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Rapport 
Tid Torsdag 17.9.2009 kl. 11.00 
Innhold Trettisjuende statusrapport som oppdaterer tidligere rapporter. Forrige rapport var 

10.9.2009. 
Sendt til Helsedirektoratet 

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

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

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

o 3,9 % av konsultasjoner i uke 37 var for influensaliknende sykdom, 
ned fra 4,2 %. 

o Ca 50 nye bekreftede tilfeller siste uke; nå totalt 1336 tilfeller. 
o Bare 4,5 % av 1881 prøver undersøkt i landets laboratorier var 

positive. 
o Fire influensarelaterte dødsfall så langt; det siste 16.9.2009. 

- Rekkefølgen for vaksinering er klar. 
- Oppstart av vaksinering ventes å bli i siste halvdel av oktober etter at 

leveringen er blitt forsinket. 

 

Neste rapport 
Ny rapport kommer torsdag 24. september. 

 

Rapport 

Innhold Dokumenter 
Situasjonsbilde internasjonalt 
WHOs har rapportert for uke 35 og peker på en nedadgående trend i den sørlige 
halvkule i land som Chile, Argentina, Australia, New Zealand, and Sør-Afrika. 
Spredningen fortsetter eller øker i tropene i Amerika (Bolivia, Ecuador, 
Venezuela, Brasil) og Asia (India, Bangladesh, Kambodsja). På den nordlige 
halvkule er situasjonen variabel. Noen stater i USA ser nå en økning. 
 
Per 16.9.2009 melder ECDC om 3751 dødsfall blant om lag 300 000 bekreftede 
tilfeller fra over hundre land. 
 
Pandemiviruset A(H1N1) fortsetter å dominere blant sirkulerende influensavirus. 
 
Australia 
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I Australia (20,7 mio innbyggere) er nå epidemien på kraftig retur. Landet har så 
langt hatt 36 173 bekreftede tilfeller, 4685 innleggelser (hvorav en firedel i 
intensivavdeling) og 171 dødsfall (hvorav fire gravide). Per i dag ligger det 307 
pasienter i sykehus, hvorav 59 i intensivavdelinger. 
 
Brasil 
I Brasil (192 mio innbyggere) er epidemien økende. Landet har så langt hatt 14 
412 bekreftede tilfeller og 884 dødsfall. 
 
Malaysia 
I Malaysia (27 mio innbyggere) er nå epidemien trolig over toppen. Det er nå 881 
inneliggende pasienter, hvorav 141 er bekreftet pandemisk influensa. Av disse er 
37 i intensivavdeling, og hos 28 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 3152 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 37 var noe synkende sammenliknet med forrige 
uke. Antall laboratoriebekreftede tilfeller registrert i MSIS er nå over tretten 
hundre. Fortsatt er de fleste (over nitti prosent) laboratorietestene negative for 
influensavirus. Det relativt høye antallet konsultasjoner for influensaliknende 
sykdom er derfor ikke en klar indikasjon på omfattende smitte innenlands.  
I tillegg til infeksjon med influensavirus, kan influensaliknende sykdom 
forårsakes av en rekke andre infeksjoner og tilstander. 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 
økning av influensaaktiviteten. Vi vet ikke om en slik eventuell økning da vil 
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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 i uke 37 så vi en svak nedgang (figur 1), da 3,9 % av dem som gikk til 
legen fikk diagnosen ”influensaliknende sykdom”. 
 
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. 
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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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Innleggelser og dødsfall 
Antall innlagte i norske sykehus med ny influensa A(H1N1) per uke 38 er 7, 
hvorav 4 på intensivavdeling. Siden 1. september har det vært 40 innleggelser, 
hvorav 7 i intensivavdeling, og fire personer har dødd av sykdommen. 
(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 
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 
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hver morgen, men ikke i helger. Antallet bekreftede tilfeller gir et ufullstendig 
bilde av situasjonen fordi mange tilfeller ikke blir laboratoriebekreftet.  
 
Per 16. september var det innrapportert 1336 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). Av de med kjent 
smittested er de fleste smittet i Norge (figur 5). 
 
Figur 4. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS 
per 16. september 2009, alder og kjønnsfordelt. 

