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Rapport 
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med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsetilsynet 
Forfatter Preben Aavitsland 
Offentlighet  

Viktigste nyheter 
Nyheter 
- Epidemien er over eller på retur de fleste steder på sørlige halvkule, men øker 

i Sørøst-Asia. 
- Sykdommen er etablert i Norge, men vi vet ikke når hovedbølgen kommer: 

o 4,4 % av konsultasjoner i uke 35 var for influensaliknende sykdom, 
opp fra 4,1 %. 

o 70-80 nye bekreftede tilfeller varslet hver uke siste tre uker; nå totalt 
1153 tilfeller. 

o Bare 5,3 % av 2500 prøver undersøkt i landets laboratorier var 
positive. 

- Bedre råd om diagnostikk i primærhelsetjenesten publiseres i morgen og skal 
bidra til mindre overdiagnostisering. 

- Nytt planscenario er klart i morgen. 
- Det nettbaserte systemet for overvåking av innleggelser og dødsfall i sykehus 

er i gang. 
- WHO har gitt en nyttig briefing note om forberedelser for hovedbølgen på 

nordlige halvkule. 

 

Neste rapport 
Ny rapport kommer torsdag 10. september. 

 

Rapport 

Innhold Dokumenter 
Situasjonsbilde internasjonalt 
Per 2.9.2009 melder ECDC om 3097 dødsfall blant over 200 000 bekreftede 
tilfeller fra over hundre land. Første bølge er nå nesten over i UK, USA, Australia 
og New Zealand. Mesteparten av Sør-Amerika ser ut til å være over toppen. Det 
rapporteres om økning særlig i Sør- og Sørøst-Asia. Enkelte særlig interessante 
land er omtalt nedenfor. 
 
WHOs har rapportert for uke 33 og peker på en økende trend i Sørøst-Asia. Det 
nye viruset ser ut til å dominere fullstendig i alle land. 

 
 
 
 
 
 
 
http://www.who.i
nt/csr/don/2009_0
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Australia 
I Australia (20,7 mio innbyggere) er nå epidemien på kraftig retur. Landet har så 
langt hatt 35 225 bekreftede tilfeller, 4533 innleggelser (hvorav en firedel i 
intensivavdeling) og 160 dødsfall. Per i dag ligger det 383 pasienter i sykehus, 
hvorav 75 i intensivavdelinger. 
 
Brasil 
I Brasil (192 mio innbyggere) er epidemien økende. Landet har så langt hatt 6100 
bekreftede tilfeller og 557 dødsfall. 
 
Malaysia 
I Malaysia (27 mio innbyggere) er nå epidemien raskt økende. Det er nå 1238 
inneliggende pasienter, hvorav 264 er bekreftet pandemisk influensa. Av disse er 
39 i intensviavdeling, og hos 29 er det påvist risikofaktorer. 
 
Erfaringer fra New Zealand 
I New Zealand (4,2 mio innbyggere) er epidemien på kraftig retur (figur). Så langt 
har man hatt 3143 bekreftede tilfeller og 17 dødsfall. Det er nå bare sju personer i 
sykehus. På det meste hadde man 120 innlagte, hvorav 27 i intensivavdeling. 

 
Se ellers Internasjonale forhold under Vurderinger og råd nedenfor. 

8_28/en/index.ht
ml 
 

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 35 var noe økende sammenliknet med 
foregående uker. Antall laboratoriebekreftede tilfeller registrert i MSIS er nå over 
elleve hundre, og øker ikke 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 overvåkningsdataene på at influensaviruset har etablert seg i Norge. 
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Vi forventer fortsatt sporadiske tilfeller og lokale utbrudd med mulighet for en 
videre økning av influensaaktiviteten. Vi vet ikke om en slik eventuell økning da 
vil innvarsle hovedbølgen eller bare være en mindre bølge av epidemien. De 
fleste tilfellene er nå knyttet til smitte i Norge. 
 
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, og aktiviteten i uke 35 lå høyere enn de foregående ukene (figur 1). I uke 
35 fikk 4,4 % 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. 
Antallet er høyest i aldersgruppen 15-64 år. Figur 3 er tilsvarende, men med 
populasjonen på legenes lister som nevner. 
 
Figur 2. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser aldersfordelingen 
på dem som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”, angitt per 1000 
konsultasjoner per uke. 
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Figur 3. Influensaliknende sykdom (ILS) i Norge. Grafen viser aldersfordelingen 
på dem som har fått diagnosen ”influensaliknende sykdom”, angitt per 100 000 
innbyggere på legenes lister per uke. 
 

