller sjeldnere 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. 
Andre tiltak og innspill 
Overvåking i kommunene 
En lege melder at han er bedt om å rapportere summarisk til sin 
kommuneoverlege alle tilfeller av influensaliknende sykdom hver uke, utenom 
MSIS-vakttårnsystemet. Vi er spurt om vi kjenner til denne ordningen. Det gjør vi 
ikke. Vi mener at den overvåkingen vi nå har, er tilstrekkelig, og ønsker ikke å 
belaste legene og kommunelegene med for mange slike plikter. 
 
Hoteller 
En hotellkjede har sendt sine hoteller et rundskriv om ikke å inngå avtaler med 
oljeselskaper og andre om å la pasienter med influensa være gjester. Begrunnelsen 
skal være at man frykter smitte til personellet og frykt blant andre gjester. 
Ordningen skaper problemer for selskapene. Vi synes at dette bør kunne løses 
smidig. Hotellrom flest er gode isolater. Pasientene behøver ikke omgås personell 
eller andre gjester, så smittefaren kan elimineres. Rengjøring etterpå kan ordnes 
greitt uten smittefare. Muligens er det grunnlag for et møte med 
reiselivsnæringens organisasjoner. Det er verdt å merke seg at enkelte kommuner 
også i sine planer forutsetter at noen pasienter må pleies på hotell. 

 
 

Samhandling og rutiner 

Innhold Dokumenter 
Samhandling 
Folkehelseinstituttet deltar Helsedirektoratets kriseutvalgsmøter hver fredag og 
støtter Helsedirektoratet i dets koordinering av helseberedskapen. Instituttet 
fortsetter sine oppgaver knyttet til overvåking, laboratorieberedskap, rådgivning, 
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vaksinasjon og andre oppgaver angitt i lov og forskrift og 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 med særlig vekt på råd om 
vaksineringsrekkefølge. Det var klart at landene ville gjøre sine egne valg slik 
som UK, Nederland og Sverige allerede har gjort), men man ble i siste møte enige 
om en generell, felles uttalelse (vedlagt) fordi Kommisjonen så gjerne ville ha det 
(for å vise at den var til nytte). Uttalelsen peker på at visse grupper med kroniske 
sykdommer, gravide og helsepersonell bør vaksineres først. 
 
WHO: WHO publiserte 21. august sine oppdaterte anbefalinger om antiviral 
behandling av ny influensa A(H1N1) (lenke). De er i stor grad overensstemmende 
med gjeldende råd i Norge. WHO vektlegger tidlig behandling av personer i 
risikogruppene og av personer med alvorlig sykdomsbilde. 

 
 
 
 
http://www.who.i
nt/csr/disease/swi
neflu/notes/h1n1_
use_antivirals_20
090820/en/index.
html 

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. 
 
Premisser 
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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 på 

18-30 % (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 
om lag 1,4-1,5 nye pasienter, enkelte har anslag opp mot 3,5. 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 2-3 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. 

- Virulensgener: Det er foreløpig ikke funnet spesielt alvorlige virulensgener 
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- 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. I USA har 
75 % av sykehusinnleggelsene og 60 % av dødsfallene vært hos personer 
under 50 år. 

- 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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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. 
Situasjonen og tiltak i Norge 
Se beskrivelsene over. 

 

Utfordringer 
Vi vil heretter trekke fram de utfordringene vi ser i håndteringen her i et eget 
avsnitt av rapporten. 
 
Opprettholde beredskapen 
En viktig utfordring i Norge er å opprettholde beredskapen og årvåkenheten 
utover høsten dersom den store bølgen først kommer til vinteren. 
 
Misforhold mellom planscenario og realitet 
Planleggere, særlig i helsetjenesten, kan oppfatte planscenarioet som for kraftig, 
gitt erfaringene fra blant annet New Zealand og Australia. Noen vil mene at 
scenariet er en dårlig prognose. Det er da viktig å understreke at planscenariet for 
planlegging for en situasjon som er verre enn den forventede. Som i all 
beredskapsplanlegging er planscenariet ikke nødvendigvis det mest sannsynlige 
scenariet. 
 
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. 
 
Uklar diagnose 
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. Se drøfting av denne utfordringen over. 

 

Neste rapport 
Ny rapport kommer torsdag 3. september. 
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