 
Figur 5. Laboratoriebekreftede tilfeller av influensa A(H1N1) i Norge meldt MSIS 
per 16. september 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 
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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 37 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 6,8 %
34 90 1226 7,3 %
35 146 2534 5,8 %
36 100 1755 5,7 %
37 84 1881 4,5 %

 
Fra og med uke 18 og til og med uke 37 er det innrapportert 1079 
laboratoriepåvisninger av ny influensa A(H1N1)v. I tillegg er det meldt 589 
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. 
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Figur 6. Viruspåvisninger etter virustype ved landets medisinsk-mikrobiologiske 
laboratorier per 16. 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. 
Sist gjaldt det dødsfallet 16.9.2009 varslet i dag. 

 
 

Kommunikasjon 
Massemediene 
Antall mediehenvendelser er nå vesentlig lavere enn før, stort færre godt under 10 
per dag. De fleste spørsmålene dreier seg om vaksinen og 
vaksinasjonsrekkefølgen, om studie som viser god effekt av bare en dose, om 
status for pandemien, inkludert når vi tror det vil ta av, om håndhygiene, om 
tenåringen i Vestfold som døde og spørsmål om oppdatert status for 
influensaovervåkingen som ble lagt ut onsdag 16.9.2009. En del av 
vaksinehenvendelsene har vi henvist til Legemiddelverket. Preben Aavitsland har 
vært hovedtalsperson, flere andre har også bidratt. 
 
Budskap 
Vi regner med at presiserte diagnosekriterier vil føre til at færre får 
influensadiagnose, og at vi dermed kan unngå mye unødvendig behandling, 
sykmelding og isolering. Risikogruppene skal kontakte lege hvis de blir syke. 
Alle som er influensasyke bør kontakte lege hvis tilstanden deres forverrer seg.  
 
Vi forventer fortsatt en bølge av influensatilfeller, men vet ikke når hovedbølgen 
kommer. Dødsfallet hos en tenåring fra Vestfold var det tredje dødsfallet i Norge 
knyttet til den nye influensaen. 
 
Det er nok vaksine til hele befolkningen, vaksinasjonsrekkefølgen er snart klar. 
Godkjenning av vaksinen fra europeiske og norske legemiddelmyndigheter er 
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antatt å foreligge i midten av oktober. 
 
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: 
- Pleie av influensasyke i hjemmet 
- Håndtering av ny influensa A(H1N1) i primærhelsetjenesten  
 
Nye saker på fhi.no: 
- Død tenåring hadde ny influensa 
 
Rapport på tidligere oppdrag og spørsmål 
 
Vaksineringsrekkefølgen 
Rapport med råd om rekkefølgen for vaksinering ble oversendt HOD 16.9.2009 
etter samråd med Hdir og offentliggjøres 17.9.2009. Anbefalingen er: 
 

”Vi gir her råd om hvilke grupper som bør vaksineres først. Gruppene tilbys 
vaksine etter hvert som vaksinen blir tilgjengelig. 
 
Rådene kan endres dersom EMEA-godkjenningen av Pandemrix H1N1 tilsier 
noe annet. 
 
Befolkningen (B) 
B1. Gravide i andre og tredje trimester. Gravide i første trimester med risiko for 
alvorlig sykdomsforløp* kan vaksineres etter nærmere vurdering av alvorligheten 
av den gravides underliggende sykdom. 
 
B2. Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp* i alderen 3-64 år. Ved 
begrenset mengde vaksine, anbefales at de yngste vaksineres først. Så snart data 
fra nye utprøvinger av vaksinen blant små barn foreligger, vil det bli vurdert å gå 
ned til ½ års alder dersom resultatene fra utprøvingene er tilfredsstillende. 
 
B3. Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp* i alderen 65 år og eldre 
 
*Personer med følgende tilstander anses å ha økt risiko for alvorlig 
sykdomsforløp: 

- kroniske luftveissykdommer (inkludert astma med behov for stadig 
legemiddelbehandling eller innleggelser), spesielt personer med nedsatt 
lungekapasitet 

- kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig 
hjertesvikt, men ikke bare høyt blodtrykk 

- nedsatt forsvar mot infeksjoner, uansett årsak 
- diabetes mellitus type 1 eller 2 
- kronisk nyresvikt (GFR<30 ml/min) 
- kronisk leversvikt 
- kronisk, nevrologisk sykdom 
- svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks over 40 kg/m2 

 
Anbefalingen for vaksinering av andre enn disse vil komme senere når man har 
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vunnet enda mer erfaring med vaksinens effekt og bivirkninger og den 
epidemiologiske utviklingen. 
 
