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Rapport 
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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 4,1 % av konsultasjoner i uke 35 var for influensaliknende sykdom, 
ned fra 4,4 %. 

o Ca 60 nye bekreftede tilfeller siste uke; nå totalt 1223 tilfeller. 
o Bare 6,3 % av 1294 prøver undersøkt i landets laboratorier var 

positive. 
o Tre influensarelaterte dødsfall så langt. 

- Bedre råd om diagnostikk i primærhelsetjenesten og om håndtering i skoler 
og barnehager er publisert. 

- Planscenario er revidert. 
- Viktig utfordring blir å sikre at influensa som dødsårsak blir erkjent og 

varslet. 

 

Neste rapport 
Ny rapport kommer torsdag 17. september. 

 

Rapport 

Innhold Dokumenter 
Situasjonsbilde internasjonalt 
Per 9.9.2009 melder ECDC om 3529 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 34 og peker på en økende trend i Sørøst-Asia. Det 
nye viruset ser ut til å dominere fullstendig over andre influensavirus i alle land. 
 
Australia 
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I Australia (20,7 mio innbyggere) er nå epidemien på kraftig retur. Landet har så 
langt hatt 35 897 bekreftede tilfeller, 4610 innleggelser (hvorav en firedel i 
intensivavdeling) og 165 dødsfall (hvorav fire gravide). Per i dag ligger det 335 
pasienter i sykehus, hvorav 64 i intensivavdelinger. 
 
Brasil 
I Brasil (192 mio innbyggere) er epidemien økende. Landet har så langt hatt 10 
029 bekreftede tilfeller og 657 dødsfall. 
 
Malaysia 
I Malaysia (27 mio innbyggere) er nå epidemien kanskje på topp. Det er nå 1175 
inneliggende pasienter, hvorav 275 er bekreftet pandemisk influensa. Av disse er 
41 i intensviavdeling, og hos 33 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 3150 bekreftede tilfeller og 17 dødsfall. Det er nå bare en person i 
sykehus. På det meste hadde man 120 innlagte, hvorav 27 i intensivavdeling. 

 
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 36 var noe synkende sammenliknet med forrige 
uke. Antall laboratoriebekreftede tilfeller registrert i MSIS er nå over tolv 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. I 
perioder med lav forekomst av influensavirus vil en stor andel av pasienter med 
influensasymptomer ha annen sykdom enn influensa. 
 
Samlet tyder overvåkningsdataene på at influensaviruset har etablert seg i Norge. 
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 
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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 fra uke til 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 
ukene, men det var ingen ytterligere økning i uke 36 (figur 1), da 4,1 % av dem 
som gikk til legen fikk diagnosen ”influensaliknende sykdom”. (I uke 36 var dette 
1864 konsultasjoner med ”influensaliknende sykdom” av 45  904 konsultasjoner.) 
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. 

 
Innleggelser og dødsfall 
Antall innlagte i norske sykehus med ny influensa A(H1N1) per uke 37 er 12, 
hvorav 3 i intensivavdeling. Siden 1. september har det vært 22 innleggelser, 
hvorav 4 i intensivavdeling, og to personer har dødd av sykdommen. Et tredje 
dødsfall ble varslet Smittevernvakta 9.9.2009, en tenåring fra Vestfold tilhørende 
risikogruppene. (Overvåkingen er enda ikke komplett, slik at tallene kan bli 
endret.) 
 
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 
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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 gir et ufullstendig 
bilde av situasjonen fordi mange tilfeller ikke blir laboratoriebekreftet.  
 
Per 9. september var det innrapportert 1223 tilfeller av bekreftet ny influensa 
(influensavirus A(H1N1) påvist) eller sannsynlig ny influensa (influensavirus A 
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 9. september 2009, alder og kjønnsfordelt. 
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Figur 5. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS 
per 9. september 2009, etter prøvetakingsdato og antatt smittested. Data for siste 
uke er ikke fullstendig og kan bli endret. 
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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). 
 
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.    
 