Influensaliknende sykdom i Norge sommeren 2009, aldersfordelt
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Antall laboratoriebekreftede tilfeller meldt til MSIS 
Siden data hentes inn gjennom ulike systemer, vil ikke alltid tallene stemmer helt 
overens. Dette kan blant annet komme av at rapporteringen i de forskjellige 
systemene tar ulik tid.  
 
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 2. september var det innrapportert 1153 tilfeller av bekreftet ny influensa 
(influensavirus A(H1N1) påvist) eller sannsynlig ny influensa (influensavirus A 
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påvist). To tredeler av tilfellene er i alderen 10-29 år. I aldersgruppen 20-29 år er 
det 59 % menn. Ellers er det få kjønnsforskjeller (figur 4). Litt over halvparten av 
er smittet i utlandet, en firedel er smittet i Norge, og for resten er smittested ukjent 
(figur 5). 
 
Figur 4. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS 
per 2. september 2009, alder og kjønnsfordelt. 
 

250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

A
ld

er
sg

ru
p

p
e

Antall tilfeller

Kvinne

Mann

 
 
Figur 5. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS 
per 2. september 2009, etter prøvetakingsdato og antatt smittested. Data for siste 
uke er ikke fullstendig og kan bli endret. 
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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 
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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.    
 
Antallet rapporterte laboratoriepåvisninger har avtatt etter en topp i uke 30, men 
det var ingen videre nedgang i uke 35. Noe av nedgangen kan skyldes innføringen 
av mer restriktiv prøvetaking. Men andelen av prøver der en finner virus er lav og 
avtagende og data fra den virologiske 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 2. september 2009. 
 

Uke Positive Testet 

Andel 
positive 

(%)
18 24 368 6,5 %
19 30 518 5,8 %
20 25 567 4,4 %
21 22 324 6,8 %
22 8 352 2,3 %
23 13 337 3,9 %
24 10 201 5,0 %
25 13 284 4,6 %
26 22 285 7,7 %
27 16 346 4,6 %
28 54 549 9,8 %
29 200 914 21,9 %
30 364 2213 16,4 %
31 293 2415 12,1 %
32 166 1506 11,0 %
33 104 1549 6,7 %
34 89 1226 7,3 %
35 135 2533 5,3 %

 
Fra og med uke 18 og til og med uke 34 er det innrapportert 931 
laboratoriepåvisninger av ny influensa A(H1N1)v. I tillegg er det meldt 540 
influensavirus A som ikke er subtypebestemt, samt syv influensavirus A(H1N1) 
av sesonginfluensavariant, 25 influensavirus A(H3N2) og 85 influensavirus B 
(figur 6). 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 fleste 
påviste influensa A-virusene som ikke er subtypet, også er dette viruset. 
 
Figur 5. Viruspåvisninger etter virustype ved landets medisinsk-mikrobiologiske 
laboratorier per 2. september 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 er veldig varierende, siste uke mellom 0 og 9 hver dag. 
De fleste henvendelsene dreier seg om pandemivaksinen, og massemediene spør 
om vaksinerekkefølgen, når vaksinen kommer og kontrakten med GSK. Vårt 
Land og NRK Brennpunkt har bedt om innsyn i diverse dokumenter knyttet til 
vaksineavtalen. Andre tema har vært rådet om sykmelding, smittefare i 
Birkebeinerrittet, hva pandemiarbeidet koster, hvorfor pandemien ikke har slått til 
for fullt ennå, dødsfallet i Sverige og det mulige danske dødsfallet. Bjørn Iversen 
og Preben Aavitsland har vært hovedtalspersoner. 
 
Budskap 
Budskapet i forhold til ukens mediehenvendelser har vært at det er vaksine til alle, 
at vaksinasjonsrekkefølgen ikke er klar ennå, at det vil bli dødsfall i Norge også, 
at risikogruppene skal kontakte lege hvis de blir syke og at alle som er 
influensasyke bør kontakte lege hvis tilstanden deres forverrer seg. Vi forventer 
fortsatt en bølge av influensatilfeller, men vet ikke om det vi ser nå er starten på 
en hovedbølge eller bare en mindre bølge. 
 
Internett 
Alle endringer som er gjort i nettsaker på fhi.no er videreformidlet til redaksjonen 
for pandemi.no.  
 
Oppdaterte saker på fhi.no: 
- Prøvetaking og laboratoriediagnostikk ved mistanke om nytt influensavirus 
A(H1N1)  
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Nye saker på fhi.no: 
Nytt menypunkt, med foreløpig tre underpunkter, på FHIs temaside: 
- Pandemivaksinasjon  
Rapport på tidligere oppdrag og spørsmål 
 
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). 
 