Vi regner med at gruppene B1 og B2 utgjør om lag 450 000 mennesker mens B3 
i tillegg utgjør 300 000. 
 
Helse- og omsorgspersonell(H) 
H1. Frontlinjepersonell som skal ta imot, undersøke eller behandle pasienter som 
har akutt sykdom som kan være influensa, for eksempel personell ved legevakter 
og fastlegekontorer, ambulansepersonell og en del personell i sykehusene. 
 
H2. Helse- og omsorgspersonell det kan bli kritisk mangel på ved økt sykefravær 
(for eksempel personell ved intensivavdelinger, sykehjem eller apotek) etter 
kommunenes og helseforetakenes egne prioriteringer. Veiledning i prioritering er 
gitt i pandemiplanveilederne for kommuner og helseforetak. 
 
H3. Annet helse- og omsorgspersonell 
 
Vi regner med at gruppene H1, H2  og H3 totalt utgjør snaut 300 000 personer. 
 
Det anbefales at vaksinering starter samtidig av gruppene B1, B2, H1 og H2. 
Først når disse gruppene er vaksinert, går man videre til gruppene B3 og H3. 
Mens disse vaksineres, vil det bli gitt råd om videre vaksinering av den øvrige 
befolkningen og ytterligere vaksine vil i så fall bli distribuert til kommunene. 
Kommuner som har vaksine til overs, kan da umiddelbart gå videre. 
 
Rådene over kan endres av ny informasjon om hastigheten på vaksineleveransen 
eller av nye anbefalinger om dosering. Da vil vi også presisere om de prioriterte 
gruppene skal vaksineres ferdig med to doser før man går videre til resten av 
befolkningen.” 

 
Vaksinasjonsstart 
EMEA krever nå av GSK at hver ”skoeske”  med 500 doser utstyres med 500 
klistrelapper med batchnummer til pasientjournalen og 500 pakningsvedlegg. Det 
fører til forsinkelser i levering av allerede produsert og pakket vaksine. Første 
leveranse var ventet denne uka, men er utsatt. Det er foreløpig uklart hvor stor 
forsinkelsen vil bli. Folkehelseinstituttet er i løpende kontakt med leverandøren. 
EMEA-godkjenningen av produktet er ventet medio oktober slik at vi nå regner 
med at vaksinasjon kan starte i siste halvdel av oktober. 
 
Antall doser vaksine 
Det er fortsatt ikke sikkert om en dose blir nok. Om barn skal ha en hel eller en 
halv dose blir bestemt senere, basert på data fra kliniske utprøvinger. 
 
Sesongvaksine og pandemivaksine samtidig? 
Sesongvaksine og pandemivaksine kan gis samtidig, i hver sin arm. 
 
Spørsmål fra fylkesmennene 
Hdir har oversendt en rekke spørsmål om vaksinasjon. Mange av dem dreier seg 
om praktiske forhold som vil bli avklart i det informasjonsmateriell som nå lages 
og som etter hvert blir tilgjengelig på www.fhi.no/nyinfluensa. Her gir vi svar 
som utfyller de foreløpige svarene sendt 16.9.2009: 
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Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
1. Vil det være tilgjengelig en metode for å kunne lage uttrekk fra 
pasientjournalsystemene innen igangsetting av vaksinering? 
Svar: Nei. Hdir har skrinlagt disse planene. Gruppene må identifisere seg 
selv utifra den offentlige informasjonen som blir gitt. Kommunene kan 
eventuelt lage egne opplegg. 
 
2. Vurderes det endringer i regelverk for hvilke leger som kan motta 
refusjon fra folketrygden for å enkelt kunne utvide kapasiteten hos 
fastlegene en periode? Eventuelt hvilke endringer? 
Svar: Vi har forstått at dette er av de ting som diskuteres mellom Hdir og 
Legeforeningen. 
 