Antallet rapporterte laboratoriepåvisninger har avtatt etter en topp i uke 30. 
Tallene for uke 36 er ufullstendige da ikke alle laboratorier har rapportert ennå. 
Noe av nedgangen kan skyldes innføringen av mer restriktiv prøvetaking. 
Andelen av prøver der en finner virus er lav men ser ut til å ha stabilisert seg 
rundt 5 prosent (tabell 1). 
 
Tabell 1. Antall prøver testet og andel positive for influensavirus ved landets 
medisinsk-mikrobiologiske laboratorier per 9. 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 %
33 105 1549 6,7 %
34 90 1226 7,3 %
35 143 2533 5,6 %
36 81 1294 6,3 %

 
Fra og med uke 18 og til og med uke 36 er det innrapportert 1006 
laboratoriepåvisninger av ny influensa A(H1N1)v. I tillegg er det meldt 556 
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-
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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 6. Viruspåvisninger etter virustype ved landets medisinsk-mikrobiologiske 
laboratorier per 9. september 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 er varierende, siste uke mellom 3 og 20 per dag. Mange 
henvendelser har dreid seg om dødsfallet hos dansk statsborger og senere norsk 
kvinne fra Akershus. En del spørsmål om når vaksinen kommer og 
vaksinasjonsrekkefølgen. Også stor oppmerksomhet omkring oppdaterte 
planscenarier som ble lagt fram på pressebrief i Helsedirektoratet 8.9.2009. 
Videre var det en del oppmerksomhet om at allmennleger hadde oppfattet våre råd 
som at pasienter ikke skulle komme til legekontoret og dermed ikke bli undersøkt. 
Bjørn Iversen og Preben Aavitsland har vært hovedtalspersoner. 
 
Budskap 
Det er gjort presiseringer i kriteriene for å sette diagnosen ny influensa. Vi regner 
med at dette vil føre til at færre vil få influensadiagnose slik at mye unødvendig 
behandling, sykmelding og isolering kan unngås. Helsepersonell bør samtidig ha 
oppmerksomhet på sykdomstegn som kan tilsi alvorlig forløp og behov for 
sykehusinnleggelse. 
 
Tallene i planforutsetningene er justert ned. Dette er å betrakte som ”rimelig 
verstefallsscenario” og skal ikke leses som en prognose.  
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Det er nok vaksine til hele befolkningen, men vaksinasjonsrekkefølgen er ikke 
klar ennå. Godkjenning av vaksinen fra europeiske og norske 
legemiddelmyndigheter er antatt å foreligge medio oktober. 
 
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. Dødsfallet hos kvinnen i 40-årene fra 
Akershus var det første dødsfallet hos en norsk statsborger som knyttes til den nye 
influensaen. 
 
Internett 
Alle endringer som er gjort i nettsaker på fhi.no er videreformidlet til redaksjonen 
for pandemi.no. Menypunktet Pandemivaksinasjon på FHIs temaside er bygget ut 
med flere underpunkter. 
 
Oppdaterte saker på fhi.no: 
- Vaksinasjonsregistrering av vaksine mot ny influensa A(H1N1) 
- Influensa A(H1N1)- svineinfluensa: Spørsmål og svar  
- Håndtering av ny influensa A(H1N1) i primærhelsetjenesten 
- Pandemikalkulator  
- Risikovurdering om ny influensa A(H1N1) - svineinfluensa  
- Ny influensa A(H1N1): Råd om reiser til utlandet   
- Råd om behandling av influensa A(H1N1) med oseltamivir  
- Råd om beskyttelse av helsepersonell mot ny influensa A(H1N1)  
- Helsedirektoratet har opprettet publikumstelefon for henvendelser om Ny 

influensa A(H1N1) 
- Råd om smittevern i barnehager og skoler ved influensa  
 
Nye saker på fhi.no: 
- Hva koster pandemivaksinen? 
- Påvist ny influensa A(H1N1) hos dansk statsborger død i Norge 
- Planscenario ny influensa A(H1N1)  
- Død kvinne hadde ny influensa A (H1N1) 

 
 

Rapport på tidligere oppdrag og spørsmål 
 
Bedre diagnostisering; økt prøvetakingskapasitet; fraværsperiode sju dager 
Utfordringene med økt antall sjudagersfravær pga luftveissykdom er forsøkt 
møtte med bedre veiledning av primærlegene og presisering av rådene til 
barnheager og skoler. Disse to sakene ble også sendt direkte til landets 
legekontorer og sykehus i MSIS-rapport (vedlagt). 
 