Vi har tidligere skissert tre muligheter for å møte utfordringen: Øke testingen, 
lempe på sjudagersreglen og forbedre de diagnostiske kriteriene slik at færre får 
feil diagnose. Vi mener at sjudagersregelen må opprettholdes inntil vi får mer 
kunnskap, men at de to andre tiltakene bør forsøkes. Forrige uke økte testingen fra 
1250 til 2500 prøver. I tillegg foreslår vi altså forbedret veiledning av legene om 
diagnostisering. Særlig viktig er det at de tar den lokale epidemiologiske 
situasjonen i betraktning før de stiller diagnosen. Teksten sendes over som egen 
rapport. 
 
Valgjennomføringen 
KRD har bedt om råd om håndtering av syke pasienter som ønsker å stemme. Vi 
har gitt et sånt råd (vedlagt.)  
 
Planscenariet 
I det første planscenariet av 29.7.2009 varslet vi at scenariet bør oppdateres når 
det tilkommer ny kunnskap om forutsetningene. Vi synes nå det er rimelig med en 
oppdatering, basert blant annet på nye erfaringer fra sørlige halvkule og forslag til 
planscenario i USA. En egen rapport med foreslått nytt planscenario sendes over 
senere i dag. 
 
Overvåking 
Vi har nå lansert Pandemi-modulen av overvåkingen av følgende tall fra landets 
sykehus: 
- 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 
 
Vi forventer å inkludere første rapport i neste ukes statusrapport. En rapportmodul 
for uthenting av data nårsomhelst vil bli gjort tilgjengelig for sykehusene og 
RHF’ene. 
 
Profylakse til helsepersonell 
Etter møte med de regionale helseforetakenes kompetansesentre i smittevern har 
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vi hatt en skriftlig kommentarrunde på veiledningen om forebyggende behandling 
etter eksponering av helsepersonell. Saken endres med noen få presiseringer og 
legges ut denne uka. 
 
Status for vaksineleveranser 
Helsedirektoratet ber om oppdatering om status. Leveranser ventes å starte om et 
par uker. Detaljer om antall doser per ukentlige levering kan vi orientere om når 
det er sikkert. Det viktige er imidlertid når EMEA-godkjenningen kommer slik at 
vi kan starte vaksinering. Den er ventet i første halvdel av oktober. 
 
Fra Fylkesmannen i Rogaland om behandling 
Helsedirektoratet har oversendt følgende: ”Kommunene i fylket ønsker bedre 
informasjon om de negative sidene ved behandling av pasienter med Tamiflu. FHI 
bør vise til referanser når de konkluderer. Kommunelegene ønsker mest mulig 
oppdaterte retningslinjer, utfyllende begrunnelser og henvisning til nyere 
dokumentasjon.” 
 
Vi vil oppdatere nettsaken med råd om behandling med aktuelle referanser. Med 
negative sider antar vi at man sikter til bivirkninger. Disse er omtalt i 
preparatomtalen. Vi forutsetter at legene håndterer dette som all annen 
legemiddelbehandling. 
 
Fra Fylkesmannen i Finnmark om vaksinasjon 
Helsedirektoratet har oversendt følgende: ”Kommunikasjon fra FHI går direkte til 
kommuneoverleger/smittevernoverleger i kommunene i flere spørsmål som 
berører forberedelse til og gjennomføring av massevaksinasjon. Det meldes at 
kommuneadministrasjonen/fylkesmannen mister oversikt over 
beredskapsarbeidet, og at fylkesmannen ikke anser at det er tilstrekkelig med kopi 
av brev til FM og kommunenes rådmenn og ber sentrale myndigheter vurdere 
dette. Likeledes meldes det at FHI får unødvendig høyt påtrykk av spørsmål og 
henvendelser, og/eller står i fare for ikke å få tilbakemeldinger fra kommunene 
rettidig fordi de ikke selv har kapasitet til å følge opp kommunene enkeltvis 
innenfor nokså korte tidsrammer.” 
 
Planverket bygger på den historiske erfaringen med de årlige 
vaksinasjonskampanjene mot sesonginfluensa, der fylkesmennene ikke har ønsket 
noen rolle, og erfaringene med det ordinære vaksinasjonsprogrammet, jf 
ansvarsprinsippet. Derfor er det også for pandemivaksinasjon lagt opp til direkte 
linje mellom Folkehelseinstituttet og kommunenes helsetjenester. Fylkesmannen 
holdes orientert med kopi, og vi er selvfølgelig glad for enhver bistand som 
fylkesmennene kan gi til kommunene. Innen kommunene forutsetter vi at 
helsetjenesten holder sin ledelse orientert. Når det nærmer seg oppstart av 
vaksinasjon, vil vi gjerne orientere i telefonkonferansen med fylkesmennene. 
Andre tiltak og innspill 
Ingen. 
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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, 
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 
Epidemiologer fra Kinas smittevernsenter har nøye etterforsket spredningen av 
pandemisk influensa fra en amerikansk turist som hadde reist i Kina med en 
turistgruppe. I en artikkel i Emerging Infectious Diseases rapporterer de at det 
ikke var spredning til andre buss- eller flypassasjerer (bortsett fra en som satt 
innen to rader fra indekspasienten) og bare gruppemedlemmer som 
indekspasienten hadde snakket med. Forfatterne tolker dette som at dråpesmitte er 
den viktigste smittemåten og at det forekommer lite eller ingen luftbåren smitte. 