3. Vil det bli gitt noen refusjon til fastlegene i tillegg til egenandel på 50 
kroner for vaksinering? 
Svar: Dette ligger så vidt vi vet i HOD. Vi antar at de vil vurdere 
spørsmålet på bakgrunn av de høringsuttalelser de mottar på sitt 
forskriftsforslag.  
 
4. Vil kommunen stå fritt til å foreta egne prioriteringer ved 
gjennomføring av massevaksinasjon etter at vaksinering av prioriterte 
grupper er gjennomført? 
Svar: Nei. 17.9.2009 blir rekkefølgen for de første gruppene publisert. 
Anbefalingen for rekkefølgen deretter kommer når det foreligger mer 
dokumentasjon på denne konkrete vaksinen, for eksempel om hvor vidt 
en dose vil være tilstrekkelig eller det bør gis to. Hvor presise og sterke 
anbefalingene vil bli, vil først og fremst avhenge av forholdet mellom 
tilgang på og etterspørsel etter vaksinen. 
 
5. Vil det være anledning til å utnytte kapasiteten i bedriftshelsetjenester 
ved å overføre en andel av vaksinene til disse? 
Svar: Det er opp til kommunehelsetjenesten å vurdere hvordan 
vaksinasjonen kan gjennomføres mest effektivt innen hver kommune. 
 
6. For å kunne utnytte helsepersonell hovedsakelig til vaksinering er det 
ønskelig at annet enn helsepersonell skal kunne gjøre registreringene i 
SYSVAK. Dette forutsetter at registrering ikke er knyttet opp mot 
helsepersonellnummer. Vil dette være mulig? 
Svar: Kommunelegen / helseforetakene vil ha mulighet til å delegere 
registrering til annet enn helsepersonell. Løsning for tilgang til 
registreringssystemet er under utarbeidelse og vil bli beskrevet på 
www.fhi.no og i annen informasjon om registreringsløsningen PANVAK.  
 
Fra Fylkesmannen i Vestfold 
Flere kommuner har fått henvendelse fra et firma kalt ”European Lifecare 
Group Norge” som vil leie lokaler for å tilby vaksiner for 
sesonginfluensa. Firmaet opplyser per telefon at opplegget er diskutert 
med Folkehelseinstituttet v/Hanne Nøkleby. Fylkesmannen har gjort 
oppmerksom på at kommunene etter ny forskrift kan komme til å få 
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ansvar for det samme i aldersgruppen over 65 år. 
Fylkesmannen/Helsetilsynet i fylket har forsøkt å innhente informasjon 
om dette firmaet. Skriftlig redegjørelse er foreløpig ikke mottatt. 
Svar: ”European Lifecare Group Norge”, eller ”Norske legers 
vaksinasjonsservice” (NLVS) som den norske delen også kaller seg, har 
vært i kontakt med Folkehelseinstituttet. Vi har informert dem om 
hvordan influensavaksinasjonen er organisert i Norge, spesielt om 
vaksinering av risikogrupper, der kommunehelsetjenesten bestiller 
vaksine og organiserer vaksinering. Vi har understreket at NLVS ikke kan 
få tilgang til den vaksinen Folkehelseinstituttet importerer spesielt med 
tanke på risikogrupper (vanligvis til lavere pris, i år gratis for 
kommunene), samt rådet dem sterkt til å kontakte kommunehelsetjenesten 
i den enkelte kommune hvis de ønsker å tilby vaksine til personer i 
risikogruppene. Ut over det har instituttet ikke sett noen mulighet til å 
påvirke gruppens aktiviteter. Som kommentert fra Fylkesmannen vil den 
nye forskriften om influensavaksinering klargjøre plikter og ansvar på 
dette området.  
 
Fylkesmannen i Vest-Agder 
Fra primærlegehold er det kommet til dels sterke reaksjoner på uttalelser i 
media fra Folkehelseinstituttet om at fastleger har vært for slepphendte 
med sykemelding i sju dager. Legenes oppleving av situasjonen er at de 
lojalt har fulgt opp nasjonal policy, noe som til dels har medført at de har 
sykemeldt pasienter med influensasymptomer lengre enn hva de ellers 
ville gjort i en normalsituasjon. Slik polarisering er uheldig for videre 
samarbeid med og helhjertet oppfølging fra fastlegene sin side.   
Svar: takk for viktig tilbakemelding. Dette har vært diskutert i KU i Hdir 
flere ganger og er så vidt vi har forstått tatt hånd om på bakgrunn av 
diskusjonene. 
 