Planscenariet 
Rapport om revidert planscenario (vedlagt) ble sendt Hdir 3.9.2009. Samme dag 
la britiske myndigheter fram sitt nye planscenario (vedlagt). Hdir har formidlet 
det til helsetjenesten, og vi har lagt det på våre nettsider. Scenariet vil bli revidert 
om noen uker. Da kan vi vurdere å lage et scenario som tar hensyn til effekten av 
vaksinasjon. 
  
Overvåking 
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Innleggelsesovervåkingen fungerer nå med ukentlig innmelding fra sykehusene av 
følgende tall: 
- 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 
 
En rapportmodul for uthenting av data nårsomhelst vil om kort tid bli gjort 
tilgjengelig for sykehusene og RHF’ene. 
 
Innspill fra Fylkesmannen i Finnmark om vaksinasjon 
Vi merker oss Fylkesmannens viktige kommentarer og spørsmål (vår forkorting): 
 

o ”Behov for høyere presisjonsnivå i beskrivelse av risikogrupper, særlig ved 
eventuell vaksineknapphet ved de første forsendelsene. 

o Hvor sterke virkemidler /hvilke typer virkemidler ser man for seg for å få tak 
i risikogruppene? Konkretisering av anbefalte metoder for innkalling er 
nødvendig, ledsaget av tydeliggjøring av hvilket presisjonsnivå som 
forventes ved slik innkalling. 

o Hva skal praksis være vedrørende vaksinasjon av mennesker i 
risikogruppene som klinisk kan ha vært syke av Influensa A H1N1, men 
hvor dette ikke er forsøkt verifisert laboratoriemessig (ikke tatt prøve)? 

o Utfordring særlig i små kommuner ved vaksinasjon i flere små omganger 
etter prioritet. Med tanke på at vaksinen leveres i 10 doser per ampulle, kan 
også utnyttelsesgraden bli utfordret i de minste kommunene med spredte 
bosetninger. Dette kan tale for at små kommuner forsynes med vaksiner 
mest mulig samlet, til fordel for oppstykkede leveranser.” 

 
Kommentarene tas med i det videre arbeidet vårt og svarene vil komme til uttrykk 
i informasjonsmateriellet. Følg med på www.fhi.no/nyinfluensa under 
margpunktet Pandemivaksinasjon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andre tiltak og innspill 
 
Fastslåelse av influensa som dødsårsak 
Ved sesonginfluensa regner man med at bare kanskje 10% av dødsfall der 
influensa var en medvirkende årsak blir erkjent som influensarelaterte dødsfall. 
Det skyldes blant annet at mange av dødsfallene er hos gamle og 
sykehjemspasienter. 
 
Vi antar denne andelen blir betydelig lavere under denne pandemien fordi 
sykdommen har stor oppmerksomhet og fordi dødsfallene gjerne rammer unge 
mennesker. Likevel, alle de tre døde pasientene så langt har dødd utenfor sykehus, 
og diagnosen er verifisert først post mortem. Dette kan også bli tilfelle ved 
dødsfall i sykehus. De aktuelle patologiske avdelingene har gjort en viktig jobb. 
 
Vi tror det er nødvendig med tiltak for å sikre at den fulle byrden av denne 
pandemiske influensaen blir erkjent. Vi vil gjerne drøfte med Helsedirektoratet 
hvordan vi kan sikre at helsetjenesten fanger opp dødsfall og varsler disse. Det 
kan bli aktuelt med: 
- Informasjon til landets leger om å vurdere influensa som dødsårsak ved 

plutselige og utforklarte dødsfall eller der det har vært febersykdom før 
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dødsfallet, særlig hos unge mennesker. Informasjonen må inkludere 
veiledning om hvordan legene skal forholde seg ved mistanke om denne 
dødsårsaken. 

- Informasjon til landets patologiske avdelinger og Rettsmedisinsk institutt om 
å inkludere tester for influensa ved relevante post mortem-undersøkelser. 