 
http://www.cdc.g
ov/eid/content/15/
10/pdfs/09-
1013.pdf 
 

Internasjonalt samarbeid 
EU: I EU-kommisjonens regi er det startet en serie av konsultasjonsmøter for de 
landene som ønsker å delta i et felles vaksineinnkjøp. Vi kan eventuelt bidra med 
erfaringer fra vårt kjøp. 
 
WHO: WHO publiserte en ny briefing note som kort oppsummerer erfaringer og 
anbefaler landene på den nordlige halvkula å forberede seg på neste bølge. 
Oppsummeringen er presis og viktig, og vi siterer noen hovedpunkter: 
 

”Likewise, the clinical picture of pandemic influenza is largely consistent across 
all countries. The overwhelming majority of patients continue to experience mild 
illness. Although the virus can cause very severe and fatal illness, also in young 
and healthy people, the number of such cases remains small. 
 
While these trends are encouraging, large numbers of people in all countries 
remain susceptible to infection. Even if the current pattern of usually mild illness 
continues, the impact of the pandemic during the second wave could worsen as 
larger numbers of people become infected.  
 
Larger numbers of severely ill patients requiring intensive care are likely to be 
the most urgent burden on health services, creating pressures that could 
overwhelm intensive care units and possibly disrupt the provision of care for 
other diseases. (…) 
 
The age groups affected by the pandemic are generally younger. This is true for 
those most frequently infected, and especially so for those experiencing severe or 

 
 
 
 
http://www.who.i
nt/csr/disease/swi
neflu/notes/h1n1_
second_wave_200
90828/en/index.ht
ml 
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fatal illness.  
 
To date, most severe cases and deaths have occurred in adults under the age of 
50 years, with deaths in the elderly comparatively rare. This age distribution is in 
stark contrast with seasonal influenza, where around 90% of severe and fatal 
cases occur in people 65 years of age or older. 
 
Perhaps most significantly, clinicians from around the world are reporting a very 
severe form of disease, also in young and otherwise healthy people, which is 
rarely seen during seasonal influenza infections. In these patients, the virus 
directly infects the lung, causing severe respiratory failure. Saving these lives 
depends on highly specialized and demanding care in intensive care units, 
usually with long and costly stays. 
 
During the winter season in the southern hemisphere, several countries have 
viewed the need for intensive care as the greatest burden on health services. 
Some cities in these countries report that nearly 15 percent of hospitalized cases 
have required intensive care.  
 
Preparedness measures need to anticipate this increased demand on intensive 
care units, which could be overwhelmed by a sudden surge in the number of 
severe cases. 
 
An increased risk during pregnancy is now consistently well-documented across 
countries. This risk takes on added significance for a virus, like this one, that 
preferentially infects younger people. 
 
Data continue to show that certain medical conditions increase the risk of severe 
and fatal illness. These include respiratory disease, notably asthma, 
cardiovascular disease, diabetes and immunosuppression.” 

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. 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 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. 
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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. 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 noen få 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. 
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Internasjonale forhold 
Det er usikkert hva som vil skje i Europa nå. I UK er første så godt som over. 
Mange land har influensaaktivitet på lavt nivå, og forbereder seg på en 
hovedbølge i høst eller vinter. I flere land åpnes skolene disse ukene. Antakelig er 
pandemien i anmarsj i hele Europa, men effekten av skoleferien og 
reisevirksomheten kan lage nasjonale forskjeller. Det betyr at vi kan se ulikt 
startpunkt for hovedbølgen 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. 
 
Barnehager og skoler 
Vi får mange henvendelser om at barn med lette symptomer utestenges i sju dager 
fra barnehage og skole. Fra før kjenner vi til at særlig barnehager har en tendens 
til å praktisere veldig strenge eksklusjonsregler. Vi har erfaring for at 
kommunehelsetjenesten da kan veilede for å endre situasjonen. Vi vil i MSIS-
rapport og på våre hjemmesider forklare at det er barn der diagnosen influensa er 
satt, som trenger å holdes borte i sju dager. 
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