Fylkesmannen i Rogaland 
FM har fått tilbakemeldinger fra kommunene som tyder på at mange ikke 
vil vaksinere seg fordi sykdommen ikke oppleves som farlig og 
bivirkningene ikke er helt klarlagte.  
Svar: All vaksinasjon i Norge er frivillig. Vår oppgave er å informere så 
godt som  
Mulig. I utgangspunktet er hovedformålet å beskytte direkte dem som har 
økt risiko for komplikasjoner. 

Andre tiltak og innspill 
Fra primærhelsetjenesten får vi klager på at det er for vanskelig å få analysert 
prøver. Fra laboratoriene får vi klager på at det sendes inn for mange prøver. Vi 
jobber med å forklare indikasjonene for prøvetaking. 

 
 

Samhandling og rutiner 

Innhold Dokumenter 
Samhandling 
Folkehelseinstituttet deltar Helsedirektoratets kriseutvalgsmøter hver fredag og 
støtter Helsedirektoratet i dets koordinering av helseberedskapen. Instituttet 
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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 
 
Antistoffer hos personer født før 1950 
CDC har undersøkt lagret serum og funnet at 1/3 av personer født før 1950 hadde 
beskyttende antistoffer mot pandemiviruset. Dette bidrar til å forklare at det er lite 
sykdom hos personer over 60 år. 
 
Første publikasjoner fra vaksineutprøvinger 
Lovende resultater fra utprøving av en australsk vaksine og Novartis’ vaksine er 
nylig rapportert i to artikler i New England Journal of Medicine. Disse to 
vaksinene og to til er nå godkjent av USAs legemiddelmyndighet FDA. 

 
 
http://content.nej
m.org/cgi/reprint/
NEJMoa0906453.
pdf 
 
 
http://h1n1.nejm.o
rg/ 
 

Internasjonalt samarbeid 
EU: EU-kommisjonen har gitt ut en kommunikasjon om pandemien. Dokumentet 
lister opp en del arbeid som Kommisjonen har vært involvert i, men vurderer ikke 
nytten av det. Mye av arbeidet vurderes av oss å være styrt mer av kommisjonens 
markeringsbehov enn av medlemslandenes behov. 
 
Vi fortsetter å delta i Kommisjonens møter i EWRS-nettverket. 
 
ECDC studerer nå våre planforutsetninger og vil publisere dem på sine 
hjemmesider sammen med de britiske. 
 
WHO: WHO har gitt råd til håndtering av pandemien i skoler, herunder om 
stenging av skoler proaktivt eller reaktivt. WHO understreker behovet for 
håndhygiene og hostehygiene. Stenging kan forsinke spredningen og er mest 
effektiv tidlig i en pandemi, men de sosiale og økonomiske kostnadene kan være 
store. 

 
 
 
 
 
 
 
http://www.who.i
nt/csr/disease/swi
neflu/notes/h1n1_
school_measures_
20090911/en/inde
x.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. 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 
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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. 

- 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 

 13



- 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 et par titalls 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 3.9.2009 er det benyttet følgende nøkkelverdier i 
Pandemikalkulatoren: 
 
- Andel av befolkningen som blir syk i hovedbølgen     20 % (15-30) 
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- 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 bølge så godt som 
over. Mange land har influensaaktivitet på lavt nivå, og forbereder seg på en 
hovedbølge i høst eller vinter. Skolene er åpnet igjen. 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 
 
Resistens mot oseltamivir 
WHO kjenner til at over 10 000 isolater av pandemiviruset er testet for resistens 
mot oseltamivir. Foreløpig er det bare beskrevet 21 resistente virus, alle med 
samme mutasjon (H275Y) som gir resistens mot oseltamivir, men ikke zanamivir. 
Dette er samme mutasjon som i sesongviruset A(H1N1) i sesongen 2008/9 var 
tilstede i et flertall av virusene. De fleste tilfellene nå har vært assosiert med 
forebyggende behandling, enten etter eksponering eller før eksponering hos 
immunsupprimerte. Vi velger situasjonen her i Norge, men har ikke funnet noen 
resistente isolater. 
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