 
De mikrobiologiske metodene er sånn at man i mange tilfeller kan påvise viruset 
post mortem ved luftveisprøver, evt ved lungevevsprøver ved obduksjon. 

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 
 
Dødsfall blant barn i USA 
CDC har publisert en artikkel (vedlagt) om dødsfall blant barn i perioden april-
august 2009. Blant 36 influensarelaterte dødsfall var bare sju under 5 år. To 
tredeler av barna tilhørte risikogruppene, i hovedsak nevrologisk sykdom som 
cerebral parese. Ti av barna hadde bakteriell koinfeksjon. Artikkelen er en viktig 
påminnelse om at: 
- også friske barn kan død av denne sykdommen 
- dødsfall er vanligere hos litt større barn 
- barn med cerebral parese og andre nvrologiske tilstander er særlig utsatt 

 
 
 
 
 
 

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: Ingen nyheter å nevne. 

 
 
 
 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Risikovurdering 
Konklusjon 
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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 20 % 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 
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. 
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- Sykdomsfremkallende evne: Vi anslår at flertallet, kanskje to tredeler, av dem 
som smittes, blir syke. Forventet sykefravær er ukjent. 

- Sykdomsspekteret: De fleste tilfeller så langt er milde, som ved vanlig 
sesonginfluensa, men det er tilfeller av lungebetennelse og alvorlig sykdom 
hos kanskje rundt 2 % av bekreftede tilfeller, også unge. Lungebetennelsene 
ser ut til å skyldes influensavirus og ikke bakterier. I UK har 1-2 % av 
bekreftede tilfeller blitt innlagt i sykehus; i USA var andelen 8 %. Mange av 
de innlagte har hatt underliggende sykdommer, men også mange små barn 
legges inn. I USA måtte 21 % av de innlagte overføres til intensivavdeling og 
13 % trengte respiratorbehandling. 

- Risikofaktorer: Følgende sykdommer ser ut til å øke risikoen for 
sykehusinnleggelse og komplisert sykdom: astma og andre kols, ekstrem 
overvekt, diabetes, immunsvekkelse, kronisk hjerte-/karsykdom, kronisk 
nyresvikt, kroniske nevrologiske sykdommer (særlig hos barn) og kreft. I 
USA har 70 % av de sykehusinnlagte pasientene hatt en betydelig 
underliggende sykdom. 

- Virulensgener: Det er foreløpig ikke funnet spesielt alvorlige virulensgener 
ved undersøkelser i laboratoriet, men viruset er ustabilt og kan kvitte seg med 
eller ta opp nye gener fra andre virus og dermed endre karakter. En eventuell 
veksling mellom ulike verter (menneske og svin) kan også bidra til endring av 
viruset. Det kan skje reassortering mellom dette viruset og vanlige 
sesonginfluensavirus. 

- Letalitet: Letaliteten basert på bekreftede tilfeller blir et overestimat i og med 
man ikke får med i nevneren alle de udiagnostiserte tilfellene. Vi anslår 
letaliteten til et sted mellom 1/1.000 (0,1 %) og 1/10.000 (0,01 %). 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. 
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Planleggingsscenario 
I det gjeldende planscenariet fra 3.9.2009 er det benyttet følgende nøkkelverdier i 
Pandemikalkulatoren: 
 
- Andel av befolkningen som blir syk i hovedbølgen     20 % (15-30) 
- Gjennomsnittlig sykdomsvarighet:                               7 dager (4-10) 
- Andel av syke som kontakter lege:                               20 % (10-30) 
- Andel av syke som får utskrevet antiviralia:                15 % (10-30) 
- Andel av syke som legges inn i sykehus:                     0,6 % (0,3-1,0) 
- Gjennomsnittlig innleggelsesvarighet:                         5 dager (3-7) 
- Andel av innlagte som trenger intensivbehandling:     20 % (10-30) 
- Gjennomsnittlig oppholdstid i intensivavdeling:         12 dager (5-20) 
- Andel syke som dør, letalitet:                                       0,05 % (0,01-0,10 %) 
 
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 
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 
Ingen særlige denne uka. 
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